PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus
2018 m. kovo 1 d.
įsakymu Nr. V1-50

Jonavos Janinos Miščiukaitės
meno mokykla
VI tarptautinio jaunųjų pianistų konkurso

„Mano vaikystės draugas –
fortepijonas“
NUOSTATAI
Konkurso tikslas:
 atskleisti
fortepijono
instrumento
ugdytinių individualumą, atlikėjišką
meistriškumą, tęsti bendradarbiavimą
tarp respublikos ir kitų šalių muzikos
(meno) mokyklų pedagogų bei
pasidalinti gerąja dalykine patirtimi.
Konkurso organizatoriai ir rengėjai:


Jonavos Janinos Miščiukaitės meno
mokykla.

Konkurso vieta ir laikas:
 konkursas vyks Jonavos Janinos
Miščiukaitės meno mokykloje,
Žeimių g. Nr. 6, Jonava LT-55149,
telefono nr. +370 349 51870,
el. paštas menomkla@centras.lt
2018 m. lapkričio 22 d.


tikslus dalyvių sąrašas, repeticijų ir
pasirodymų laikas bus paskelbtas
2018 m. lapkričio mėn. 15 d. mokyklos
svetainėje www.jmm.lt

Vertinimas ir apdovanojimai:
 konkurso dalyviai ir jų mokytojai
apdovanojami padėkos raštais;
 geriausi kiekvienos amžiaus grupės
atlikėjai apdovanojami diplomantų
ir laureatų diplomais, specialiais
prizais bei rėmėjų dovanomis;
 Grand Prix laimėtojas bei jo
mokytojas
apdovanojami
piniginiais prizais.
Dalyvio mokestį pervesti:
Gavėjas:
Jonavos J. Miščiukaitės meno mokykla
Gavėjo sąskaitos numeris:
LT 02 4010 0510 0364 6299
AB DNB bankas
Banko kodas 40100
Įmokoje būtina nurodyti dalyvio vardą ir
pavardę, konkurso pavadinimą.
Visas su mokesčio persiuntimu susijusias
išlaidas apmoka patys dalyviai. Neatvykus į
konkursą – mokestis negrąžinamas.

Konkurso žiuri:
 Konkurso dalyvių pasirodymą vertins
žiuri, kurios narių pavardės bus
skelbiamos prieš konkurso pradžią.
Žiuri
komisijos
sprendimai
neskundžiami.
Konkurso dalyviai skirstomi į tris grupes
pagal klases:
A 1 – 3 klasės – programa iki 5 min.
B 4 – 5 klasės – programa iki 7 min.
C 6 – 8 klasės – programa iki 10 min.
Konkurso programa:
Dalyviai atlieka 2 skirtingo charakterio ir
skirtingų epochų laisvai pasirinktas pjeses:
 baroko epochos kūrinys;
 XX – XXI amžiaus kūrinys.
Programa atliekama atmintinai.

Konkurso sąlygos:
 konkurse gali dalyvauti formalųjį
švietimą
papildančių
ugdymo
institucijų jaunieji pianistai;
 konkurse negali dalyvauti praėjusių
tarptautinių
konkursų
„Mano
vaikystės draugas – fortepijonas“
Grand Prix laimėtojai;
 konkurso dalyvio mokestis – 25 €.
Neatvykus į konkursą, mokestis
negrąžinamas;
 pedagogams bus išduodami
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai
(kaina – 5 €. Sumokėti atvykus į
konkursą).



Konkurso dalyvių paraiškas siųsti:
konkursasjmm@gmail.com
Kartu su paraiška privaloma atsiųsti dalyvio
mokesčio įmokėjimą patvirtinančio dokumento
kopiją.
Paraiškas siųsti iki 2018 m. spalio 22 d.
Dalyvio paraiškos formą ir informaciją
galima rasti: www.jmm.lt
Informacija teikiama:
Konkurso koordinatorė
Roma Balienė +370 (652) 60681
konkursasjmm@gmail.com

