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TARPTAUTINIS KONKURSAS „EDELWEISS 2021“ ONLINE 

KONKURSO NUOSTATAI 

 

KONKURSO ORGANIZATORIAI: 

• 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 

 

KONKURSO PARTNERIAI: 

• Austrijos lietuvių bendruomenė (ALB) 

• Varėnos J. Čiurlionytės meno mokykla 

 

DALYVAVIMO TARPTAUTINIAME KONKURSE-FESTIVALYJE „EDELWEISS 2021“ 

ONLINE SĄLYGOS: 

• ONLINE konkursas ir įprastas (salėje rengiamas) konkursas„Edelweiss 2021“ vyks tuo 

pačiu metu – gruodžio 1-3 dienomis. Kuriame iš jų dalyvauti, dalyvis pasirenka laisvai. 

• Bendrosios konkurso nuostatos ONLINE yra tos pačios, kaip ir IV-ojo konkurso-festivalio 

„Edelweiss 2021“! Dalyvio mokesčio dydis skiriasi. Mokestis pervedamas tik per 

internetinę bankininkystę. 

 

KONKURSO TVARKA: 

• Konkursas vieno turo; 

• Konkurso dalyvių video pasirodymų nuorodas kartu su paraiška galima siųsti iki 2021 

m. lapkričio 25 d.; 

• Rezultatai bus skelbiami 2021 m. gruodžio 10 d. tinklapyje www.konkursas edelweiss  

• Visi pasirodymai bus matomi PADLET svetainėje: 

https://padlet.com/konkursasedelweiss/j2bstewu9q66com5 

http://www.konkursas/
https://padlet.com/konkursasedelweiss/j2bstewu9q66com5
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KONKURSO DALYVIAI: 

• Lietuvos ir užsienio jaunieji muzikantai, gimę po 1998-12-01, grojantys fortepijonu; 

• fortepijoniniai ansambliai (duetai, trio, kvartetai);  

• instrumentiniai ansambliai iki 4 narių (duetai, trio, kvartetai), kurių sudėtyje yra 

fortepijonas. 

 

KONKURSO DALYVIŲ KATEGORIJOS: 

• Visi konkurso dalyviai varžysis dviejose pagrindinėse kategorijose: 

A, B, C kategorijos – neformalaus ugdymo muzikos (meno) mokyklų mokiniai; 

A+, B+, C+ kategorijos – specializuotų muzikos mokyklų, muzikos gimnazijų mokiniai, 

konservatorijų, muzikos akademijų studentai; 

A, B, C kategorijų dalyviai gali varžytis ir A+, B+, C+ kategorijose; 

 

A KATEGORIJA 

PIANISTAI – SOLISTAI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B KATEGORIJA 

FORTEPIJONINIAI ANSAMBLIAI (duetai, trio, kvartetai ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorija Dalyvio amžius Trukmė Stojamasis mokestis 

A1, A1+ Iki 8 metų iki 5 min. 20 Eur 

A2, A2+ 9-10 m. iki 7 min. 20 Eur 

A3,A3+ 11-12 m. iki 9 min. 20 Eur 

A4, A4+  13-14 m. iki 11 min. 25 Eur 

A5, A5+ 15-16 m. iki 12 min. 25 Eur 

A6 17-20 m. iki 15 min. 25 ur 

Kategorija Amžius Trukmė Stojamasis 

mokestis 

B1, B1+ Visų dalyvių amžius vidurkis iki 10 m. iki 5 min. 20 € 

B2, B2+ Visų dalyvių amžiaus vidurkis iki 12 m. iki 7 min. 20 € 

B3, B3+ Visų dalyvių amžiaus vidurkis iki 15 m. iki 10 min. 25 € 

B4 Visų dalyvių amžiaus vidurkis iki 23 m. iki 12 min. 25 € 
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C KATEGORIJA 

INSTRUMENTINIAI ANSAMBLIAI 

(duetai, trio, kvartetai, kurių SUDĖTYJE yra fortepijonas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPERTUARAS: 

• 2 laisvai pasirenkami įvairių muzikinių stilių ir skirtingų nuotaikų kūriniai. Pageidaujamas 

bent vienas baroko ar klasicizmo epochos kūrinys, taip pat lietuvių kompozitoriaus kūrinys; 

• Solistai (ne ansambliai) kūrinius atlieka mintinai;   

• Pakartojimai kūriniuose neprivalomi; 

• Fonogramas naudoti draudžiama; 

• Mokytojai negali dalyvauti ansambliuose; 

 

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. 

 

Kategorija Amžius Trukmė Stojamasis 

mokestis 

C1, C1+ Visų dalyvių amžiaus vidurkis iki 10 m. iki 5 min. 20 € 

C2, C2+ Visų dalyvių amžiaus vidurkis iki 12 m. iki 7 min. 20 € 

C3, C3+ Visų dalyvių amžiaus vidurkis iki 15 m. iki 10 min. 25 € 

C4 Visų dalyvių amžiaus vidurkis iki 23 m. iki 12 min. 25 € 

mailto:konkursas.edelweiss@gmail.com
mailto:konkursas.edelweiss@gmail.com
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KONKURSO-FESTIVALIO DALYVIO MOKESTĮ PERVESTI: 

INTERNATIONALE KULTUR UNION (IKU) „EDELWEIß“  

IBAN: AT722011184455964300 

BIC: GIBAATWWXXX 

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

kategoriją (konkursas); 

• Organizatoriai neprisiima atsakomybės už persiuntimo metu dingusius dokumentus. 

 

KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA: 

• Konkurso dalyvių pasirodymą vertins tarptautinė vertinimo komisija; 

• Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami; 

• Vertinimo komisijos sudėtis bus paskelbta prieš konkursą. 

 

APDOVANOJIMAI: 

• Geriausiai pasirodę konkurso dalyviai bus apdovanoti Grand Prix, I, II, III vietos laureatų 

bei diplomantų diplomais (jie bus konkurso interneto svetainėje elektronine forma); 

• Atskiros nominacijos numatytos geriausiems lietuvių kompozitorių kūrinių atlikėjams; 

• Visų konkurso dalyvių  mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais. 

INFORMACIJA: 

• Konkurso direktorė Lina Grigaitienė, tel. +43 6507020023,  

el. paštas: konkursas.edelweiss@gmail.com   

• Informacija apie konkursą skelbiama tinklapyje:  www.konkursas edelweiss 

mailto:konkursas.edelweiss@gmail.com
http://www.konkursas/

