PATVIRTINTA
Alytaus r. meno ir sporto
mokyklos direktoriaus
2019 m. sausio 28 d.
įsakymu Nr. MV- 7
X – ojo Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkurso
„SENTIMENTAI VALSUI 2019“ nuostatai
TIKSLAS


Populiarinti valso muziką ir jį kūrusius kompozitorius.
UŽDAVINIAI

 Plėtoti švietėjiško muzikos ir meno mokyklų bendradarbiavimo galimybes, dalinantis
gerąja pedagogine – metodine praktika, skatinant mokinių kūrybinę saviraišką,
sceninius gebėjimus.
KONKURSO ORGANIZATORIAI
 Konkurso organizatoriai – Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokytojai:
Laima Zalanskienė - mokytoja metodininkė; tel.8-686-61998
el. paštas: laimutezalanskiene@gmail.com
Gintautas Pikūnas – mokytojas; tel.8-618-13670 el. paštas: gintas.pikunas@gmail.com
VIETA IR DATA
 Konkursas vyks 2019 m. balandžio 10 d. 11.00 val. Alytaus r. meno ir sporto
mokykloje – Ežero g. 18, Daugai, Alytaus rajonas. Tel. 8-315-69633;
KONKURSO SĄLYGOS
 Konkurse kviečiame dalyvauti solistus instrumentalistus, mišrius ar vienarūšius
ansamblius (viename kolektyve ne daugiau, kaip 8 dalyviai) iš įvairių Lietuvos muzikos
ir meno mokyklų; iš vienos mokyklos ne daugiau kaip 3 kolektyvai ar pavieniai atlikėjai,
tas pats atlikėjas gali dalyvauti tik vieną kartą.
 Visi konkurso dalyviai atlieka po laisvai pasirinktą 1 (vieną) kūrinį - valsą. Kūrinys
atliekamas mintinai.
 Atlikimas akustinis.
 Konkurso dalyvių pasirodymą vertins komisija, kurios narius kviečia organizatoriai.
 Konkurso narių pavardės bus paskelbtos konkurso atidarymo metu.
 Komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
 Konkurso dalyviai sutinka, kad jų atlikimas konkurso metu gali būti įrašomas,
fotografuojamas, nuotraukos talpinamos interneto svetainėse, spaudoje.
 Visiems konkurso dalyviams bus įteikti dalyvio diplomai. Konkurso nugalėtojams bus
įteikti laureatų diplomai ir specialūs rėmėjų prizai.

KONKURSO DALYVIŲ KATEGORIJOS
Grupė
A
P
AB
R
A
I
Š
KC
Ų

Amžius
(7 - 10 m.), (11 - 15 m.),
(16 - 19 m.)
(7 - 10 m.), (11 - 15 m.),
(16 - 19 m.)

Atlikimo pobūdis
Solistai
instrumentalistai
Vienarūšiai
ansambliai

(7 - 10 m.), (11 - 15 m.),
(16 - 19 m.)

Mišrūs ansambliai

P

Pastabos

* Viename kolektyve
ne daugiau, kaip 8
dalyviai, nustatant
kolektyvo amžiaus
vidurkį.
* Viename kolektyve
ne daugiau, kaip 8
dalyviai, nustatant
kolektyvo amžiaus
vidurkį.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA
 Dalyvio paraišką, mokesčio įmokėjimo kopiją pateikti iki 2019 m. kovo 18 d. el. paštu:
laimutezalanskiene@gmail.com





DALYVIO MOKESTIS
Dalyvio mokestį prašome pervesti į mokyklos sąskaitą LT824010040900783198 (Solistui - 2.90 €; ansambliui (vienam nariui) - 1.45 €)
Mokėjimo pavedime būtina nurodyti (Konkursui ,,Sentimentai valsui 2019“, dalyvių
vardus, pavardes, atlikimo pobūdį).
Dalyviui(iams) neatvykus į renginį, mokestis negrąžinamas.
Pageidaujantiems sąskaitos apmokėjimui kreiptis iš anksto į mokyklos buhalterę,
tel. 8-315-69395
NUMATOMA KONKURSO EIGA












9.30 val. – 10.50 val. Dalyvių registracija.
11.00-11.10 val. Konkurso atidarymas. Sveikinimo žodis.
11.10-13.00 val. Konkurso I d.
13.00-13.30 val. Kavos pertraukėlė.
13.30-14.00 val. Edukacinis užsiėmimas mokiniams.
13.30-14.00 val. Seminaras mokytojams „Mokinių motyvacija ir jos skatinimo būdai“.
Mokytojai galės įsigyti kvalifikacinius pažymėjimus – mokestis 2.00 Eur
(už pažymėjimą mokama registracijos metu).
14.00-15.30 val. Konkurso II d.
15.30-16.00 val. Pertrauka.
16.00-16.30 val. Konkurso laimėtojų paskelbimas ir apdovanojimas.
16.30-17.00 val. Refleksija. Konkurso apibendrinimas.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 Informacija apie konkursantų eilės tvarką bus pateikta kiekvienam mokytojui nurodytu
el. pašto adresu.
 Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti ir/ar papildyti konkurso nuostatus bei programą.

X-ojo LIETUVOS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSO
,,SENTIMENTAI VALSUI 2019“
PARAIŠKOS PAVYZDYS
2019 m. balandžio 10 d. 11.00 val.

Pavvyzdžiai (šriftas Times New Roman 12)

Stasys Stasevičius (9 m.)
Solistas instrumentalistas - A gr.
3 klasė – fortepijonas
J. Štrausas. Valsas
Mokytoja metodininkė Stasė Stasevičienė
Alytaus r. meno ir sporto mokykla

Mokytojo tel. Nr. ir el. paštas:

