www.kucingis.lt

II-ASIS TARPTAUTINIS KONKURSAS
„MUSICA PIANOFORTE 2015“
KONKURSO ORGANIZATORIAI
Prienų r. savivaldybė, Veiverių Antano Kučingio meno mokykla.
Konkurso direktorius – Mindaugas Labanauskas
Konkurso meno vadovė – Rasa Derbutienė
KONKURSO VIETA IR LAIKAS
Konkursas „MUSICA PIANOFORTE“ vyks 2015 m. birželio 5-7 d. Konkurso
perklausos vyks 2015 m. birželio 5-6 d., konkurso uždarymas – 2015 06 07 d.
(konkurso uždarymo data gali keistis, atsižvelgiant į dalyvių skaičių).
KONKURSO DALYVIAI
Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio jaunieji pianistai-solistai, fortepijoniniai
ansambliai (išskyrus 2 fortepijonus) ir instrumentiniai ansambliai iki 4 narių (duetai,
trio, kvartetai), kurių sudėtyje yra fortepijonas.
Mokytojai ansambliuose nedalyvauja.
Konkurso dalyvių skaičius ribotas. Bus atsižvelgiama į paraiškos išsiuntimo laiką.
KONKURSO TVARKA
Konkursas vieno turo.
Konkurso dalyviai skirstomi į šias kategorijas:
A KATEGORIJA (PIANISTAI – SOLISTAI) A kategorijos atlikėjų eilės tvarka
sudaroma pagal amžių.
Kategorija

Gimimo metai

Trukmė

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

2007 ir vėliau
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

iki
iki
iki
iki
iki
iki
iki
iki
iki

5 min.
6 min.
7 min.
8 min.
9 min.
11 min.
12 min.
15 min.
15 min.

Stojamasis
mokestis
35 Eur
35 Eur
55 Eur
55 Eur
55 Eur
55 Eur
55 Eur
55 Eur
55 Eur

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. akademinės muzikos kūrinį (kūrinius).
A kategorijos dalyviai-solistai privalo kūrinius atlikti mintinai. Pakartojimai kūriniuose
neprivalomi.
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B KATEGORIJA (FORTEPIJONIAI ANSAMBLIAI - DUETAI, TRIO, KVARTETAI)
Kategorija

Amžius

Trukmė

B1

Visų dalyvių amžiaus
vidurkis iki 10 m.
Visų dalyvių amžiaus
vidurkis iki 13 m.
Visų dalyvių amžiaus
vidurkis iki 16 m.

iki 5 min.

Stojamasis
mokestis
60 Eur

iki 8 min.

60 Eur

iki 12 min.

60 Eur

B2
B3

B kategorijos atlikėjų eilės tvarka sudaroma pagal ansamblio dalyvių amžių ir skaičių
(duetai, trio, kvartetai).
C KATEGORIJA (KAMERINIAI ANSAMBLIAI - DUETAI, TRIO, KVARTETAI)
Kategorija

Amžius

Trukmė

C1

Visų dalyvių amžiaus
vidurkis iki 10 m.
Visų dalyvių amžiaus
vidurkis iki 13 m.
Visų dalyvių amžiaus
vidurkis iki 16 m.

iki 5 min.

Stojamasis
mokestis
60 Eur

iki 8 min.

60 Eur

Iki 12 min.

60 Eur

C2
C3

C kategorijos atlikėjų eilės tvarka sudaroma pagal ansamblio dalyvių amžių ir skaičių
(duetai, trio, kvartetai).
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.
Fonogramas naudoti draudžiama.
Konkurso metu repertuaro keisti nebus galima. Apie konkurso dalyvių
repertuaro pasikeitimus prašome informuoti iki 2015 m. gegužės 1 d. el.
paštu rasa39@gmail.com
KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA
Konkurso dalyvių pasirodymą vertins tarptautinė vertinimo komisija.
Vertinimo komisijos balai bus viešai publikuojami konkurso vietose.
Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
Vertinimo komisija turi teisę nutraukti dalyvio (dalyvių) pasirodymą, viršijus nustatytą
laiką.
Vertinimo komisijos narių mokiniai konkurse nedalyvauja.
APDOVANOJIMAI, LAUREATŲ KONCERTAS
Geriausiai pasirodę konkurso dalyviai bus apdovanojami laureatų bei diplomantų
diplomais. Didysis prizas (Grand Prix) bus skiriamas kiekvienoje kategorijoje.
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Daugiausia balų surinkęs vienas Grand Prix laimėtojas iš kiekvienos kategorijos (A, B,
C) bus apdovanotas pinigine premija.
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.
Konkurso organizatoriai turi visas teises į konkurso ir baigiamojo koncerto įrašus,
radijo ir TV transliacijas be apmokėjimo konkurso dalyviams.
PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA
Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2015 m. kovo 15 d.
Kartu su paraiška reikia atsiųsti:
gimimo liudijimo arba paso kopiją (originalą turėti atvykus į konkursą);
stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.
Nepilnas dokumentų komplektas neregistruojamas.
DOKUMENTUS SIŲSTI el. paštu: rasa39@gmail.com
Apie dokumentų gavimą informuojama el. laišku.
KONKURSO DALYVIO MOKESTIS (dalyviui neatvykus, negrąžinamas):
A1, A2 kategorijų (solistų) dalyviams - 35 Eur, A3-A9 kategorijų (solistų) dalyviams
- 55 Eur
B, C kategorijų (ansamblių) dalyviams - 60 Eur
Konkurso dalyvio mokestį pervedantis dalyvis sumoka visus su tuo susijusius banko
mokesčius.
STOJAMĄJĮ MOKESTĮ PERVESTI (banko rekvizitai):
Gavėjas: Veiverių Antano Kučingio meno mokykla. Kodas 191553816
Gavėjo sąskaitos numeris: LT74 4010 0411 0008 9921
Gavėjo bankas: AB DNB bankas, banko kodas 40100, PRIENŲ skyrius
Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti dalyvio, už kurį mokama, pavardę, vardą
ir kategoriją.
INFORMACIJA
Visa konkurso informacija talpinama internetiniame puslapyje www.kucingis.lt
Smulkesnė informacija apie konkursą telefonu 8 676 43550, el. paštu
rasa39@gmail.com (konkurso meno vadovė Rasa Derbutienė)
Kvietimai dalyvauti konkurse bus išsiųsti el. paštu į mokyklas iki 2015 m. gegužės 1 d.
Konkurso organizatoriai neprisiima atsakomybės dėl galimo dokumentų dingimo
persiunčiant.
APGYVENDINIMAS
Informacija apie apgyvendinimą: www.visitbirstonas.lt/apgyvendinimo_paslaugos
Kadangi Prienuose viešbučių nėra, iš toliau atvykusiems konkurso dalyviams siūlome
apsigyventi Birštono kurorte (7 km nuo Prienų). Čia puiki gamta, galima rasti įvairių
pramogų - važinėti dviračiais, žaisti tenisą kortuose, užsisakyti įvairias sveikatinimo
bei grožio procedūras sanatorijose „Tulpė“, „Versmė“ ir „Eglė“.
Organizatoriai viešbučių neužsako.
Kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai.
Laukiame Jūsų konkurse!
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