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TARPTAUTINIS MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ JAUNŲJŲ 

AKORDEONISTŲ FESTIVALIS-KONKURSAS,  

SKIRTAS VACLOVUI FURMANAVIČIUI ATMINTI 

 
NUOSTATAI 

 

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Populiarinti muziką, atliekamą akordeonu. 

2. Skatinti mokinių koncertinę ir sceninę patirtį, skleisti muzikavimo įvairovę. 

3. Vienoje erdvėje apjungti skirtingų žanrų jaunuosius akordeonistus: nuo klasikos iki 

lengvosios  muzikos. 

4. Ugdyti moksleivių artistinius, muzikinius gebėjimus bei muzikinį skonį. 

5. Skatinti moksleivių meninę iniciatyvą, kūrybinę saviraišką ir atlikėjišką meistriškumą. 

6. Skatinti akordeono narių bendradarbiavimą bei pedagogų dalinimąsi profesine patirtimi. 

 

II. VIETA IR LAIKAS 
 

Festivalis vyks 2016 m. spalio 22 d. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje 

(Karklėnų g. 2, Vilnius). 

 Dalyvių registracija 9 val. 

 Festivalio dalyvių koncerto pradžia 10 val. 

 

III. DALYVAVIMO SĄLYGOS  

 Festivalyje kviečiami dalyvauti Lietuvos bei užsienio meno ir muzikos mokyklų solistai ir 

įvairios sudėties ansambliai (akordeonų duetai, trio, kvartetai, kvintetai bei mišrūs 

ansambliai, kuriuose yra bent vienas akordeonas). 

 Festivalyje įvairių kategorijų  atlikėjų eilės tvarka sudaroma pagal amžių – nuo jauniausio 

iki vyriausio. 

Festivalio dalyviai skirstomi į šias kategorijas: 

Solistai 

Kategorija dalyvio amžius Trukmė 

A1 iki 11 m. iki 5 min. 

A2 11-13 m. iki 7 min.  

A3 14-16 m. iki 10 min.  

 

 

 



Ansambliai 

Kategorija dalyvio amžiaus vidurkis Trukmė 

B1  iki 12 m.  iki 8 min. 

B2  12-16 m. iki 10 min.  

 

 Solistai ir ansambliai atlieka laisvai pasirinktus 2 skirtingo charakterio kūrinius, atsižvelgiant 

į atitinkamos kategorijos pasirodymo trukmės reikalavimus. 

 Dalyvio mokestis: solistui – 5 eurai, ansamblio kiekvienam nariui – 3 eurai.  Mokestis 

sumokamas festivalio dieną registracijos metu. 

 Kelionės išlaidas dalyviai apsimoka patys. 

 

Festivalio dalyvių paraiškos priimamos: iki 2016 m. spalio 1 d. el. paštu: 

furmanaviciaus.festivalis@gmail.com  

Arba adresu: Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Karklėnų g. 9, Vilnius (paraiškų forma 

pridedama). 

 

 

IV. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

 Festivalio dalyvių pasirodymus vertins žiuri komisija. 

 Visi festivalio dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais. Geriausiai pasirodę moksleiviai 

bus apdovanojami  specialiaisiais diplomais, prizais, nominacijomis. 

 

 

V. FESTIVALIO-KONKURSO  ORGANIZATORIAI 

 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla,  

Akordeono skyriaus mokytojai. 
 

Festivalio-konkurso partneris:  

Vilniaus B. Jonušo muzikos mokykla. 

Festivalio-konkurso kuratorius: 

prof. Ričardas Sviackevičius 

Festivalio koordinatoriai: 

L.e. direktoriaus pareigas Tomas Vaišė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Žymančiutė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Milašiūtė 

Akordeono skyriaus vedėja, mokytoja ekspertė Elena Berezina 

 

Informacija apie festivalį teikiama: 

Elena Berezina, tel. 8 621 34537, el. p.: furmanaviciaus.festivalis@gmail.com 

  

Taip pat Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos raštinėje 

Tel. 8-5 267 4718, el.p.: nvmm@takas.lt 

 

  Papildoma informacija renginyje dalyvaujančioms mokykloms bus pateikta vėliau. 

mailto:nvmm@takas.lt


 

 

 

TARPTAUTINIS MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ JAUNŲJŲ 

AKORDEONISTŲ FESTIVALIS-KONKURSAS,  

SKIRTAS VACLOVUI FURMANAVIČIUI ATMINTI 
2016-10-22 

 

DALYVIO ANKETA 

______________ 

(data)  

 

Dalyvio vardas, pavardė  

(meninis kolektyvas; meninio 

kolektyvo mokinių vardai, pavardės) 

 

Kategorija  

Gimimo data(-os)  

Šalis  

Miestas, mokykla 

 
 

Mokytojas  

Programa 

Kompozitorius  Kūrinys Trukmė 

   

   

   

 

Paraišką užpildžiusio asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefonas) 

...................................................................................................... 

 

 


