VII TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSAS
„BALTIJOS GINTARĖLIAI“
NUOTOLINIO KONKURSO NUOSTATAI
1. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio muzikos mokyklų fortepijono specialybės
mokiniai.
KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2.
3.
4.

Skatinti mokinių meninę saviraišką bei kūrybiškumą.
Ugdyti muzikavimo įgūdžius, atlikėjo sceninę patirtį, menines-estetines kompetencijas.
Skatinti muzikos mokyklų pedagogus tobulinti dalykines kompetencijas, bendradarbiavimą.
KONKURSO DALYVIAI IR PROGRAMA

Konkurso dalyviai skirstomi į tris kategorijas
A
B
A1
A2
Dalyviai gimę
Dalyviai gimę
Dalyviai gimę
2013 m. ir vėliau
2011–2012 m.
2008–2009–2010 m.
Programos trukmė:
iki 5 min.
iki 8 min.
iki 12 min
5.

6.

7.

C
Dalyviai gimę
2005–2006–2007 m.
iki 15 min.

Atliekami trys kūriniai:
 Baroko arba klasicizmo epochos kūrinys;
 Laisvai pasirinktos dvi skirtingo charakterio pjesės (pageidautina viena iš jų – savo
šalies kompozitoriaus).
Konkurso programa atliekama mintinai.
KONKURSO TVARKA IR SĄLYGOS

8. Konkursas vyks nuotoliniu būdu.
9. Konkurso dalyvių pasirodymų peržiūra ir vertinimas vyks 2022 m. gegužės 30-birželio 5
dienomis.
10. Konkurso dalyvių vertinimo rezultatai ir laureatų koncerto YouTube nuoroda bus skelbiami
2022 m. birželio 10 d. internetinėse svetainėse www.jkaroso.lt, www.jkacinsko.lt
11. Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabilia, horizontalia, nejudančia vaizdo kamera.
12. Vaizdo įraše turi matytis atlikėjas visu ūgiu ir instrumentas.
13. Vaizdo įrašas gali būti vientisas ar sumontuotas iš atskirų įrašų, tačiau konkursinė programa
turi būti pateikta kaip vientisas pasirodymas, į YouTube platformą įkeliant vienu failu, suteikiant jam
vieną nuorodą.
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14. Konkurso dalyvių video įrašai patalpinami YouTube platformoje, kurioje būtina pažymėti,
kad video yra skirtas vaikams (,,Yes, it’s made for kids”).
15. Prie įrašo laukelyje „Title“ (pavadinimas) įrašyti konkurso pavadinimą, dalyvio kategoriją,
vardą ir pavardę.
16. Skiltyje „Description“ (apibūdinimas) įrašyti atliekamų kūrinių autorius ir kūrinių
pavadinimus.
17. Vaizdo įrašas turi būti nustatytas kaip neįtrauktas į sąrašą (Unlisted).
18. Įrašas turi būti sukurtas ne ankščiau kaip 2021-09-01.
PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA
19. Dalyvio paraišką siųsti iki 2022 gegužės 15 d. el. paštu
konkursas.baltijosgintareliai@gmail.com
20. Įrašo YouTube nuorodą įkelti į nurodytą skiltį dalyvio paraiškoje.
21. Su paraiška kartu atsiųsti dalyvio nuotrauką ir dalyvio mokesčio pavedimo kopiją.
22. Konkurso dalyvio mokestis – 15 €.
23. Mokestį pervesti:
 Gavėjo bankas: Šiaulių bankas, Klaipėdos filialas 71805
 Gavėjo sąskaitos Nr. LT927180500001142137
 Gavėjas: Juozo Karoso muzikos mokykla Įmonės kodas 190453485
 Mokėjimo paskirtis: „Baltijos gintarėliai“ dalyvio mokestis, dalyvio vardas, pavardė.
 Visas su mokesčio pervedimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai.
VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Konkurso dalyvių pasirodymą vertins kompetentinga tarptautinė komisija.
Komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
Konkurso dalyviai bus apdovanoti diplomantų ir laureatų diplomais, padėkomis.
Geriausiai pasirodžiusiam dalyviui bus teikiamas GRAN PRIX.
Padėkos ir diplomai bus išsiųsti dalyvio paraiškoje nurodytu el. pašto adresu.
GRAND PRIX siunčiami nugalėtojams Lietuvos paštu.
KONKURSO ORGANIZATORIAI IR RENGĖJAI

30. Konkursą organizuoja ir rengia Klaipėdos Jeronimo Kačinsko ir Juozo Karoso muzikos
mokyklos.
31. Konkurso koordinatoriai:
 Jolita Šlajienė, Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos direktorė,
tel. +370 (46) 345 831, mob. tel. +370 606 12309
 Rita Budzinauskienė, Juozo Karoso muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja,
tel. +370 (46) 410 223; mob. tel. +370 600 12083
32. Kontaktinis el. paštas konkursas.baltijosgintareliai@gmail.com
33. Informacija apie konkursą skelbiama internetinėse svetainėse
www.jkaroso.lt ir www.jkacinsko.lt
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
34. Konkurso dalyvių asmens duomenys tvarkomi pagal galiojančius teisės aktus ir
vadovaujantis mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Pateikdami paraiškas konkurso
dalyviai sutinka viešinti savo asmens duomenis konkurso organizavimo ir jo viešinimo tikslais.

