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INSTRUMENTINĖ MUZIKA
(fortepijonas, styginiai instrumentai, akordeonas)
Repertuaras ir amžiaus kategorijos
LAISVAI PASIRINKTI SKIRTINGO CHARAKTERI KŪRINIAI - mintinai.
VAIKAI: 7/9 (trukmė iki 3 min.) 25 Eur;
10/12 (programos trukmė iki 5 min.) 25 Eur;
JAUNIMAS: 13/15 (trukmė iki 10 min) 30 Eur;
16/17 (trukmė iki 15 min) 30 Eu;
SUAUGUSIEJI: 18+ (programos trukmė iki 15+ min.) 35 Eur.
Pašto išlaidos +5 Eur
KONKURSO TIKSLAI
– jaunųjų muzikų ir profesionalių atlikėjų kūrybiškumo skatinimas;
- profesionalaus muzikos meno puoselėjimas;
- muzikinės kultūros sklaida;
-kultūrinio bendradarbiavimo galimybių plėtra.
Konkurso dalyvio atliekama programa turi būti nufilmuota vaizdo
kamera (gali būti naudojamas mobiliusis telefonas stabilioje
pozicijoje), TIK HORIZONTALIOJE padėtyje
Vaizdo įraše atlikėjas turi matytis visu ūgiu, jo rankos ir
instrumentas;
Visa konkurso programa turi būti pateikta vientisu failu;
Nuorodos nepriimamos. Visa programa siunčiama per WE Transfer
platformą.
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-Vertikaliai nufilmuota medžiaga nebus priimama!
-Įrašo formatas TIK MP4 (ne WMA,ne MOV, ne MTS!!!)
-NE NUORODA IŠ YOUTUBE! siųsti per WE TRANSFEAR platformą
-NEREIKIA SUBTITRŲ IR PRISISTATYMO!
-Įrašas - ne senesnis kaip 2 mėn. iki konkurso dokumentų pateikimo
pradžios;
-Įrašai iš TV, kitų konkursų ar festivalių - NEPRIIMAMI!
-Koncertuose ir profesionaliose studijose filmuoti įrašai leidžiami;
- Konkurso metu (nuo spalio 25 d. iki lapkričio 10 d.) Jūsų vaizdo
įrašai negali būti publikuojami jokioje viešojoje erdvėje;
-Labai prašome filmuoti, pagal galimybes, ESTETIŠKAME, NE
BUITINIAME fone;
-Apranga - KONCERTINĖ!
VERTINIMO KRITERIJAI
- Atliekamos programos sudėtingumas;
- Techninis išpildymas
- Meninis išpildymas
- Artistiškumas
- Interpretacija

Vertinimas
-Muzikantai vertinami 35 balų sistemoje,
išvedant vidurkį:
15 17 19 - į finalą nepatenkama;
- Dalyviai, surinkę 21 balą ir daugiau, patenka į finalą;
- Finalo dalyviai, surinkę 29 ir daugiau balų, patenka į superfinlą;
-Vertinimas superfinale - 29 30 31 32 33 34 35.
- Konkurso vertinimo komisijos nariai nebalsuoja už savo mokinius;
- Tik vertinimo komisijų prezidentai balsuoja už visus dalyvius.
APDOVANOJIMAI
-29-35 balus surinkusiems finalo laimėtojams skiriama 1, 2, 3 vietos
ir apdovanojimai diplomais, medaliais ir dovanomis kiekvienoje
amžiaus kategorijoje;
25-28 balus surinkusiems dalyviams skiriami 1, 2, 3 laipsnio laureatų
diplomai, medaliai ir konkurso suvenyrai kiekvienoje amžiaus
kategorijoje;
-Visi konkurso dalyviai apdovanojami padėkos sertifikatais ir
medaliais.
Visi dalyvių mokytojai apdovanojami konkurso sertifikatais.
SUPERFINALAS
SUPERFINALAS VYKSTA ,,GYVAI" FB platformoje
Superfinalo metu renkamas:
GERIAUSIAS MAŽASIS MUZIKANTAS (7/10)
GERIAUSIAS JAUNASIS MUZIKANTAS (11/15)
GERIAUSIAS SUAUGĘS MUZIKANTAS (16+)
- Nugalėtojai apdovanojami KONKURSO STATULĖLĖMIS
ir diplomais.
- 1, 2, 3 vietas užėmę Didžiojo finalo dalyviai apdovanojami
diplomais ir statulėlėmis (3 amžiaus kategorijose);
-Kiekvienas Didžiojo finalo dalyvis apdovanojamas sertifikatais.
PINIGINIAI PRIZAI SKIRIAMI, SURINKUS NE MAŽIAU 34,5 balo.
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Organizatoriai: AKF ,,Žvaigždžių sonata"
Prodiuserė Onutė Žukienė
sonatastarsfest@gmail.com
FB Onutė Žukienė, mob.: +370 699 92042

II international contest of vocalists and instrumentalists

"Sonata of the stars"
ONLINE
1 edition. Autumn
October - November
2021
Lithuania

INSTRUMENTAL MUSIC
(piano, string instruments, accordion)
Repertoir and age categories
FREE CHOICE OF PROGRAM - from memory or from notes.
MINI: 7/9 (duration up to 5 min.) 25 Eur;
10/12 (duration up to 8 min.) 25 Eur;
JUNIOR: 13/15 (duration up to 15 min) 30 Eur;
16/17 (duration up to 15 min) 30 Eu;
ADULTS: 18+ (duration up to 15+ min.) 35 Eur.
Postage +5 Eur for participants of EU, to other +8 Eur
THE PURPOSES OF THE CO,PETITION
– development and education of musical culture of young and
professional instrumentalists;
-cultural cooperation between musicians from different countries.
;
Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas, jo rankos ir instrumentas;
Visa konkurso programa turi būti pateikta vientisu failu;
Nuorodos nepriimamos. Visa programa siunčiama per WE Transfer
platformą.

