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I Tauro Adomavičiaus jaunųjų atlikėjų žemaisiais variniais pučiamaisiais
instrumentais festivalis - konkursas
PROJEKTO ORGANIZATORIUS:
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla
FESTIVALIO - KONKURSO DARBO GRUPĖ:
Projekto vadovas:
direktorius prof. Ričardas Sviackevičius
Projekto kuratoriai:
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Milašiūtė
Pučiamųjų, mušamųjų instrumentų, gitaros ir estrados skyriaus vedėjas,
mokytojas ekspertas Dainius Pocius
Projekto meno vadovas:
Vyr. mokytojas Tomas Karka
Projekto koordinatorius:
Vyr. mokytojas Mindaugas Rarivanas

I. Festivalio - konkurso tikslai ir uždaviniai
1.

Pagerbti LMTA profesorių, ilgametį Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos
mokytoją Taurą Adomavičių, skatinti mokinius atlikti jo kūrinius;

2.

Suteikti mokiniams galimybę gyvai pasirodyti scenoje;

3.

Skatinti mokinių muzikalumą, estetinį skonį, atskleisti ir plėtoti jaunųjų talentų atlikimo
meno profesinius įgūdžius;

4.

Skatinti varinių pučiamųjų instrumentų 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. Festivalio - konkurso sąlygos
1.

Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio įvairių ugdymo įstaigų žemųjų varinių
pučiamųjų instrumentų specialybių (tenoro, baritono, eufonijos, trombono, tūbos)
mokiniai.

2.

Konkurso dalyvių amžiaus grupės:
A grupė
(iki 9 metų imtinai)
B grupė
(10-12 metų imtinai)
C grupė

(13-15 metų imtinai)

D grupė

(16-18 metų)

3.

Festivalio - konkurso dalyvių programa:
Kiekvienas dalyvis atlieka po 2 kūrinius atmintinai:
1. T. Adomavičiaus kūrinį pasirinktinai*
2. Laisvai pasirinktą kūrinį.

* T. Adomavičiaus kūrinių natas galima rasti adresu:
https://www.nvmm.lt/projektai/tarptautiniai-projektai-renginiai/i-tauro-adomaviciausjaunujuatlikeju-zemaisiais-variniais-puciamaisiais-instrumentais-festivalis-konkursas/
4. Festivalio - konkurso organizavimo tvarka:
4.1. Festivalio – konkurso data: 2022 m. balandžio 9 d.
4.2. Festivalio - konkurso vieta: Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla
(Karklėnų g. 9, Vilnius)
4.3. Dalyvių paraiškos priimamos iki 2022 m. kovo 31 d.
Dalyvio paraiškos forma:
https://forms.gle/QHJ3MsQ26Xo7jme48

5. Festivalio - konkurso dalyvio mokestis - 10 EUR.
Dalyvio mokesčio patvirtinimo kopija prisegama elektroninėje dalyvio paraiškoje.
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, T. Adomavičiaus konkursas, Dalyvio Vardas, Pavardė.
III. Dalyvių vertinimas ir apdovanojimai
1. Festivalio - 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 apdovanojimai:
2.1. Visi festivalio - konkurso dalyviai apdovanojami atminimo dovanėlėmis ir
padėkos raštais. Vertinimo komisijos sprendimu skiriami apdovanojimai:
•

Laureatai (I, II, III vietos)

•

Diplomantai

Vertinimo komisijos nariai turi teisę skirti I, II, III vietas keliems atlikėjams. Ryškiausiai
pasirodžiusiam dalyviui vertinimo komisijos sprendimu gali būti skirtas Grand Prix.
2.2. Mokytojai ir koncertmeisteriai apdovanojami padėkos raštais.

Informacija teikiama el.paštu ingrida.milasiute@gmail.com arba telefonu:
Projekto meno vadovas Tomas Karka (+37067809425)
Projekto koordinatorius Mindaugas Rarivanas (+37060092117)
Aktuali informacija ir papildymai apie konkursą bus skelbiami Naujosios Vilnios muzikos
mokyklos tinklapyje www.nvmm.lt., taip pat FB konkurso puslapio paskyroje.

