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Respublikinis kamerinių ansamblių festivalis-projektas 

„MUZIKUOKIME DRAUGE“ 

Festivalis rengiamas siekiant puoselėti įvairios sudėties kamerinių ansamblių muzikavimo 

tradicijas, skatinti mokinių muzikinę, kūrybinę bei meninę saviraišką, ugdyti sceninę ištvermę bei 

atlikėjišką kultūrą.  

1. TIKSLAS 

Populiarinti grojimą kameriniuose ansambliuose ir sudaryti palankias sąlygas mokiniams tapti 

kūrybingais atlikėjais.  

 

2. UŽDAVINIAI 

Skatinti įvairaus amžiaus mokinių norą muzikuoti ansambliuose įvairiais muzikos 

instrumentais;  

Integruoti vaikus į atlikėjišką meną puoselėjant individualumą ir padedant atsiskleisti 

kūrybiškumui, artistiškumui;  

Plačiau supažindinti jaunuosius atlikėjus ir klausytojus su įvairių instrumentų skambesiu;  

Atrasti ir puoselėti naujus talentingus atlikėjus;  

Skatinti mokytojus dirbti kūrybingai ir suteikti galimybę pasidalinti profesine patirtimi.  

 



3. LAIKAS IR VIETA 

Festivalis vyks dviem etapais. Pirmas etapas vyks nuotoliniu būdu. Įrašus talpinti asmeninėje 

youtube.com paskiroje, kurioje nurodyti mokinių vardus/pavardes, klases, instrumentus, kūrinio 

kompozitorių ir pavadinimą, mokytojų vardus/pavardes. Patalpinto kūrinio nuorodą siųsti el. paštu:  

info@muzikuokimedrauge.lt  iki 2022 m. kovo 1 d.   

Įrašų koncertas bus patalpintas Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos el. puslapyje, Algirdo muzikos 

mokyklos ir „Muzikuokime drauge“ Facebook paskyrose 2022 m. kovo 5 dieną.  

Antras etapas: komisija atrinks sėkmingiausiai pasirodžiusius festivalio dalyvius, kurie bus 

kviečiami į „Laureatų koncertą“, kuris vyks Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje Didžiojoje salėje. 

„Laureatų koncerto“ data bus tikslinama. 

Mokyklos adresas: Algirdo g. 23, LT-03219 Vilnius, tel. 85 233 24 14  

 

4. DALYVAVIMO SĄLYGOS IR REPERTUARAS 

Festivalyje kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų visų (taip pat chorinio 

dainavimo bei bendro fortepijono) skyrių mokinių ansambliai, kurių sudėtyje turi būti fortepijonas 

arba akordeonas.  

Kameriniai instrumentiniai ansambliai – iki 10 dalyvių.  

Festivalio dalyviai atlieka vieną laisvai pasirinktą pjesę (galimos įvairios aranžuotės).  

Kūrinio trukmė neturi viršyti 2 minučių.  

Mokytojai (koncertmeisteriai) ansamblyje dalyvauti negali.  

Visi festivalio dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais.  

Sėkmingiausiai pasirodę  dalyviai bus atrinkti komisijos ir pakviesti į „Laureatų koncertą“.  

Organizatoriai pasilieka teisę renginio metu fotografuoti, filmuoti, vėliau platinti nuotraukas 

spaudoje ir talpinti internetiniame puslapyje www.muzikuokimedrauge.lt   

 

Smulkesnė informacija ir repeticijų laikas tikslinamas telefonu mokytojai  

Z. Šablinskienei +370 686 522 43 arba el. paštu: s.zojos@gmail.com   
 

 

5. PROJEKTO VADOVĖS 

Zoja Šablinskienė, Vilniaus Algirdo muzikos mokytoja metodininkė, 

Justė Šablinskaitė-Sokalska, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos vyr. mokytoja. 
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6. PROJEKTO KURATORIAI 

 

Lina Tomkevičienė, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

mokytoja metodininkė. 

 

Informacija apie projektą http://www.vamm.lt  ir „Muzikuokime drauge“ Facebook paskyroje. 
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