PATVIRTINTA
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių meno mokyklos direktoriaus
2019 m. sausio 10 d.
įsakymu Nr. V - 2
XII TARPTAUTINIO PROGRAMINĖS PJESĖS FESTIVALIO
„MUZIKA – VAIZDUOJAMASIS GARSŲ PASAULIS“
NUOSTATAI
Festivalio tema:
Sceninės muzikos atspindžiai vaikų muzikos ir dailės kūryboje
Festivalio laikas ir vieta:
2019 m. kovo 28 d. 12 val.
Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykla
(Pašto g. 10, Grigiškės, Vilnius, LT-27105)
I. FESTIVALIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tikslas: atlikti sceninės muzikos kūrinį ir jį atvaizduoti dailėje.
Skatinti moksleivių meninę saviraišką, kūrybinę iniciatyvą, improvizaciją ir puoselėti atlikimo
džiaugsmą.
Tikslui pasiekti vykdomi uždaviniai:
- propaguoti vaikų muzikos ir dailės kūrybą;
- skatinti jaunųjų atlikėjų meistriškumo tobulinimą, atskleidžiant meninės saviraiškos,
improvizacijos galimybes;
- bendradarbiauti ir keistis menine patirtimi su Lietuvos bei užsienio vaikų muzikos/meno
mokyklomis;
- skatinti tarpdalykinį muzikos ir dailės dialogą.
II. FESTIVALIO DALYVIAI IR PROGRAMA
Į tarptautinį programinės pjesės festivalį „Muzika - vaizduojamasis garsų pasaulis“
kviečiami dalyvauti įvairių muzikos instrumentų specialybių moksleiviai ir dailės įgūdžius
lavinantys mokiniai. Laisvai pasirinktą sceninės muzikos kūrinį (ištraukas iš operų, operečių, baletų,
miuziklų ir kt.; galimi vaikų improvizaciniai fragmentai kūrinio pradžioje, viduryje arba pabaigoje)
muzikantai atlieka solo arba ansambliu (sudėtis pasirenkama laisvai).
Grigiškių meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai sukurs parodą, remiantis Edgaro
Degas kūriniu „Žydrosios šokėjos“. Taip pat ir kiekvienas atlikėjas gali nupiešti savo atliekamo
kūrinio vizualinį apipavidalinimą. Tokiu būdu bus siekiama vienalaikės menų sintezės.

III. FESTIVALIO TVARKA
Festivalio dalyvių pasirodymų eilės tvarka nustatoma organizatorių. Nuo 2019 m.
kovo mėn 18 d. koncerto programa bei dalyvių pasirodymų laikas bus skelbiamas Grigiškių meno
mokyklos interneto svetainėje www.gmm.lt.
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Paraiškoje pateiktos programos keisti negalima.
Grigiškių meno mokyklos festivalis yra viešas renginys. Pateikdami dalyvio paraišką sutinkate, kad
informacija apie dalyvį (vardą, pavardę, klasę, specialybę, atliekamą programą), taip pat dalyvio
nuotrauka būtų skelbiama Grigiškių meno mokyklos svetainėje www.gmm.lt.
Festivalio koncertas vyks 2019 m. kovo 28 d. 12.00 val., Grigiškių meno mokykloje.
Registracija vyks 2019 m. kovo 28 d. nuo 11.00 val. Pasirodantys vėlesniu laiku registruojami
valandą prieš preliminarų pasirodymo laiką, nurodytą interneto svetainėje www.gmm.lt.
IV. DALYVIŲ PARAIŠKOS
Užpildytą dalyvių paraišką kartu su mokėjimą patvirtinančiu kvitu atsiųsti iki 2019 m. kovo 1
d. elektroniniu paštu grigiskesfestival2019@gmm.lt
V. DALYVIŲ MOKESTIS
Festivalio dalyvio mokestis - 5 eurai vienam koncertuojančiam dalyviui.
Dalyvio mokestis pervedamas į AB Luminor Banko sąskaitą LT 91 4010 0424 0392 1808.
DNB SWIFT kodas AGBLLT2X
Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti:
Grigiškių meno mokykla. Dalyvio vardas, pavardė.
VI. DALYVIŲ APDOVANOJIMAI
Tarptautinio festivalio dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais ir
atminimo dovanėlėmis.
VII. ORGANIZATORIAI
Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokyklos direktorė Kristina Ulevičiūtė
Direktorės pavaduotoja ugdymui Jovita Urbonienė
Direktorės pavaduotojas ugdymui Romas Morkūnas
Mokytoja metodininkė Nijolė Jodkienė
Vyr. mokytoja Eglė Sereičikienė
Vyr. mokytojas Giedrius Lingė
Vyr. mokytoja Lina Poškienė
Mokytoja Daiva Černiauskienė
Mokytojas Darius Jaruševičius
VIII. FESTIVALIO KOORDINATORIAI
Direktorės pavaduotoja ugdymui Jovita Urbonienė tel. 8 699 35083
Grigiškių meno mokykla tel. 8 5 243 2557
www.gmm.lt
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