
 

 

                                                                                     

                                                                                                            

 

 

XXI respublikinis muzikos (meno) mokyklų jaunųjų pianistų festivalis-maratonas 

Nuostatai 

 

 

Festivalio tikslas: Skatinti mokinių koncertinę veiklą. 

Festivalio organizatorius: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija. 

Festivalis vyks virtualioje erdvėje, 2021 m. lapkričio 27 d. padlet.com platformoje patalpinant 

atlikėjų įrašus ir festivalio- maratono programą.  

Festivalio dalyviai: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijai priklausančių muzikos (meno) 

mokyklų jaunieji pianistai-solistai ir įvairūs mokinių ansambliai, kurių sudėtyje yra fortepijonas.  

Pastaba: Vienas mokytojas, iš vienos mokyklos, gali siųsti 3 koncertinius numerius.   

Festivalio repertuaras: 1 laisvai pasirinktas kūrinys. 

Festivalio stojamasis mokestis: solistui - 3 eurai, kiekvienam ansamblio dalyviui – 2 eurai.  

Festivalio programa ir padėkos raštai bus išsiųsti paraiškas pateikusiems mokyklos atstovams į 

el. paštą. 

 

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA:  

Paraiškas siųsti organizuotai per fortepijono mokytojų veiklą kuruojančias vadoves. 

Paraiškos priimamos iki 2021 m. lapkričio 10 d. el. paštu xxmaratonas@gmail.com  

Kartu su paraiška atsiųsti: 

1. Festivalyje-maratone dalyvaujančių MOKINIŲ ir MOKYTOJŲ sąrašus; 

2. Programas paraiškoje prašome pateikti pagal pavyzdį (Times New Roman, 12).  

Pvz: 

 

 

 

Tvirtinu:  

Kauno krašto fortepijono mokytojų  

draugijos pirmininkė Violeta Jucevičienė 

Teisutis Makačinas Šokimėlis 

Atl. LIEPA MAŽUTYTĖ 3 kl. 

Mokytoja Zina Tamošiūtė  

Veiverių meno mokykla 

 

 

mailto:xxmaratonas@gmail.com


3. Atlikėjų vaizdo įrašo internetinę nuorodą youtube paskyroje. 

VAIZDO ĮRAŠO TECHNINIAI REIKALAVIMAI:  

 Vaizdo įrašas turi būti kokybiškas, nufilmuotas stabiliai, nejudančia horizontalia kamera.  

 Vaizdo įraše atlikėjas turi matytis visu ūgiu. 

 Atlikėjo aprangos kodas – koncertinis.  

 Kūrinys atliekamas mintinai.  

 

PASIRODYMO ĮRAŠO PATEIKIMAS YOUTUBE PASKYROJE:  

Įkeliant įrašą:  

Skiltyje Pavadinimas rašyti:  

kūrinio autoriaus vardas pavardė, kūrinio pavadinimas; XXI festivalis-maratonas 

Skiltyje Aprašymas rašyti: 

Atlikėjo vardas pavardė/ mokytojo vardas pavardė/ mokyklos pavadinimas;  

Matomumas įrašo – viešas 

 

Mokesčiai: Festivalio-maratono dalyvių mokesčius ir draugijos narių (mokytojų) mokesčius (5 eurai)  

pristatyti iki lapkričio 14 d. arba pervesti į draugijos sąskaitą (Kauno krašto fortepijono mokytojų 

draugija, įmonės kodas 191950127, sąskaitos Nr. LT134010051003878416, LUMINOR bankas)  

Informacija apie festivalio-maratono eigą bus skelbiama internetinėje svetainėje www.pianistas.lt  

Informacija tel.  8 613 18686 (festivalio koordinatorė Jurgita Lapienytė) 
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