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VILNIAUS ALGIRDO MUZIKOS MOKYKLA
Solinio ir ansamblinio dainavimo metodinė grupė
V-asis Respublikinis muzikos mokyklų solistų ir ansamblių
lietuvių liaudies dainos konkursas
„Vai, žydėk, žydėk“
I. Konkurso tikslai
1.
2.

Puoselėti lietuvių liaudies dainą.
Skatinti mokinių domėjimąsi savo krašto tradicine kultūra, suvokti jos vertę.
II. Konkurso uždaviniai

1.
2.
3.

Ugdyti mokinių vokalinę kultūrą ir artistiškumą.
Padėti atsiskleisti asmenybės meninei individualybei.
Inspiruoti Respublikos muzikos mokyklų dainavimo mokytojų aktyvų
bendradarbiavimą.
II. Laikas ir vieta

Konkursas vyks nuotoliniu būdu. Konkurso dalyvių pasirodymas turi būti filmuojamas
kamera (gali būti ir telefono kamera) stabilioje pozicijoje (filmuojant telefonu, reikia jį pastatyti
horizontaliai), MP4 formatu. Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas/ansamblis (nuo galvos iki
kojų). Vaizdo įrašas filmuojamas nuo pradžios iki pabaigos be sustojimų ir montažo. Būtina
koncertinė apranga.
Kūrinio atlikimo vaizdo įrašas turi būti patalpintas asmeniniame arba ugdymo įstaigos,
kurioje mokosi „Youtube“ kanale.
Įrašas turi būti neįtrauktas į sąrašą („Unlisted“, „Neviešas“).
Vaizdo įrašo auditorija turi būti skirta vaikams („Yes, it’s made for kids“, „Taip, skirtas
vaikams“).
Vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje turi būti įrašytas atliekamo kūrinio autorius bei dainos
pavadinimas.
Vaizdo įrašo apraše – nurodyti atlikėjo vardą, pavardę ir kategoriją, kurioje dalyvaujate.
Išsaugoto įrašo nuoroda įkeliama į nurodytą skiltį dalyvio paraiškoje.
Konkurso dalyvių pasirodymų peržiūra ir vertinimas vyks 2021 m. kovo 27 – balandžio 1
d. d.

Konkurso rezultatai bus paskelbti 2021 m. balandžio 2 d. Vilniaus Algirdo muzikos
mokyklos internetinėje svetainėje www.vamm.lt
Užpildydami dalyvio paraišką sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys ir atvaizdai
bus naudojami neatlygintinai ir viešai skelbiami mokyklos disponuojamuose internetiniuose
bei spaudos šaltiniuose.
III. Konkurso reikalavimai
Dalyviai atlieka po vieną lietuvių liaudies dainą (autentišką, išplėtotą, harmonizuotą,
aranžuotą, ne daugiau trijų- keturių posmų) - A kategorijos dalyviai dainuoja vieną lietuvių liaudies
dainą su akompanimentu, B, C, D ir E kategorijų dalyviai dainuoja vieną dainą a cappella. Pritarti
galima įvairiais instrumentais gyvai (be fonogramų).
Dainininkai skirstomi į 5 kategorijas:
1. A – 6 – 9 metų dalyviai
2. B – 10 – 12 metų dalyviai
3. C – 13 – 15 metų dalyviai
4. D– 16 - 19 metų dalyviai
5. E - duetai, tercetai, kvartetai, vokaliniai ansambliai (iki 12 dainininkų, į amžiaus grupes
neskirstomi).
IV. Vertinimas ir apdovanojimai
Dalyvių pasirodymą vertins žiuri. Vertinimo kriterijai: intonacija, interpretacija, lietuvių
liaudies dainos dvasios perteikimas, artistiškumas. Nugalėtojai bus apdovanoti I – II – III laipsnio
laureatų diplomais bei specialiaisiais diplomais. Visi dalyviai gaus padėkos raštus.
V. Dalyvavimo sąlygos
Norinčius dalyvauti prašome teikti paraiškas elektroniniu būdu nuo 2021 m. vasario 15 iki
kovo 14 d. Nuorodą į registracijos anketą rasite šiuo adresu:
https://www.vamm.lt/renginiai/projektai/
Dalyvio mokesčio nėra.
V. Konkurso organizatoriai
Vilniaus Algirdo muzikos mokykla (Vilnius, Algirdo 23, raštinės tel.(85) 2332414).
Kuratorė – l. e. direktorės pareigas Daina Rakšnienė.
Koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Tomkevičienė.
Solinio ir ansamblinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė mokytoja-metodininkė Gabrielė
Rastenytė- Mališauskienė (el.p. vaizydek.konkursas@gmail.com tel. 8682 45810).
______________________________

