PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos
direktoriaus laikinai vykdančio
Grigiškių meno mokyklos direktoriaus
funkcijas 2021 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. V – 3
XIII TARPTAUTINIO PROGRAMINĖS PJESĖS FESTIVALIO
MUZIKA – VAIZDUOJAMASIS GARSŲ PASAULIS:
GYVŪNAI MENE

NUOSTATAI
I. FESTIVALIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tikslas: skatinti moksleivių meninę saviraišką ir kūrybinę iniciatyvą, jungiant auralinį ir
vizualinį menus į vieną neatsiejamą visumą.
Uždaviniai:
- propaguoti tarpdalykinį muzikos ir dailės dialogą, pasirinktinai atliekant muzikos kūrinį apie
gyvūną ir jį nupiešiant;
- skatinti jaunųjų muzikos atlikėjų meistriškumo tobulinimą, atskleidžiant meninės saviraiškos
galimybes;
- bendradarbiauti ir keistis menine patirtimi su Lietuvos bei užsienio vaikų muzikos / meno
mokyklomis.

II. FESTIVALIO DALYVIAI IR PROGRAMA
Į virtualų tarptautinį programinės pjesės festivalį „Muzika - vaizduojamasis garsų pasaulis“
kviečiami dalyvauti įvairių muzikos instrumentų specialybių moksleiviai. Festivalio
dalyviai laisvai pasirenka programinės muzikos kūrinį apie gyvūną (pvz., „Meškiuko šokis“,
„Kamanė“ ir pan.). Kūrinys gali būti atliekamas solo arba ansambliu (sudėtis pasirenkama
laisvai). Kartu su kūrinio vaizdo įrašu gali būti atsiųstas ir mokinio(-ių) nupieštas ir nuskenuotas
piešinys pagal atliekamą kūrinį. Grigiškių meno mokyklos Dailės ugdymo programos mokiniai
pagal atsiųstus kūrinius nupieš savo įsivaizduojamą piešinį tiems muzikos kūriniams, kurių
atlikėjai neatsiųs savo sukurtos vizualizacijos.
Festivalis vyks virtualioje erdvėje. Vaizdo įrašas bus transliuojamas 2021 m. balandžio 26 d.
18 val. Grigiškių meno mokyklos Facebook paskyroje.
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Padėkos raštai festivalio dalyviams, jų mokytojams ir koncertmeisteriams bus išsiųsti
paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
III. FESTIVALIO PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA
Paraiškos priimamos iki 2021 m. balandžio 12 d. elektroninėje duomenų pateikimo anketoje
https://form.jotform.com/210125678486057 Paraiškoje prašome atsiųsti:
1. programą;
2. vaizdo įrašą; atlikėjo vaizdo įrašą atsiųsti per wetransfer (www.wetransfer.com)
programą. Vaizdo įrašas turi būti kokybiškas, nufilmuotas stabilia, nejudančia kamera.
Atlikėjo aprangos kodas – koncertinis.
- pasirinkta technika nupieštą bei nuskenuotą piešinį (pasirinktinai, nebūtina); piešinį
prašome skenuoti mažiausiai 300 dpi raiška;
3. dalyvio mokesčio įmokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Festivalio dalyvių pasirodymų eilės tvarka nustatoma organizatorių. Grigiškių meno mokyklos
festivalis yra viešas renginys, kuris bus transliuojamas Grigiškių meno mokyklos Facebook
paskyroje 2021 m. balandžio 26 d. 18 val. Pateikdami anketą patvirtinate, kad dalyvis(-iai) ir
jo (jų) tėvai / globėjai sutinka, jog pasirodymas bus transliuojamas viešai.

IV. DALYVIŲ MOKESTIS
Festivalio dalyvio mokestis – 5 eurai solistui, 3 eurai kiekvienam ansamblio dalyviui
(mokiniui).
Dalyvio mokestis pervedamas į AB Luminor Banko sąskaitą LT 91 4010 0424 0392 1808.
DNB SWIFT kodas AGBLLT2X
Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti:
Grigiškių meno mokyklos festivalis. Dalyvio(-ių) vardas, pavardė.
V. ORGANIZATORIAI
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė laikinai vykdanti Grigiškių meno
mokyklos direktoriaus funkcijas Aldona Skruibytė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audra Versekėnaitė
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Romas Morkūnas
Vyr. mokytoja Eglė Staišiūnienė
Mokytoja Marija Ivaškevičiūtė
Mokytojas metodininkas Vidmantas Riškus
Mokytoja metodininkė Nijolė Jodkienė
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VI. FESTIVALIO KOORDINATORIAI
Eglė Staišiūnienė tel. 8 601 38183, el.p. gmm.gyvunai.mene@gmail.com
Audra Versekėnaitė tel. 8 650 20303
Grigiškių meno mokykla tel. 8 5 243 2557
www.gmm.lt
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