
 

 

 

 

 

I INSTRUMENTINĖS, VOKALINĖS MUZIKOS IR DAILĖS  

FESTIVALIS „TAUTŲ ĮVAIROVĖ - MŪSŲ STIPRYBĖ“  

NUOSTATAI 

 

 Respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis organizuojamas siekiant supažindinti su Lietuvoje 

gyvenančių tautų kultūra, skatinant atlikti šių tautų kūrėjų muziką, piešti dailės darbus, susijusius su 

tautų simbolika.  

 2021 m. renginys skiriamas totorių bei žydų tautų kūrybai. 

 

 

Renginio tikslai ir uždaviniai: 

Skatinti pažinti Lietuvoje gyvenančių tautų kultūrą; 

Populiarinti Lietuvoje gyvenančių tautų muzikinę kūrybą, įtraukiant ją į muzikos ir meno mokyklų 

mokymo programą; 

Puoselėti vaikų ir jaunimo muzikinį bei dailės meistriškumą, jų menines, asmenines kompetencijas, 

sudaryti sąlygas saviraiškai; 

Sudaryti sąlygas Lietuvos ugdymo ir kultūros įstaigų mokinių ir mokytojų  

kūrybiniam bendradarbiavimui, profesinės patirties sklaidai. 

 

Renginio dalyviai: 

Festivalyje kviečiami dalyvauti jaunieji atlikėjai iš Lietuvos Respublikos ugdymo bei kitų 

neformalaus švietimo ugdymo įstaigų bei savarankiškai piešiantys ir muzikuojantys vaikai ir 

jaunimas. 

 

Vykdymo tvarka: 

Renginys vyks 2021 m. lapkričio 16 d. Energetikos ir technikos muziejuje, Rinktinės g. 2, Vilnius  

 

Dalyvavimo sąlygos: 

Paraiškos priimamos iki 2021 m. spalio 29 d. užpildant dalyvio google anketą: 

muzika - solistas https://forms.gle/WaE1MuQNXj2NBMQc6 

             - ansamblis - https://forms.gle/UZcG6AwPyEo9TdiN8 

dailė - https://forms.gle/o8AncoWYa8hdd2uT7 

 

Dailės darbus siųsti kokybiškai skenuotus ar fotografuotus HD raiška, pridedant darbo failą anketos 

google formoje. 

Kompozitoriai ir kūrinių pavadinimai rašomi originalo kalba bei pateikiamas kūrinių pavadinimo 

vertimas į lietuvių kalbą. 

Užpildydami dalyvio anketą sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys ir atvaizdai bus naudojami 

neatlygintinai ir viešai skelbiami organizatorių disponuojamuose internetiniuose bei spaudos 

šaltiniuose. 

https://forms.gle/WaE1MuQNXj2NBMQc6
https://forms.gle/UZcG6AwPyEo9TdiN8
https://forms.gle/o8AncoWYa8hdd2uT7


 

 

Renginio organizatoriai pasilieka teisę įrašyti festivalio dalyvių pasirodymus ir laisvai disponuoti 

šia medžiaga. 

Dalyvių pasirodymų tvarkaraštis bus paskelbtas Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos 

internetiniame puslapyje: www.nvmm.lt  

Kelionės ir maitinimosi išlaidas apmoka patys dalyviai. 

Pasikeitus epidemiologinei situacijai, visa eiga bus perkelta į virtualią erdvę. 

 

Dalyvavimo mokestis: 

Muzikos dalies:  

solistui 7 eur,  

ansamblio nariui 4 eur 

Dailės dalies:  

vienam dalyviui 4 eur;  

 

Registracijos formoje būtina prisegti pavedimo kopiją; 

 

Rekvizitai dalyvio mokesčio apmokėjimui pavedimu: 

VšĮ Menopolis 

Įm. kodas 304447603 

Bankas Swedbank 

A.S. LT127300010159790268 

Pavedime nurodyti renginio pavadinimą, dalyvio(-ių) vardą, pavardę.  

Sumokėtas dalyvio mokestis negrąžinamas. 

 

Programa: 

Festivalio muzikos dalies dalyviai atlieka du kūrinius: 

1) totorių ar žydų kūrėjų profesionaliosios muzikos ar liaudies kūrybos kūrinį ar aranžuotę šių 

tautų tema;    

2) lietuvių kūrėjų profesionaliosios muzikos ar liaudies kūrybos kūrinį. 

Solo atlikėjai programą atlieka mintinai, ansamblių dalyviai gali groti iš natų. 

 

Festivalio dailės dalies dalyviai vizualių priemonių pagalba, pasirinkta technika išreiškia tautų 

simboliką. 2021 m. renginio tema - totoriai ir žydai.  

 

Dalyvių kategorijos: 

Muzikos dalies dalyviai skirstomi į solo ir ansamblių kategorijas bei amžiaus grupes. Ansamblio - 

kolektyvo narių amžiaus grupė nustatoma pagal narių amžiaus vidurkį. Dalyviams gali 

akompanuoti mokytojas-koncertmeisteris. 

Dailės dalies dalyviai skirstomi į amžiaus grupes. 

 

Amžiaus grupės 2021 m. lapkričio 16 dienai: 

A - iki 10 metų; 

B - 11 - 14 metų; 

C - 15 - 19 metų. 

http://www.nvmm.lt/


 

 

 

 

Festivalio vertinimo komisija: 

Renginio dalyvių pasirodymus vertins kompetetinga komisija, kuri bus paskelbta festivalio 

pradžioje. Komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami. 

 

Apdovanojimai: 

Visi renginio dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais; 

Geriausiai pasirodžiusieji - laureatų diplomais ir specialiais prizais. 

 

Informacija: 

Dėl totorių ir žydų kūrėjų muzikos kūrinių; 

grupių dalyvių didesnių nei 10 narių mokesčio; 

papildomos informacijos galima kreiptis į renginio meno vadovę, Vilniaus Naujosios Vilnios 

muzikos mokyklos mokytoją metodininkę Rasą Vaičiulytę tel. +370 683 007 03 arba el. paštu tau-

tufestivalis@gmail.com 

 

Festivalio organizatoriai:  

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla 

VšĮ „Menopolis“ 

 

Projekto vadovas - Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktorius 

prof. Ričardas Sviackevičius 

Projekto vadovė ir idėjos autorė -  fortepijono skyriaus mokytoja metodininkė Rasa Vaičiulytė  tel. 

+370 683 007 03; el. paštas tautufestivalis@gmail.com 

Projekto kuratorė – Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

Dangira Goštaltavičiūtė tel. +370 615 312 96; el. paštas  dangira.gos@nvmm.lt  

 

Partneriai: 

LRV Tautinių mažumų departamentas 

VšĮ Totorių kultūros centras 

Kazanės miesto muzikos mokykla Nr. 24 
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