I-ASIS TARPTAUTINIS KONKURSAS
„MUSICA PIANOFORTE 2012“
KONKURSO ORGANIZATORIAI
Prienų r. savivaldybė, Birštono savivaldybė, Veiverių Antano Kučingio meno mokykla, Birštono meno
mokykla.
KONKURSO VIETA IR LAIKAS
Konkursas „MUSICA PIANOFORTE“ vyks 2012 m. birželio 1-3 d. Birštono meno mokykloje
(J.Basanavičaus a. 6, Birštonas). Konkurso perklausos vyks 2012 m. birželio 1-2 d., konkurso uždarymas
- 2012-06-03 d. (atsižvelgiant į dalyvių skaičių, konkurso uždarymo data gali keistis).
KONKURSO DALYVIAI
Konkurse gali dalyvauti jaunieji pianistai–solistai, fortepijoniniai ansambliai (išskyrus 2 fortepijonus) ir
instrumentiniai ansambliai iki 3 narių (duetai, trio), kurių sudėtyje yra fortepijonas.
Mokytojai iliustratoriai ansambliuose nedalyvauja.
Konkurso dalyvių skaičius ribotas. Organizacinis komitetas priims pirmuosius 150 dalyvių, pareiškusių
norą dalyvauti konkurse.
KONKURSO TVARKA
Konkursas vieno turo.
Konkurso dalyviai skirstomi į šias kategorijas:

A KATEGORIJA (PIANISTAI – SOLISTAI)
Kategorija

Gimimo metai

Trukmė

A1
A2
A3
A4
A5

2004 ir vėliau
2002-2003
2000-2001
1998-1999
1996-1997

iki 5 min.
iki 7 min.
iki 9 min.
iki 12 min.
iki 15 min.

Stojamasis
mokestis
140 Lt
180 Lt
180 Lt
180 Lt
180 Lt

A kategorijos atlikėjų eilės tvarka sudaroma pagal amžių.
A KATEGORIJOS (SOLISTŲ) REPERTUARAS
A kategorijos dalyviai privalo atlikti 2-3 skirtingo charakterio kūrinius:
a) baroko arba klasicizmo epochos kūrinį (kūrinius);
b) romantinio laikotarpio arba XX-XXI a. kūrinį (kūrinius).
A kategorijos dalyviai-solistai privalo kūrinius atlikti mintinai.
Pakartojimai kūriniuose neprivalomi.
B KATEGORIJA (FORTEPIJONIAI ANSAMBLIAI - DUETAI, TRIO)
Stojamasis
Kategorija
Amžius
Trukmė
mokestis
Visų dalyvių amžiaus
B1
iki 5 min.
200 Lt
vidurkis iki 10 m.
Visų dalyvių amžiaus
B2
iki 8 min.
200 Lt
vidurkis iki 13 m.
Visų dalyvių amžiaus
B3
iki 12 min.
200 Lt
vidurkis iki 16 m.
B kategorijos atlikėjų eilės tvarka sudaroma pagal ansamblio dalyvių amžių ir skaičių (duetai, trio).

C KATEGORIJA (KAMERINIAI ANSAMBLIAI - DUETAI, TRIO)
Stojamasis
Kategorija
Amžius
Trukmė
mokestis
Visų dalyvių amžiaus
C1
iki 5 min.
200 Lt
vidurkis iki 10 m.
Visų dalyvių amžiaus
C2
iki 8 min.
200 Lt
vidurkis iki 13 m.
Visų dalyvių amžiaus
C3
Iki 12 min.
200 Lt
vidurkis iki 16 m.
C kategorijos atlikėjų eilės tvarka sudaroma pagal ansamblio dalyvių amžių ir skaičių (duetai, trio).
B IR C KATEGORIJŲ (ANSAMBLIŲ) REPERTUARAS
B ir C kategorijų dalyviai privalo atlikti 2-3 skirtingo charakterio kūrinius:
a) XVII-XIX a. kūrinį (kūrinius);
b) XX-XXI a. kūrinį (kūrinius).
Pakartojimai kūriniuose neprivalomi.
Fonogramų naudoti negalima.
Konkurso metu repertuaro keisti nebus galima. Apie konkurso dalyvių repertuaro pasikeitimus
prašome informuoti iki gegužės 1 d. el. paštu rasa39@gmail.com
KONKURSO ŽIURI
Konkurso dalyvių pasirodymą vertins tarptautinis žiuri.
Žiuri narių pavardės bus paskelbtos konkurso atidarymo metu.
Žiuri sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
Žiuri turi teisę nutraukti dalyvio (dalyvių) pasirodymą, viršijus nustatytą laiką.
Žiuri narių mokiniai konkurse nedalyvauja.
APDOVANOJIMAI, LAUREATŲ KONCERTAS
Visiems konkurso dalyviams ir jų mokytojams bus įteikti padėkos raštai bei suvenyrai.
Grand Prix bus skiriamas kiekvienoje kategorijoje (A, B, C). Grand Prix laureatai bus apdovanoti diplomais,
vertingais prizais arba piniginėmis premijomis.
Grand Prix laureatų mokytojai bus apdovanoti medaliais ir diplomais.
Konkurso I, II, III vietų laureatai bus apdovanoti diplomais ir taurėmis.
Konkurso diplomantai bus apdovanoti diplomais.
Konkurso baigiamajame koncerte dalyvauja Grand Prix laimėtojai ir žiuri bei organizatorių sprendimu
atrinkti konkurso laureatai.
Grand Prix laimėtojai, nedalyvaujantys baigiamajame koncerte, praranda teisę į piniginę premiją.
Neatsiėmus konkurso laimėtojo diplomo ar prizo baigiamojo koncerto metu, po konkurso paštu jie nebus
persiunčiami.
Konkurso organizatoriai turi visas teises į konkurso ir baigiamojo koncerto įrašus, radijo ir TV transliacijas
be apmokėjimo konkurso dalyviams.
KONKURSO STOJAMASIS MOKESTIS (negrąžinamas):
A1 kategorijos (solistų) dalyviams - 140 Lt
A2, A3, A4, A5 kategorijų (solistų) dalyviams - 180 Lt
B, C kategorijų (ansamblių) dalyviams - 200 Lt
Visas su mokesčio persiuntimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai.

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA
Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2012 m. kovo 1 d.
Kartu su paraiška reikia atsiųsti:
a) gimimo liudijimo arba paso kopiją (originalą turėti atvykus į konkursą);
b) 1 nuotrauką (geros kokybės, bet kokio formato);
c) stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.
Nepilnas dokumentų komplektas neregistruojamas.
DOKUMENTUS SIŲSTI el. paštu:

rasa39@gmail.com

Arba paštu adresu:
Rasa BLEBAITĖ
IKI PAREIKALAVIMO
Laisvės al. 102
LT- 44001 KAUNAS
Lithuania
STOJAMĄJĮ MOKESTĮ PERVESTI (banko rekvizitai):
Beneficiary: Veiverių A.Kučingio meno mokykla
Beneficiary’s Acc.No: LT974010041100059922 Lt
Beneficiary’s Bank: DnB NORD
PRIENŲ skyrius
VILNIUS, Lithuania
INFORMACIJA
Visa informacija apie konkursą telefonu +370 676 43550, el. paštu rasa39@gmail.com
(konkurso meno vadovė Rasa Blebaitė)
Kvietimai dalyvauti konkurse bus išsiųsti el. paštu į mokyklas iki 2012 m. gegužės 1 d.
Konkurso organizatoriai neprisiima atsakomybės dėl galimo dokumentų dingimo persiunčiant.
Už dokumentų persiuntimą ir mokesčio pervedimą dalyviai susimoka patys.
APGYVENDINIMAS
Informacija apie apgyvendinimą Birštone: www.visitbirstonas.lt/apgyvendinimo_paslaugos
Organizatoriai viešbučių neužsako.
Kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai.

Laukiame Jūsų konkurse!

