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II TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KAMERINĖS 

MUZIKOS KONKURSAS 

„ALVEARE DI MUSICA 2021" 

KONKURSO ORGANIZATORIAI                                                                                                                             

Elektrėnų meno mokykla                                                                                                                                     

Mokyklos direktorius – Evaldas Petkevičius                                                                                                             

Konkurso meno vadovės ir koordinatorės – Ona Navickienė, Ilona Orentaitė-Mukienė                                                      

Organizacinis komitetas – Vilma Gumbienė, Kristina Dabravolskaitė, Daiva Niccolini, Valdas 

Stanaitis, Auksuolė Merkienė, Ona Abarytė – Liaškovienė. 

KONKURSO VIETA IR LAIKAS                                                                                             

2021 m. birželio 1 - 9 d., Elektrėnų meno mokykla (Rungos g. 5, Elektrėnai), konkursas vyks 

nuotoliniu būdu, youtube platformoje. Rezultatai bus skelbiami birželio 9 d. mokyklos 

internetinėje svetainėje, adresu elektrenumm.lt 

KONKURSO DALYVIAI                                                                                                      

Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio jaunieji atlikėjai, grojantys įvairiais instrumentais; 

instrumentiniai ansambliai, kurių sudėtyje yra fortepijonas; vokalistai, kuriems akompanuoja 

pianistai. Ansambliuose groja tik jaunieji atlikėjai. 

REPERTUARAS                                                                                                                              

Dalyviai atlieka vieną laisvai pasirinktą muzikinį kūrinį. Galima atlikti iš natų. Pakartojimai 

kūriniuose neprivalomi. Fonogramas naudoti draudžiama. 

KONKURSO TVARKA                                                                                                      

Konkurso dalyviai skirstomi į šias kategorijas:                                                                                  

A KATEGORIJA  - styginiai, pučiamieji ir kiti muzikiniai instrumentai (privalomas mokinio 

pianisto dalyvavimas).                                                                                                                       

B KATEGORIJA – solistai vokalistai, vokaliniai ansambliai (privalomas mokinio pianisto 

akompanavimas). Atlikėjų eilės tvarka sudaroma pagal klases.  

Kategorija Klasė Programos trukmė 

A1, B1 1-4 Iki 4 min. 

A2, B2 5-7 Iki 5 min 

A3, B3 8 ir vyresnės klasės Iki 7 min. 

A4, B4 Ansambliai sudaryti iš dalyvių, 

priklausančių skirtingoms kategorijoms 

pagal klases 

Iki 7 min. 

 



KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA                                                                                                                    

Konkurso dalyvių pasirodymą vertina tarptautinė vertinimo komisija, kuri bus paskelbta 

konkurso dieną. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami. 

KONKURSO ĮRAŠO PATEIKIMAS 

Vaizdo įrašo techniniai reikalavimai:  

Vaizdo įrašas turi būti kokybiškas, nufilmuotas stabilia, nejudančia kamera. 

Turi būti aiškiai matomi visi ansamblio dalyviai, pianisto - rankos, pedalas. 

Atlikėjų aprangos kodas – koncertinis. 

Įrašas turi būti įrašytas ištisai, montavimas negalimas. 

 

Vaizdo įrašo įkėlimas:  

Skiltyje PAVADINIMAS rašyti: kompozitoriaus vardą, pavardę, kūrinio pavadinimą,  

II tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkursas „ALVEARE DI MUSICA 2021 “ 

Skiltyje APRAŠYMAS rašyti: atlikėjų vardus ir pavardes, klases. 

Matomumas įrašo – viešas. 

 

APDOVANOJIMAI                                                                                                                                                    

Geriausiai pasirodę konkurso dalyviai bus apdovanoti laureatų ir diplomantų diplomais, spec. 

nominacijomis bei medaliais. Grand Prix laimėtojai bus apdovanoti diplomais ir medaliais. 

Komisijos sprendimu, Grand Prix gali būti skiriamas ne visose kategorijose. Visi mokytojai bus 

apdovanoti padėkos raštais. Diplomai ir medaliai bus išsiųsti į mokyklas iki birželio 15 d. 

Konkurso organizatoriai pasilieka teisę neatlyginamai viešinti konkurso įrašus mokyklos 

internetinėje svetainėje. Rezultatai bus skelbiami birželio 9 d. mokyklos internetinėje svetainėje, 

adresu elektrenumm.lt 

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA                                                                                                                            

Konkurso dalyvių paraiškos priimamos el. paštu: alvearedimusica@gmail.com iki 2021 m. 

gegužės mėn. 9 d. Kartu su paraiška prašom atsiųsti dalyvio mokesčio apmokėjimą 

patvirtinančio dokumento kopiją. Registruojama tik pilnas dokumentų komplektas. Apie 

dokumentų gavimą informuojama el. laišku. Atsiųntę paraišką dalyvauti, sutinkate su konkurso 

organizavimo taisyklėmis. Kilus klausimams, prašom keiptis į konkurso koordinatorę Oną 

Navickienę, mob. tel. nr. +370 687 57315. 

Konkurso dalyvių įrašų pasikeitimai galimi iki 2021 m. gegužės 15 d. el. paštu 

alvearedimusica@gmail.com 

KONKURSO DALYVIO MOKESTIS                                                                                                                 

Visi ansamblio dalyviai perveda 12 eurų dalyvio mokestį už kiekvieną ansamblio dalyvį 

(dalyviui neatvykus, mokestis negrąžinamas). Banko mokesčius sumoka patys dalyviai. 

STOJAMĄJĮ MOKESTĮ PERVESTI (banko rekvizitai):                                                                       

Gavėjas: Elektrėnų meno mokykla. Kodas 190681211 Gavėjo sąskaitos numeris:                      

AB SEB BANKAS, banko kodas 70440, sąskaitos Nr. LT387044060001721358                          

Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti dalyvio, už kurį mokama, pavardę, vardą ir konkurso 

pavadinimą. 
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