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TARPTAUTINIS FESTIVALIS „EDELWEISS 2021“ ONLINE 

 

FESTIVALIO NUOSTATAI  

 

FESTIVALĮ ORGANIZUOJA: 

• Tarptautinė kultūros unija „Edelweiß“, Viena, Austrija (IKU Internationale Kultur Union 

„Edelweiß“ Wien, Österreich) 

• Kauno 1-oji muzikos mokykla / Direktorius Mindaugas Labanauskas 

• Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija / Pirmininkė Violeta Jucevičienė 

• Konkurso direktorė – IKU „Edelweiß“ vadovė Lina Grigaitienė 

• Meno vadovė – Rasa Derbutienė / Kauno 1-oji muzikos mokykla 

• Meno vadovas / ekspertas – Samir Mirzayev / Antalijos konservatorija, Turkija 

• Konkurso techninis vadovas – IKU „Edelweiß“ įkūrėjas Harald Schratter 

 

PARTNERIAI: 

• Austrijos lietuvių bendruomenė (ALB) 

• Varėnos J. Čiurlionytės meno mokykla 

 

DALYVAVIMO TARPTAUTINIAME FESTIVALYJE „EDELWEISS 2021“ ONLINE 

SĄLYGOS: 

• Festivalyje gali dalyvauti visų specalybių jaunieji muzikantai. Laukiame solistų, taip pat 

vokalinių ir instrumentinių ansamblių iki keturių dalyvių (duetai, trio, kvartetai); 

• Festivalio repertuaras: laisvai pasirinktas 1 muzikos kūrinys iki 5 minučių trukmės! 

• Festivalio mokestis: 10 € solistams; 15 € ansambliams; 

• Visi dalyviai gaus pažymėjimus, jų mokytojai – padėkos raštus; 

• Visi pasirodymai bus matomi PADLET svetainėje: 

https://padlet.com/konkursasedelweiss/j2bstewu9q66com5 
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PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA: 

• Užpildyta paraiškos forma su  vaizdo įrašo nuoroda iki 2021 m.  lapkričio 25 d. 

siunčiama el. paštu: konkursas.edelweiss@gmail.com   

• Kartu su paraiška būtina atsiųsti stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinančio dokumento 

kopiją. 

 

PASIRODYMO ĮRAŠO PATEIKIMAS: 

• Savo asmeninėje arba ugdymo įstaigos, kurioje mokosi konkurso dalyvis, youtube paskyroje 

dalyvis patalpina video pasirodymą; 

• Kartu su paraiška video pasirodymo nuorodą reikia atsiųsti elektroniniu paštu: 

konkursas.edelweiss@gmail.com   

 

ĮRAŠO TECHNINIAI REIKALAVIMAI: 

• Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas horizontalia, stabilia, nejudančia kamera; 

• Pageidautina, kad programa būtų atlikta akustiniu instrumentu; 

• Pageidautina, kad vaizdo įraše matytųsi visas atlikėjas; 

• Atlikėjo aprangos kodas – koncertinis; 

 

FESTIVALIO DALYVIO MOKESTĮ (10 € solistams;  15 € ansambliams ) PERVESTI: 

INTERNATIONALE KULTUR UNION (IKU) „EDELWEIß“  

IBAN: AT722011184455964300 

BIC: GIBAATWWXXX 

 

• Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti dalyvio, už kurį mokama, pavardę, vardą ir 

kategoriją (Festivalis); 

• Organizatoriai neprisiima atsakomybės už persiuntimo metu dingusius dokumentus. 

 

INFORMACIJA: 

• Lina Grigaitienė, tel. +43 6507020023, el. paštas: konkursas.edelweiss@gmail.com   
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