Tarptautinis mokinių antrojo instrumento (fortepijono) festivalis

Europos muzikos erdvės 2022
Lietuva – Latvija – Estija – Lenkija – Ukraina
APIE FESTIVALĮ
2022 – ypatingi metai Kauno miestui! Ta proga organizuojamas festivalis „Europos muzikos erdvės 2022.
Lietuva - Latvija - Estija - Lenkija - Ukraina“ puikiai įsilies į „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ renginių
kontekstą. Festivalio metu dalyviai ir klausytojai turės galimybę susipažinti su Europos šalių fortepijonine
muzika bei atlikimo tradicijomis. Taip pat siekiama pristatyti Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos
partnerių – Estijos, Lenkijos, Ukrainos, Latvijos muzikos mokyklų auklėtinių muzikavimą, stiprinti ryšius su
užsienio muzikos mokyklomis.
Tikimės, kad festivalio dalyviai praplės savajį muzikos suvokimą platesniame Europos kultūrinės muzikinės
tradicijos lauke, susipažins su Lietuvos bei kitų Europos šalių kompozitorių fortepijonine kūryba, pastiprins
muzikos interpretavimo, kūrybiškumo kompetencijas.
Suburdami įvairių šalių talentingus jaunuosius muzikantus, suteiksime unikalias galimybes atlikėjams
užmegzti tampresnius ryšius su kitų Europos šalių muzikos mokyklų auklėtiniais.
Festivalio dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti atminimo dovanėlėmis, dalyvio diplomais bei padėkomis.
Festivalio dalyvių gyvi pasirodymai bus filmuojami, visų dalyvių vaizdo įrašai patalpinami J. Naujalio muzikos
gimnazijos tinklapyje www.nmg.lt ir www.youtube.com. Taip bus sudarytos galimybės susipažinti su dalyvių
pasirodymais bei Europos šalių kompozitorių fortepijonine kūryba tiek Lietuvoje, tiek užsienyje
gyvenantiems muzikos mylėtojams.

FESTIVALIO LAIKAS IR VIETA:
 2022 metų gegužės 14 diena 11 val.
 Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos Didžioji salė (Kęstučio g. 85, Kaunas)
DALYVAVIMO SĄLYGOS:
 Festivalyje gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir kitų Europos šalių muzikos, meno mokyklų,
muzikos gimnazijų mokiniai, besimokantys skambinti fortepijonu kaip antruoju instrumentu;
 Festivalio dalyvis atlieka vieną savo šalies kompozitoriaus kūrinį;
 Festivalyje gali skambėti kūriniai fortepijonui solo, fortepijoniniai įvairios sudėties ansambliai bei
kūrinių aranžuotės fortepijonui ar įvairios sudėties fortepijoniniams ansambliams (visi ansamblio
nariai turi būti mokiniai);
 Festivalio dalyvio mokestis – kiekvienam atlikėjui (ar ansamblio nariui) 5 Eur.

 Festivalio dalyvio mokestis sumokamas pavedimu:
GAVĖJAS: Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija
ĮSTAIGOS KODAS: 190994640
A. S.: LT97 7300 0100 0223 0765
BANKAS: AB SWEDBANK, banko kodas 73000
PASKIRTIS: (dalyvio) Vardas, Pavardė, festivalis “Europos muzikos erdvės 2022”
 Dalyvio paraišką užpildyti internetu https://forms.gle/Zo73njrB6p8T956h9 iki 2022 m. balandžio
30 dienos (imtinai);
 Dalyvio mokesčio pavedimo kopijų lauksime iki 2022 m. balandžio 30 dienos (imtinai) el. pašto
adresu sonata.pakutkiene@nmg.lt .

VIRTUALAUS DALYVAVIMO GALIMYBĖS:
Užsienio šalių festivalio dalyviai, kurie neturės galimybių fiziškai atvykti į Kauną, gali dalyvauti virtualiai
– siunčiant pasirodymų vaizdo įrašų internetines nuorodas.
Vaizdo įrašo reikalavimai:
 Vaizdo įrašas turi būti kokybiškas, nufilmuotas stabilia kamera;
 Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas;
 Atlikėjo aprangos kodas – koncertinis, aplinka estetiška.
Įkelto vaizdo įrašo tekstinis apipavidalinimas:
PAVADINIMAS – (Kūrinio autoriaus)Vardas, Pavardė – kūrinio pavadinimas
APRAŠYMAS – Festivalis #EuroposMuzikosErdvės2022
Atlikėjas / atlikėjai – Vardas, Pavardė, instrumentas
Mokytojas / mokytojai – Vardas, Pavardė
Ugdymo įstaiga – Pavadinimas
Plačiau – www.nmg.lt
„Matomumo“ nustatymas – viešas.
Festivalio dalyviai įkelia savo atliekamo kūrinio vaizdo įrašą į asmeninį YouTube kanalą ir atsiunčia vaizdo
įrašo nuorodą el. paštu sonata.pakutkiene@nmg.lt iki 2022 m. gegužės 7 d.
*************************************************************************************
Dėmesio – susiklosčius nepalankioms epidemiologinėms aplinkybėms, festivalis bus rengiamas virtualiai.
Apie sprendimą organizuoti festivalį virtualiai pranešime iki 2022 m. balandžio 30 d. Visa naujausia
informacija apie Festivalį skelbiama – http://www.nmg.lt/lt/left/europos-muzikos-erdves-2022/ .
Iškilus klausimams, maloniai kviečiame kreiptis el. paštu – sonata.pakutkiene@nmg.lt.

