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VIII Tarptautinis jaunųjų pianistų fortepijoninės muzikos konkursas,
skirtas Leonui Povilaičiui atminti

KONKURSO ORGANIZATORIUS:

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

KONKURSO DARBO GRUPĖ:

Projekto vadovas direktorius prof. Ričardas Sviackevičius

Projekto meno vadovė mokytoja metodininkė Irena Žilinskienė

Projekto kuratorės projektų meno vadovė Ingrida Milašiūtė
fortepijono skyriaus vedėja Ieva Maceinaitė

I. Konkurso tikslai ir uždaviniai
1. Paminėti L. Povilaitį - kompozitorių, pianistą, pedagogą, ypač daug rašiusį

jauniesiems pianistams, skatinusį ir siekusį, kad kompozitoriai, pedagogai ir
moksleiviai bendromis pastangomis puoselėtų savo nacionalinę muzikinę kultūrą;

2. Tęsiant L. Povilaičio idėjas, sėti lietuviškos muzikos grūdą Lietuvoje ir užsienyje;

3. Skatinti mokinių muzikalumą, jų fantaziją, estetinį skonį, meilę muzikai ir potraukį
darbui, atskleisti ir plėtoti jaunųjų talentų atlikimo meno profesinius įgūdžius;

4. Skatinti fortepijono specialybės pedagogus domėtis lietuvių kompozitorių kūryba
ir plėsti muzikos mokyklų repertuarą.

5. Skatinti muzikos mokyklų pedagogus bendradarbiauti, plėtoti metodines žinias,
pedagoginę praktiką ir dalykinę kompetenciją.

II. Konkurso sąlygos
1. Konkurse kviečiami dalyvauti muzikos, meno mokyklų ir gimnazijų fortepijono

skyrių moksleiviai.

2. Konkurso dalyvių amžiaus grupės:

Debiutas (iki 7 metų imtinai)

A grupė (8-10 metų imtinai)

B grupė (11-13 metų imtinai)

C grupė (14-16 metų imtinai)

D grupė (nuo 17 metų)

3. Konkurso dalyvių programa:

Kiekvienas dalyvis skambina 2 kūrinius:



1. L. Povilaičio kūrinį;*
2. Laisvai pasirinktą kūrinį.

* L.Povilaičio kūrinių natų galima rasti adresu :

https://www.nvmm.lt/projektai/tarptautiniai-projektai-renginiai/jaunuju-pianistu-
festivalis-konkursas-skirtas-l-povilaiciui-atminti/

Svetainėje pateikti kūriniai nėra privalomi, dalyviai gali rinktis bet kurį L.Povilaičio
kūrinį. Dėl daugiau L.Povilaičio kūrinių natų prašome kreiptis į konkurso meno
vadovę Ireną Žilinskienę.

4. Konkurso organizavimo tvarka :

4.1. Konkursas bus vykdomas nuotoliniu būdu.

4.2. Konkurso dalyvių registracija - el.paštu ingrida.milasiute@gmail.com.

Dalyviai iki 2021 m. spalio 25 d. atsiunčia:

- užpildytą paraiškos formą;
- dalyvio mokesčio kopiją.

Dalyviai iki 2021 m. lapkričio 1 d. atsiunčia:

- vaizdo įrašo, įkelto į youtube platformą, nuorodą.

4.3. Konkurso dalyvių vaizdo įrašų pateikimo būdai:

a) abu muzikos kūriniai įrašomi iš karto;

b) abu muzikos kūriniai gali būti įrašomi atskirai, tačiau pageidautina, kad būtų
sujungti į vieną nuorodą. Šiuo atveju privaloma abu kūrinius įrašyti toje
pačioje patalpoje ir dėvint ta pačia koncertine apranga.

4.4. Reikalavimai vaizdo įrašui:

1. Vaizdo įrašas turi būti kokybiškas- aiškiai matytis atlikėjo rankos, pedalas.
2. Programa atliekama atmintinai.
3. Vaizdo įrašas įkeliamas į youtube platformą.
4. Skiltyje PAVADINIMAS rašyti autorių (originalo kalba), kūrinio pavadinimą.
5. Skiltyje APRAŠYMAS- mokinio vardą ir pavardę.
6. Patikrinti, kad įrašo matomumas būtų VIEŠAS
7. Teikdami parašką, dalyviai tuo pačiu sutinka, kad jų įrašai būtų talpinami
viešojoje erdvėje.

5. Konkurso dalyvio mokestis - 8 EUR.
Konkurso dalyvio mokestis negrąžinamas

Rekvizitai dalyvio mokesčio apmokėjimui:

Gavėjas: BĮ Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
Bankas: LUMINOR BANK AB
Sąskaitos Nr.: LT744010042403931814
SWIFT: AGBLLT2XXXX
Mokėjimo paskirtis: NVMM L.Povilaičio konkursas, Dalyvio Vardas, Pavardė.

6. Konkurso dalyvių vaizdo įrašų nuorodos bus paskelbtos viešai interneto svetainėje
www.nvmm.lt, taip pat FB puslapių paskyrose.

https://www.nvmm.lt/projektai/tarptautiniai-projektai-renginiai/jaunuju-pianistu-festivalis-konkursas-skirtas-l-povilaiciui-atminti/
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7. Konkurso rezultatai skelbiami 2021 m. lapkričio 11 d. interneto svetainėje
www.nvmm.lt. Ir FB konkurso puslapio paskyroje.

IV. Dalyvių vertinimas ir apdovanojimai
1. Konkurso dalyvius vertins autoritetinga komisija, sudaryta iš pripažintų atlikėjų,
atlikimo meno pedagogų.

1.1.Vertinimo komisijos nariai bus paskelbti prieš konkurso pradžią.

1.2.Vertinimo komisijos sprendimai neskundžiami.

2. Dalyvių apdovanojmai:

2.1. Visi konkurso dalyviai apdovanojami elektroniniais diplomais: I, II, III vietos ir
diplomantai. Komisijos nariai turi teisę skirti I, II, III vietas keliems atlikėjams.
Ryškiausiai pasirodžiusiam komisijos sprendimu gali būti skirtas Grand Prix.

2.2. Mokytojai apdovanojami elektroniniais padėkos raštais.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į projekto meno vadovę Ireną
Žilinskienę el. paštu i.zilinskiene@gmail.com arba telefonu +370 600 33447
(arba whatsapp, viber, messenger).

Aktuali informacija ir papildymai apie konkursą bus skelbiami Naujosios
Vilnios muzikos mokyklos tinklapyje www.nvmm.lt., taip pat FB konkurso
puslapio paskyroje.
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