VIII Respublikinis klasikinės gitaros konkursas

„Cantabile“
NUOSTATAI
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Sudaryti sąlygas gabių vaikų, jaunuolių muzikiniams debiutams.
2. Padėti vaikams bei jaunuoliams atskleisti muzikinius gabumus, juos tobulinti.
3. Turtinti emocinį bei intelektualinį bręstančios asmenybės pasaulį.
4. Skatinti jaunųjų atlikėjų bendradarbiavimą, komunikabilumą.
5. Plėsti vaikų ir jaunimo bei jų vadovų akiratį, ugdant asmenybės savitumą ir toleranciją.
6. Ugdyti meno ir kūrybos poreikį.

II. VIETA IR LAIKAS
1. VIII Respublikinis klasikinės gitaros konkursas „Cantabile“ vyks 2020 m. gegužės 2 d. Klaipėdoje,
adresu Puodžių g. 4, Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla. Priklausomai nuo galutinio dalyvių
skaičiaus konkursas gali vykti ir dvi dienas.

III. KONKURSO DALYVIAI
1. Įvairaus amžiaus grupių, visų tautybių ir pilietybių jaunieji klasikinės gitaros atlikėjai, grojantys solo
bei ansamblyje.
2. Konkurse gali dalyvauti muzikos ir meno mokyklų, aukštesniųjų muzikos mokyklų mokiniai. Taip pat
gali dalyvauti visų neformalių ir privačių sistemų mokiniai bei savamoksliai.
3. Ansamblio amžiaus grupė nustatoma pagal vyriausiąjį (-ją) dalyvį (-ę).
4. E - F grupėse mokytojas groti negali.
5. Solo bei ansamblyje grojama tik klasikinėmis gitaromis.

6. Praėjusių metų Grand Prix laimėtojas konkurse dalyvauti negali.
7. Konkurso dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes:
Solo
A grupė iki 9 metų (įskaitant)
B grupė 10 - 12 metų
C grupė 13 - 15 metų
D grupė 16 - 19 metų
Ansambliai
E grupė iki 13 metų (įskaitant)
F grupė 14 - 19 metų

IV. PROGRAMA
1. Konkurso dalyviai atlieka laisvai pasirinktus 2 skirtingo charakterio kūrinius (vienas iš jų privalo būti
klasikinio žanro t. y. XVI-XIX a.). Solo kategorijoje konkurso dalyviai programą atlieka mintinai.
2. Pasirodymo trukmė – A, E grupės iki 6 min.; B, C, D, F grupės iki 10 min. Viršijus šį laiko limitą
komisija gali nutraukti dalyvio pasirodymą. Konkurse nenaudojama instrumentų įgarsinimo aparatūra.
V. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS
1. Norintiems dalyvauti VIII Respublikiniame klasikinės gitaros konkurse „Cantabile“ būtina atsiųsti
paraišką elektroniniu paštu konkursascantabile@gmail.com iki 2020 m. balandžio 2 d.. Konkurso
nuostatai ir anketa viešai skelbiami Juozo Karoso muzikos mokyklos internetinėje svetainėje
adresu: www.jkaroso.lt
2. Paraišką sudaro: dalyvio anketa, gimimo liudijimo, paso arba ID kortelės kopija.
3. Gavęs registracijos patvirtinimą, dalyvis privalo sumokėti konkurso dalyvio mokestį (patvirtinimą ir
kitą svarbią informaciją gausite savaitės bėgyje po konkurso registracijos pabaigos).
4. Jei dalyvauja keli to paties mokytojo mokiniai, pinigus galima pervesti už visus dalyvius iš karto,
nurodant vardus ir pavardes. Taip pat vieną pavedimą galima padaryti ir už ansamblį (pinigų perlaidos
sąskaita bus nurodyta registracijos patvirtinime).
5. Muzikos atlikimui reikalingu inventoriumi (instrumentai, pakojai, natų stovai) dalyviai privalo
pasirūpinti patys.
6. Registruodamasis dalyvis sutinka, kad jo pasirodymas konkurse būtų filmuojamas ir fotografuojamas,
kad šią medžiagą konkurso organizatoriai gali naudoti konkurso viešinimo ir kitais tikslais.

7. Dalyvio mokestis:
solo kategorija – 25 eur., ansamblio kategorija – 12 eur. už kiekvieną ansamblio dalyvį, jei ansamblyje groja
daugiau nei keturi dalyviai – po 10 eur.

8. Į konkursą neatvykus dalyvio mokestis negrąžinamas. Visas išlaidas susijusias su pinigų perlaida,
kelionės išlaidomis apmoka patys dalyviai.
9. Išsamesnę informaciją apie konkursą, konkurso metu rengiamus koncertus, seminarus, pristatymus,
bei pakeitimus pranešime iš anksto.
10. Kilus klausimams dėl konkurso, prašome kreiptis į konkurso organizatorius.

VI. VERTINIMAS
1. Trys pirmosios vietos bus apdovanotos laureatų diplomais, o ketvirtos ir penktos vietos laimėtojai –
diplomais. Gali būti skiriamas Grand Prix apdovanojimas.
2. Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais.
3. Komisijai paliekama teisė neskirti tam tikrų vietų ir apdovanojimų. Komisijos vertinimas yra galutinis,
neginčijamas ir neapskundžiamas. Vertinimo komisija bus paskelbta konkurso dieną.
VII. KONKURSO RENGĖJAI

Konkurso organizatorius:
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla
Konkurso koordionatorės:
Laura Surdokienė, el. p. konkursascantabile@gmail.com
Danutė Pronskienė, el. p. danprons@gmail.com tel. (8-46) 410979, mob. +370 612 16 966

