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IV RESPUBLIKINIS MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ  

VIRTUALUS AKORDEONISTŲ FESTIVALIS 

„O AŠ JAU ANTROKAS” 

 

 

 

NUOSTATAI 

I. Festivalio tikslas. 

Skatinti jaunųjų atlikėjų motyvaciją groti akordeonu ir populiarinti šį instrumentą. 

 

II. Festivalio uždaviniai: 

Ugdyti mokinių gebėjimus groti akordeonu; 

Skatinti kūrybinę saviraišką; 

Įgyti sceninės patirties; 

Plėtoti bendradarbiavimo ryšius tarp muzikos ir meno mokyklų, plėsti pedagoginį 

repertuarą. 

 

III. Organizatoriai ir rengėjai. 

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos akordeono dalyko mokytojų metodinė grupė. 

 

IV. Dalyvavimo sąlygos. 

Festivalis vyks nuotoliniu būdu. 

Vaizdo įrašo nuoroda turi būti patalpinta festivalio dalyvio paraiškoje. 

Vaizdo įrašas turi būti padarytas šiais 2021-2022 mokslo metais. 



Festivalio įrašų koncertas bus patalpintas Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos internetiniame 

puslapyje www.vamm.lt 2022 m. gegužės 21 d.   

Elektroninės  dalyvių paraiškos pateikiamos iki 2022 m. balandžio 30 d. el.paštu: 

antrokas.algirdo@gmail.com     

Paraiškos nuoroda: https://docs.google.com/forms/d/11Hkcuht-

U5_oiPO3QiVQ6bw2FAqnqdHHmak5ZxjOFro/edit  

Taip pat paraišką galima pateikti adresu: www.vamm.lt  / Mokytojams / Renginių registracijos  

formos / Dalyvio paraiška „O aš jau antrokas“. 

Dalyvauti festivalyje bus registruojama  ne daugiau 50 paraiškų. 

Užsipildžius šiam paraiškų skaičiui, registracija bus nutraukta. 

Festivalio dalyvių  diplomai bus išsiųsti 2022 m. gegužės 27 d. paraiškoje nurodytais el.pašto 

adresais.  

Užpildydami  dalyvio paraišką, sutinkate, kad asmens duomenys ir atvaizdai bus naudojami 

neatlygintinai ir viešai skelbiami internetiniuose puslapiuose bei spaudos šaltiniuose. 

 

V. Festivalio dalyviai ir programa. 

Festivalyje kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų akordeono dalyko II klasės 

mokiniai. 

Festivalyje taip pat gali dalyvauti akordeonų bei mišrūs ansambliai, kurių sudėtyje yra bent 

vienas II klasės akordeono dalyko mokinys. 

Festivalio dalyviai atlieka vieną laisvai pasirinktą bet kurio žanro kūrinį. 

Solistai atlieka kūrinį mintinai, ansambliai gali groti iš natų. 

 

VI. Festivalio apdovanojimai. 

Visi festivalio dalyviai bus apdovanojami diplomais, mokytojai – padėkos raštais.  

Geriausiai pasirodžiusiems dalyviams bus suteikti laureatų vardai. 

 

VII. Festivalio pravedimo nuotoliniu būdu tvarka. 

Festivalio dalyvis patalpina video pasirodymą savo asmeninėje arba ugdymo įstaigos, kurioje 

mokosi „Youtube“ kanale. 

Vaizdo įrašo techniniai reikalavimai: 

Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabilia, nejudančia kamera, horizontalia pozicija; 

Vaizdo įrašo montavimai negalimi; 

Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas; 

Atlikėjo aprangos kodas – koncertinis; 

Visų festivalio dalyvių vaizdo įrašai turi būti neįtraukti į sąrašą  

( Unlisted“); 

Vaizdo įrašo auditorija skirta vaikams ( Yes, it′s made for kids“); 

Vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje nurodyti atliekamo kūrinio autorių bei tikslų 

pavadinimą; 

Vaizdo įrašo apraše nurodyti atlikėjo vardą, pavardę. 
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VIII. Festivalio kuratorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Miglė Uleckienė, el.paštas: 

migle.uleckiene@gmail.com  

IX. Festivalio koordinatoriai:  

mokytoja ekspertė Ilma Plungaitė, el.paštas:  , tel.: +370 686 69868. ilma.plungaitė@gmail.com

mokytojas metodininkas Valdas Umbrasas, el.paštas: umbrava@gmail.com , tel.: +370 674  

09006. 

 mokytojas Aidas Kvetkauskas, el.paštas:  , tel.: +370 655 59440. aidas993@gmail.com

Festivalio informacija bus skelbiama mokyklos internetiniame puslapyje www.vamm.lt /  

renginiai / festivaliai, projektai, konferencijos. 
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