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III RESPUBLIKINIO MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ 

BENDROJO FORTEPIJONO DALYKO 

JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSO „FORTEPIJONINĖS  NOVELETĖS“ 
 

NUOSTATAI 

 

I. Tikslas.  

Skatinti bendrojo fortepijono dalyko mokinius koncertinei veiklai, skleisti pedagogų patirtį, plėsti 

repertuarą.  

 

II. Dalyviai.   

Konkurse gali dalyvauti bendrojo fortepijono mokiniai solistai, kurie skirstomi į grupes  pagal klases:  

I grupė      I‒III kl. mokiniai,  

II grupė    IV‒VI kl. mokiniai,  

III grupė   VII kl. ir vyresnių klasių mokiniai. 

 

III. Organizacinis komitetas.  

Konkurso kuratorė – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorė Irena 

Karsokienė. 

Konkurso koordinatorė – Viniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Ieva Šataitė-Dailidienė.  

Konkurso organizatoriai: Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos bendrojo 

fortepijono dalyko metodinė grupė. 

Bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkės: Snieguolė Kliunkienė, Ilona Meškėnienė. 

Mokytojos: Vaiva Blažienė, Rasa Malikėnienė, Ina Masiulienė, Rita Lidžiuvienė. 

 

IV .Vieta ir laikas.  

2023- 05-21 (sekmadienį) Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla  

(T. Kosciuškos g. 13, Vilnius), Vargonų salė.   

Konkurso pradžia 11.00 val., dalyvių registracija  9.30–10.30 val. 

 

V. Konkurso programa. 

Dvi laisvai pasirinktos skirtingo charakterio programinės pjesės (išskyrus stambias formas, polifoniją, 

neprograminius etiudus). 

 

VI. Programos trukmė. 

I–II grupė 3–6 min. 

III grupė 5–10 min.  



 

 

Konkurso programa atliekama mintinai. 

 

VII. Konkurso tvarka.   

Konkursas viešas. Kiekvienos grupės dalyvių pasirodymo tvarka nustatoma pagal abėcėlę. Paraiškoje 

pateikta programa nekeičiama, atliekama mintinai. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins komisija, 

kurios sprendimai yra galutiniai. Dalyvių grojimas vertinamas pagal konkursinės programos 

sudėtingumą, atlikimo meistriškumą, artistiškumą bei techniką.  

 

VIII. Dalyvių paraiškos  ir mokestis. 

Dalyvio mokestį 13 eurų prašome pervesti į sąskaitos Nr. LT74 4010 0424 0393 1814 Luminor banką. 
Pervedant mokestį mokėjimo paskirties laukelyje nurodyti: Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė 

muzikos mokykla, dalyvio vardą, pavardę, konkursas „Fortepijoninės noveletės“. 

Visas išlaidas – pinigų pervedimo mokestį, kelionės ir pragyvenimo išlaidas – apmoka patys dalyviai.  

Dalyvių paraiškas prašome pateikti ne vėliau kaip iki 2023-04-10 adresu: 

III respublikinis muzikos ir meno mokyklų bendrojo fortepijono dalyko jaunųjų atlikėjų konkursas 

,,Fortepijoninės noveletės”, 

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla, T. Kosciuškos g. 13, LT-01100, Vilnius 

arba el. paštu snieguolekliunkiene@gmail.com. 

Paraišką sudaro: dalyvio anketa ir mokesčio sumokėjimą patvirtinantys dokumentai.  

 

IX. Apdovanojimai. 

Kiekvienoje grupėje skiriamos I–II–III vietos ir suteikiamas laureato vardas.  

Sėkmingai pasirodę dalyviai bus apdovanoti diplomais bei specialiais prizais. Visi konkurso dalyviai 

bei jų pedagogai bus apdovanoti padėkos raštais.  

 

X. Informacija apie konkursą.  

2023-03-25 konkurso dalyvių pasirodymo tvarka ir repeticijų laikas bus paskelbti mokyklos 

internetinėje svetainėje www.dvarionomokykla.lt.   

Informaciją teikia Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos bendrojo fortepijono 

metodinės grupės pirmininkės:  

Snieguolė Kliunkienė,  tel.  +370 686 49 980, el. paštas snieguolekliunkiene@gmail.com; 

Ilona Meškėnienė, tel.+370 686 39171, el.paštas ilona.mesk@gmail.com 
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