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II TARPTAUTINIO STYGINIŲ INSTRUMENTŲ
JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSO „CRESCENDO“ 2021
NUOSTATAI
I SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Skatinti ugdytinių solinį muzikavimą;
2. Ugdyti meistriškumą, atskleisti individualius meninius gebėjimus, suteikiant galimybę įgyti
sceninės patirties.
3. Tęsti bendradarbiavimą tarp respublikos ir kitų šalių muzikos (meno) mokyklų pedagogų,
dalintis gerąja dalykine patirtimi.
II SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄLYGOS
Tarptautinis konkursas „Crescendo“ 2021 vyks nuotoliniu būdu.
Tarptautinį konkursą „Crescendo“ organizuoja Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla
Konkurso globėjas - Jonavos rajono savivaldybė.
Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio neformalaus (saviraiškos) ugdymo
institucijų (muzikos ir meno mokyklų) smuiko ir violončelės instrumentų ugdytiniai - solistai.
8. Paraiškos pateikimas dalyvavimui konkurse yra vertinamas kaip sutikimas su visomis konkurso
sąlygomis (pvz. vaizdo įrašo, pavardės, programos skelbimas).
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III SKYRIUS
PROGRAMA, VAIZDO ĮRAŠO PATEIKIMAS
9. Dalyviai atlieka dvi laisvai pasirinktas skirtingo charakterio pjeses (viena iš jų virtuozinė).
Programa atliekama mintinai.
Kūrinys gali būti atliekamas su akompanimentu, fonograma ar be jokio pritarimo.
Vaizdo įrašas turi būti sukurtas ne anksčiau kaip 2021 m. birželio mėn.
10. Atlikėjo aprangos kodas – koncertinis.

11. Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabiliai, nejudančia, horizontalioje padėtyje kamera.
Vaizdo įraše atlikėjas turi būti matomas visu ūgiu. Kūriniai pateikiami atskirais dviem įrašais,
negali būti sumontuoti.
12. Vaizdo įrašas turi būti patalpintas ,,Youtube“ internetiniame kanale:
12.1. vaizdo įrašas turi būti neįtrauktas į sąrašą („Unlisted“)
12.2. vaizdo įrašo auditorija turi būti skirta vaikams („Yes, it’s made for kids“).
12.3. vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje turi būti parašytas vaizdo įraše atliekamo kūrinio autorius
(vardas ir pavardė) ir kūrinio pavadinimo pilnas ir tikslus aprašymas (detalus pavadinimas, jei
yra – dalis, opusas ir t.t.).
12.4. vaizdo įrašo apraše reikia nurodyti atlikėjo vardą ir pavardę ir, jei atlikėjas groja su
koncertmeisterio pritarimu ar koncertmeisterio parengta fonograma, – koncertmeisterio vardą
ir pavardę.
12.5. dalyvio paraiškoje, skiltyje ,,Dalyvio pasirodymas“, turi būti įkelta vaizdo įrašo nuoroda.
IV SKYRIUS
ORGANIZAVIMO TVARKA
13. Konkurso dalyvių pasirodymų peržiūra ir vertinimas vyks 2021 m. lapkričio 3-10 d.
14. Konkurso nugalėtojų sąrašas bus skelbiamas 2021 m. lapkričio 15 d. svetainėje
www.jmm.lt/crescendo2021
15. Konkurso dalyviai skirstomi į penkias grupes pagal klases:
Grupė
A
B
C
D
E

Klasė
1-2
3-4
5-6
7-8
9 - 10

Programos trukmė
iki 5 min.
iki 7 min.
iki 8 min.
iki 10 min.
iki 12 min.

(PR.U 1 kl. - PR.U 2 kl.)
(PR.U 3 kl. - PR.U 4 kl.)
(PG.U 1 kl. - PG.U 2 kl.)
(PG.U 3 kl. - PG.U 4 kl.)
(TU 1 metai - TU 2 metai)
(arba Išplėstinis 1 metai, 2 metai)
Paaiškinimai: PR.U - Pradinis ugdymas, PG.U - Pagrindinis ugdymas, TU - Tikslinis ugdymas)
V SKYRIUS
VERTINIMAS
16.
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Konkurso dalyvius vertins kompetentinga komisija.
Dalyviai vertinami pagal atlikimo meistriškumą, muzikalumą, artistiškumą,
Komisijos nariai savo mokinių nevertina.
Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami.
VI SKYRIUS
APDOVANOJIMAI

20. Visi dalyviai bus apdovanoti konkurso „Crescendo“ padėkomis.
21. Geriausi kiekvienos amžiaus grupės atlikėjai apdovanojami diplomantų ir laureato diplomais;
22. Numatomi diplomai už specialiąsias nominacijas:
22.1. ,,Jauniausiam(-iai) konkurso atlikėjui (-ai);
22.2. „Miklieji pirštukai“ – už techniškiausiai atliktą virtuozinę pjesę;
22.3. „Dainuojančios stygos“ už muzikaliausiai atliktą lyrinę pjesę.
23. Padėkos raštai, laureatų ir diplomantų diplomai bus išsiųsti paraiškoje nurodytu elektroniniu
pašto adresu. Nominantų, laureatų apdovanojimai bus išsiųsti į mokyklas iki lapkričio 30 d.
2

VII SKYRIUS
PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

24. Dalyvių paraiškos priimamos iki 2021 m. lapkričio 3 d. Paraiškos formą ir informaciją
galima rasti internete www.jmm.lt/crescendo2021
25. Paraiškas siųsti tik el. p. crescendokonkursas@gmail.com
26. Dalyvio mokestis – 14,00 Eur. Dalyvio mokestį pervesti į:
Gavėjas:
Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla
Gavėjo sąskaitos numeris:
LT 02 4010 0510 0364 6299
Luminor bankas, banko kodas 40100.
Pervedant mokestį, prašome nurodyti konkurso pavadinimą, dalyvių pavardes ir
mokyklą.
27. Kartu su paraiška reikia atsiųsti stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinančio dokumento
kopiją. Visas su mokesčio pervedimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai.
VIII SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZATORIUS
28. Konkurso kuratorė - pavaduotoja ugdymui Birutė Platkauskienė.
29. Konkurso koordinatorė:
Virginija Verikienė – tel. +370 670 81351
30. Konkurso organizacinis komitetas:
Violeta Draskinienė, Diana Rimkutė, Roma Razmienė.
____________________________
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