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IV TARPTAUTINIS KAMERINĖS INSTRUMENTINĖS MUZIKOS 

KONKURSAS  „MUSICA BRILLANTE 2022“ 
  

NUOSTATAI  

  

PROJEKTO ORGANIZATORIUS: 

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla 

 

KONKURSO DARBO GRUPĖ: 

Projekto vadovas: 

direktorius prof. Ričardas Sviackevičius 

 

Projekto kuratorė ir meno vadovė:  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  

mokytoja metodininkė Ingrida Milašiūtė 

 

Projekto meno vadovė ir koordinatorė:  

Fortepijono skyriaus vedėja,  

mokytoja metodininkė Ieva Maceinaitė 

 

  

I. Konkurso tikslai ir uždaviniai 

  

1. Plačiau susipažinti su įvairių žanrų kamerine muzika, skatinti jos atlikimą Lietuvoje.  

2. Puoselėti ir vystyti jaunų atlikėjų ansamblinio muzikavimo tradicijas.  

3. Stiprinti tarptautinės muzikinės bendruomenės tarpusavio ryšius, vystyti bendrą 

koncertinę veiklą, jaunų atlikėjų, pedagogų kūrybinį bendradarbiavimą.  

4. Suteikti galimybę jauniesiems atlikėjams dalyvauti tarptautiniame renginyje.  

  

  

II. Konkurso sąlygos 

  
1. Kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio muzikos ir meno mokyklų, konservatorijų ir 

menų gimnazijų ir kt. ugdymo įstaigų kameriniai ansambliai. 

2. Kamerinių instrumentinių ansamblių sudėtis:  

Fortepijonas ir:  

• styginis instrumentas(-ai)  

• pučiamasis muzikos instrumentas (-ai)   

• akordeonas  

• kiti instrumentai  

3. Atlikėjų skaičius kameriniame instrumentiniame ansamblyje:  



• Duetas  

• Trio  

• Kvartetas  

• Kvintetas  

4. Dalyvių amžiaus grupės (nustatoma pagal vyriausią ansamblio dalyvį):  

  

A gr. (gimę 2012 m. gegužės 1 d. ir vėliau)   

B gr. (gimę 2009 m. gegužės 1 d. - 2012 m. balandžio 30 d.)   

C gr. (gimę 2006 m. gegužės 1 d. – 2009 m. balandžio 30 d.)   

D gr. (gimę 2002 m. gegužės 1 d. – 2006 m. balandžio 30 d.)   

 

5. Dalyvių pasirodymų eilės tvarka grupėje sudaroma pagal jaunesniojo ansamblio dalyvio 

gimimo datą. 

6. Visi dalyviai privalo atlikti du (2) laisvai pasirinktus skirtingo charakterio ir skirtingų 

epochų kūrinius.  

  

III. Konkurso organizavimo tvarka 

 

1. Konkurso data: 2022 m. gegužės 5-15 d. d. 

2. Konkursas bus vykdomas nuotoliniu būdu. 

3. Konkurso dalyviai iki 2022 m. gegužės 1 d. turi pateikti: 

 elektroninę paraišką  

(paraiškos forma: https://forms.gle/CxZGLEqSBZxoioKE8) 

 vaizdo įrašo, įkelto į youtube platformą, nuorodą (pateikiama elektroninėje 

paraiškoje); 

 dalyvio mokesčio patvirtinimo kopijas (pateikiamos elektroninėje paraiškoje). 

4. Konkurso dalyvių vaizdo įrašų pateikimo būdai: 

 abu muzikos kūriniai įrašomi iš karto; 

 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. 

5. Reikalavimai vaizdo įrašui: 

 Vaizdo įrašas turi būti kokybiškas; 

 Vaizdo įrašas įkeliamas į youtube platformą; 

 Skiltyje PAVADINIMAS rašyti „Musica Brillante 2022“; 

 Skiltyje APRAŠYMAS įrašyti ansamblio narių vardus ir pavardes, šalį, 

konkurso programą; 

 Patikrinti, kad įrašo matomumas būtų VIEŠAS; 

 Teikdami parašką, dalyviai sutinka, kad jų įrašai būtų talpinami viešojoje 

erdvėje. 

 

6. Konkurso dalyvio mokestis – 15 EUR kiekvienam ansamblio nariui. 

7. Rekvizitai dalyvio mokesčio apmokėjimui: 

 

Gavėjas:  BĮ Skaitlis 

Bankas:  LUMINOR BANK AB 

https://forms.gle/CxZGLEqSBZxoioKE8


Sąskaitos Nr.:  LT744010042403931814 

SWIFT:  AGBLLT2XXXX 

Mokėjimo paskirtis: NVMM, konkursas „Musica Brillante“,  

Dalyvio Vardas, Pavardė. 

 

 

IV. Vertinimas ir apdovanojimai  

  

1. Dalyvių pasirodymus vertina kompetentinga žiuri. Žiuri sprendimai yra galutiniai ir 

neginčijami.  

2. Dalyvių pasirodymai vertinami 25 balų sistema.  

3. Vertinimo komisijos sprendimu skiriami: 

 I, II, III vietų laureatų diplomai 

 Diplomai 

 Padėkos raštai   

 Žiuri sprendimu daugiausia balų surinkęs kamerinis instrumentinis 

ansamblis bus apdovanotas GRAND PRIX. 

 Mokytojai apdovanojami padėkos raštais. 

4. Organizacijos ir asmenys gali įsteigti specialiuosius prizus.  

5. Rezultatai ir laureatų koncerto vaizdo filmas, sumontuotas iš konkurso dalyvių pateiktų 

įrašų, skelbiami Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos interneto svetainėje 

www.nvmm.lt gegužės 15 d. 19 val. 

 

 

Informacija teikiama: 

 

Ingrida Milašiūtė (mob. +37066242698, el. paštas ingrida.milasiute@gmail.com),  

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Ieva Maceinaitė (mob. +37064643556, el. paštas maceinaitei@gmail.com),  

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos fortepijono skyriaus vedėja.  

 

Aktuali informacija ir papildymai apie konkursą bus skelbiami Naujosios Vilnios muzikos 

mokyklos tinklapyje www.nvmm.lt., taip pat FB puslapio paskyroje. 

 

  

 

  

  

  

  

  

http://www.nvmm.lt/
mailto:maceinaitei@gmail.com
http://www.nvmm.lt/

