
 
 

 
TARPTAUTINIS PIANISTŲ KONKURSAS  

“NEAPOLITAN MASTERS COMPETITION” 
 

NUOSTATAI   
 
Muzikos asociacija “Associazione Mousikè” organizuoja Tarptautinį pianistų konkursą “THE 
NEAPOLITAN MASTERS”, kuris vyks 2018 m. gruodžio 5 - 9 dienomis Muzikos konservatorijoje 
“San Pietro a Majella” Neapolyje (ITALIJA). Konkursas yra oficialus Alink-Argerich fondo (Alink-
Argerich Fundation) narys. 
 
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, bendradarbiaudama su “Asociazione Mousikè”, 
2018 m. lapkričio 10 d. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje organizuoja Nacionalinį 
atrankos turą.  
Nacionalinio atrankos turo vertinimo komisija: 
Giuseppe Devastato, Italija (Pirmininkas) 
Luciano Ruotolo, Italija (narys) 
Ingrida Milašiūtė, Lietuva (narė) 
 
 
Konkurso kategorijos:  
Junior(A-B) -  Young (A-B) - 'The Neapolitan Masters Prize' 
 
Junior Category A: iki 10 metų amžiaus imtinai 
Programos trukmė - iki 7 min. Programa pasirenkama laisvai. 
Nacionaliniame atrankos ture atliekamos programos trukmė - iki 5 min. 
 
Junior Category B: 11 – 13 metų amžiaus  
Programos trukmė - iki 10 min. Programa pasirenkama laisvai. 
Nacionaliniame atrankos ture atliekamos programos trukmė - iki 7 min. 
 
Young Category A: 14 – 16 metų amžiaus 
Programos trukmė - iki 15 min. Programa pasirenkama laisvai. 
Nacionaliniame atrankos ture atliekamos programos trukmė - iki 10 min. 
 
Young Category B: 17 – 19 metų amžiaus 
Programos trukmė - iki 20 min. Programa pasirenkama laisvai. 
Nacionaliniame atrankos ture atliekamos programos trukmė - iki 10 min. 
 
 
 
 
 



'The Neapolitan Masters Prize': 16 - 36 metų amžiaus. 
 
Nacionaliniame atrankos ture atliekamos laisvai pasirinktos programos trukmė - iki 15 min.  
Teisę  dalyvauti I ture įgis 50 iš visų šalių atrinktų kandidatų. Dalyviai, patekę į I TURĄ, bus paskelbti 
iki 2018 m. lapkričio 19 d. 
 
I TURAS (SEMIFINAL)  Laisvai pasirinktos programos rečitalis. Programos trukmė - iki 15 min.  
 
FINALAS. Laisvai pasirinktos programos rečitalis. Programos trukmė - iki 40 min. 
 
Finale Leidžiama kartoti I TURE atliktus kūrinius. 
Finalo programą sudaro dalyvio laisvai pasirinkti kūriniai ir vienas ar keli Neapolio kompozitorių 
kūriniai (ne mažiau nei 5 minutės). Žiuri turės teisę skirti “Prizą Geriausiam Neapolio kompozitorių 
muzikos atlikėjui” (The Prize for the Best Neapolitan Masters Music Performer) dalyviui, jei į finalo 
programą bus įtraukti XVIII, XIX ar XX a. Neapolio kompozitorių (D. Scarlatti, F. Durante, D. 
Cimarosa, C. Palumbo, A. Longo, G. Martucci, S. Thalberg ir kt.) kūriniai. 
Neprivaloma, tačiau rekomenduojama į I TURO arba FINALO programą įtrauktį Neapolio 
kompozitoriaus Giuseppe Devastato (Vertinimo komisijos pirmininko) kūrinį, už kurio geriausią 
atlikimą vienam dalyviui bus skiriamas specialusis Giuseppe Devastato prizas. 
 
“Prizas Geriausiam Neapolio kompozitorių muzikos atlikėjui” (The Prize for the Best Neapolitan 
Masters Music Performer) gali būti įteiktas bet kuriam I TURO arba FINALO dalyviui.  
 
Nacionalinio atrankos turo dalyvio mokestis: 
 
 • Junior Category A:  €40 
 • Junior Category B:  €40 
 • Young Category A: €50 
 • Young Category B:  €50  
 • The Neapolitan Masters Prize: €60   
 
Konkurso dalyviai, patekę į pagrindinį konkurso etapą, po atrankos turo sumoka likusią dalyvio 

mokesčio dalį: 
 
 • Junior Category A:  €20 
 • Junior Category B:  €30 
 • Young Category A: €30 
 • Young Category B:  €40    
 • The Neapolitan Masters Prize: €60                                           
 

Paraiška dalyvauti Nacionaliniame atrankos ture turi būti pateikta iki 2018 m. spalio 25 d.  

el. paštu ingrida.milasiute@gmail.com. Dėl informacijos prašome kreiptis nurodytu el. paštu 
arba telefonu +37066242698. 
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KITOS TAISYKLĖS: 
 
 

1. Paraiška dalyvauti pagrindiniame konkurso etape bus patvirtinta tik sumokėjus pilną 
dalyvio mokesčio sumą (atrankos turo dalyvio mokestis +  likusi dalyvio mokesčio dalis). 

2. Žiuri sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. 
3. Visi konkurso etapai yra vieši. 
4. Rekomenduojama konkurso program groti atmintinai. 
5. Konkurso programa NEGALI būti keičiama. 
6. Organizatoriai turi teisę įrašyti (audio/video) visus konkurso dalyvių pasirodymus, naudoti 

juos savo nuožiūra radijo ir televizijos laidose ar kitais tikslais. Kiekvienas dalyvis, teikdamas 
paraišką, atsisako visų teisių ir reikalavimų, susijusių su šiais įrašais ar perklausų 
transliacijomis. 

7. Visi dalyviai iki 18 m. amžiaus privalo būti lydimi suaugusio asmens, prisiimančio visa 
atsakomybę už nepilnametį asmenį viso konkurso metu. Jei lydintis asmuo nėra konkurso 
dalyvio vienas iš tėvų/globėjų, privalomas vieno iš tėvų/globėjų leidimas lydėti nepilnametį 
asmenį ir būti už jį atsakingam.  

8. Visos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos padengiamos konkurso dalyvio. Organizatoriai 
įsipareigoja pateikti sąrašą galimų apgyvendinimo vietų, esančių netoli konkurso vietos 
(Neapolio mieste, Italijoje).  

9. Konkurso organizatoriai nėra atsakingi už nelaimingų atsitikimų, susijusių su konkurso 
dalyviais, pasekmes.  

10. Konkurso dalyvio pedagogo vardas nebus išspausdintas programose ir vertinimo 
dokumentuose, pateiktuose konkurso žiuri. 

11. Žiuri nariai neturi teisės vertinti savo mokinių/studentų pasirodymų konkurso perklausose. 
12. Taisyklės gali būti keičiamos/pildomos be papildomo įspėjimo. 
13. Dalyvio vardas/pavardė bus skelbiamas viešai. 

 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAI IR PRIZAI 
 

1. Kiekvienos kategorijos nugalėtojams bus skiriama stipendija: 
 

  Junior Category A: €150  
  Junior Category B: €200  
  Young Category A: €350 
              Young Category B: €400, asociacijos “Associazione Mousikè” organizuojamas koncertas ir 

meistriškumo kursai su prof. Giuseppe Devastato  
Young Category A ir B:  € 200 Specialusis Prizas geriausiam Italijos aukštųjų mokyklų 
studentui. 

 
 

The Neapolitan Masters Prize: 
 
I VIETOS LAUREATAS: 

 

• AMP PISANI SRL skiriama 'Sergio Fiorentino'  € 1000 stipendija. 



• Koncertas Kinijoje pagal mainų programą su "Beijing Heyday Century Culture Development 
Company". 

• Koncertas Romoje (Italijoje) su Orkestru kito sezono repertuare, pagal mainų programą su 
“Opera in Roma Symphony Orchestra”. 

• Kontraktas su 'Da Vinci Edition' bei € 700 stipendija įrašų leidybos kaštams padengti. 

• Koncertas Neapolyje (Italija) oficialiame Konservatorijos koncertų sezone. 

• Kvietimas į įvairius asociacijos ir partnerių organizuojamus festivalius. 
 

 II VIETOS LAUREATAS: 
 

 

• Koncertas Ispanijoje, organizuojamas Shigeru Kawai Center. 

• Koncertas  Parador Nacional de Javea festivalyje ‘Javea's Moon International Piano Festival’ 

• Kvietimas į įvairius asociacijos ir partnerių organizuojamus festivalius. 
 
III VIETOS LAUREATAS: 
 

• Kvietimas dalyvauti koncerte Garibaldi teatre (Teatro Garibaldi)  S.M. Capua Vetere (CE – 
Italija), organizuojamame asociacijos Associazione Musicale G.B. Pergolesi. 

• Kvietimas dalyvauti asociacijos Associazione Mousikè  (NA – Italy) organizuojamame 
koncerte. 

  
KITI PRIZAI: 
 

• Geriausiam Neapolio kompozitoriaus kūrinio atlikėjui skiriama € 500 stipendija. 

• Geriausiam rusų kompozitoriaus kūrinio atlikėjui skiriama Elenos Seleznevos € 500 
stipendija. 

• Geriausiam Giuseppe Devastato kūrinio atlikėjui skiriama € 500 stipendija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/JaveasMoon/


PARAIŠKA 
 

DALYVIO VARDAS, PAVARDĖ:.......................................................................... 
 
DALYVIO GIMIMO DATA:................................................................................. 
 
DALYVIO MOKYMO INSTITUCIJA:..................................................................... 
 
DALYVIO PEDAGOGO VARDAS/PAVARDĖ:........................................................ 
 
KONTAKTINIS EL. PAŠTO ADRESAS, TEL. NR…………………………………………………….. 
 
 
 
 

KATEGORIJA 
 

 

PROGRAMA: 

KOMPOZITORIUS KŪRINYS TRUKMĖ 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   
 

   
 

   
 

 
 

 

 
 
Paraiška turi būti atsiųsta el. paštu ingrida.milasiute@gmail.com iki spalio 25 d. 
 
 
 
 
 

mailto:ingrida.milasiute@gmail.com

