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X TARPTAUTINIO AKORDEONO MUZIKOS FESTIVALIO 

 ,,PAVASARIO SPALVOS 2021" 

NUOSTATAI 

 

I. FESTIVALIO ORGANIZATORIUS 

 

 Panevėžio r. muzikos mokykla 

 

II. FESTIVALIO TIKSLAS 

 

 Nuotolinio ugdymo proceso kontekste atskleisti jaunųjų šalies muzikantų individualumą, 

skleidžiant muzikos meną netradicinėmis priemonėmis ir būdais.  

 Puoselėti mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą siekiant profesinio ir meninio 

tobulėjimo. 

 Išsaugoti festivalio tęstinumą, akordeono muzikos renginių tradiciją. 

 

III. FESTIVALIO DALYVIAI 

 

 Festivalyje gali dalyvauti akordeono specialybės mokiniai – solistai, įvairių sudėčių 

akordeonistų ansambliai, mišrūs ansambliai, jei jų sudėtyje yra bent vienas akordeonas. 

 

IV. FESTIVALIO SĄLYGOS IR PASIRODYMO ĮRAŠO 

PATEIKIMAS 

 

 Festivalio dalyviai atlieka po vieną laisvai pasirinktą kūrinį.  

 Mokytojas paruošia ne daugiau kaip du festivalio dalyvius. 

 Dalyvių amžius neribojamas. 

 Festivalio dalyvis savo asmeninėje arba ugdymo įstaigos, kurioje mokosi dalyvis, 

youtube paskyroje, patalpina video pasirodymą. Įrašas turi būti skirtas vaikams. 

 Video pasirodymo nuorodą, dalyvio paraišką  reikia atsiųsti elektroniniu paštu 

muzikosmokyklapr@gmail.com   iki 2021 m. balandžio 28 dienos. 

 

V.  VIDEO TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 

 Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabiliai, nejudančia kamera; 

 Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas; 

 Vaizdo įrašas filmuojamas nuo pradžios iki pabaigos be montažo. 

 

VI.  FESTIVALIO DALYVIŲ PARAIŠKAS SIŲSTI 

 

 Elektroniniu paštu - muzikosmokyklapr@gmail.com  
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 Elektroniniame laiške (NE PRIEDE PRISEGTUKE) pateikti: 

 Nuorodą į pasirodymo video youtube; 

 Kūrinio pavadinimą ir autorių (ORIGINALO KALBA); 

 Dalyvio vardą, pavardę, amžių; 

 Specialybės mokytojo vardą ir pavardę; 

 Ugdymo įstaigos pilną pavadinimą; 

 Mokytojo el pašto adresas. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 Festivalio dalyvių skaičius ribotas. Registruosime 30 paraiškų.  

 Visi festivalio dalyviai ir mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais. 

 Padėkos raštai festivalio dalyviams bus išsiųsti paraiškoje nurodytu mokytojo el. pašto 

 adresu. 

 Festivalis vyks 2021 m. balandžio 30 dieną. 

 Dalyvavimas festivalyje nemokamas. 

 

VIII. FESTIVALIO KOORDINATORĖS 

 

Mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė, tel. 8 614 88 646 muzikosmokyklapr@gmail.com   

Mokytoja metodininkė Diana Venckienė, tel. 8 699 0 3607 diana.venckiene@gmail.com    

Mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė, tel. 8 685 80 398 

janinamikalkeviciene@yahoo.com  

_______________________ 
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