PATVIRTINTA
Kupiškio
meno
mokyklos
direktoriaus 2021 m. kovo 29 d.
įsakymu Nr. V–10
RESPUBLIKINIO FESTIVALIO-KONKURSO

“KANKLIŲ GIESMĖ 2021”
NUOSTATAI
TIKSLAS
•
•
•
•

Skatinti muzikuojančių mokinių saviraišką, kūrybiškumą, meninę iniciatyvą ir gilinti sceninę
koncertinę patirtį, stiprinant socialines-emocines kompetencijas.
Atskleisti solinio ir ansamblinio muzikavimo tradiciniais ir koncertiniais instrumentais
įvairovę.
Populiarinti muzikavimą tautiniu instrumentu – kanklėmis.
Skatinti Lietuvos meno ir muzikos mokyklų mokinių ir pedagogų kūrybinį bendradarbiavimą,
partnerystę ir gerosios patirties sklaidą.
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

Konkursas vykdomas nuotoliniu būdu.
Solistas/duetas/ansamblis pasirengia atlikti laisvai pasirinktą 1 kūrinį.
Vaizdo įrašo išsaugota YouTube nuoroda turi būti nukopijuojama ir įkeliama į nurodytą skiltį
dalyvio anketoje. Keliant vaizdo įrašą į YouTube, apraše būtina nurodyti mokinio vardą, pavardę,
mokytojo ir koncertmeisterio vardą ir pavardę, atstovaujamos mokyklos pavadinimą bei atliekamo
kūrinio autorių ir pavadinimą.
Atlikėjo vaizdo įrašai turi būti filmuoti vientisai, be montažo ar įrašo pauzių.
Festivalį-konkursą organizuoja Kupiškio meno mokykla.
Festivalio-konkurso rengėjos ir koordinatorės: mokytojos Rima Mureikienė ir Loreta
Venslavičienė. tel.: 8 650 54573, 8 611 34034. el. paštas: loreta.venslaviciene@gmail.com;
kankles82@inbox.lt.
DALYVIAI
Festivalyje-konkurse “Kanklių giesmė 2021” kviečiami dalyvauti Rokiškio, Biržų, Pasvalio,
Anykščių, Utenos, Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono muzikos/meno mokyklų jaunieji atlikėjai.
Konkurse gali dalyvauti ne daugiau kaip keturi vieno mokytojo paruošti dalyviai (visose
kategorijose).
KATEGORIJOS
1. Solistai. A kategorija – 1–4 klasė; B kategorija – 5–8 klasė; 2.
Ansambliai. A kategorija – 1–4 klasė; B kategorija – 5–8klasė;
3. Tradicinių kanklių solistai ir ansambliai.

Jaunieji atlikėjai gali muzikuoti kartu su savo mokytojais.
LAIKAS IR VIETA
2021 m. birželio 4 d.
Kupiškio meno mokykla, Gedimino g.46, Kupiškis Konkurso
pradžia 11.00 val.
PROGRAMA
Dalyviai festivalyje-konkurse atlieka 1 kūrinį.
DALYVIŲ SKATINIMAS IR APDOVANOJIMAS
Konkurso dalyvius vertins instrumentinės muzikos specialistų vertinimo komisija.
Festivalio-konkurso vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami. Festivaliokonkurso dalyviai bus vertinami I, II, III laipsnio diplomais. Festivalio-konkurso dalyvių
mokytojai bus apdovanojami padėkos raštais.
Dalyvio anketas prašome pateikti iki 2021 m. gegužės 20 dienos el. adresu:
loreta.venslaviciene@gmail.com. Papildoma informacija telefonu : + 370 611 34034; +370 350
54573.
___________________________________

RESPUBLIKINIO FESTIVALIO-KONKURSO “KANKLIŲ
GIESMĖ 2021” DALYVIO ANKETA 1. DALYVIO VARDAS,
PAVARDĖ

2. MOKYKLOS PAVADINIMAS

3. DALYVIO KLASĖ MUZIKOS/MENO MOKYKLOJE

4. ATLIEKAMO KŪRINIO AUTORIUS IR PAVADINIMAS

5. DALYVIO MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ

6. KONCERTMEISTERIO VARDAS, PAVARDĖ

7. PROGRAMOS TRUKMĖ

8. VAIZDO ĮRAŠO NUORODA

Daugiau informacijos čia: https://www.facebook.com/Kupi%C5%A1kio-meno-mokykla1711977945750584/photos/pcb.2950960055185694/2950959571852409/

