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Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos  direktoriaus

A. Kigo 2022 m. sausio 25 d. Įsakymu Nr. 1-4

II-ojo respublikinio Aleksandro Kačanausko jaunųjų atlikėjų
instrumentinės muzikos konkurso

NUOSTATAI

Konkurso tikslai:
● Skatinti mokinių saviraišką, atskleisti jų meistriškumą, individualumą ir meninius

gebėjimus.
● Ugdyti tautinę savimonę bei šalies kultūrines vertybes.
● Skatinti pedagogus ir atlikėjus siekti aukštesnio profesinio ir meninio lygio.

Konkurso organizatoriai ir rengėjai:

● Kauno A. Kačanausko muzikos mokykla

Konkurso vieta ir laikas

● Konkursas vyks 2023 m. gegužės 5-6 dienomis Kauno A. Kačanausko muzikos
mokyklos koncertų salėje (Aušros g. 32).

Konkurso dalyviai:

● Respublikiniame Aleksandro Kačanausko jaunųjų atlikėjų instrumentinės muzikos
konkurse kviečiami dalyvauti įvairių specialybių muzikos/meno mokyklų, gimnazijų,
konservatorijų mokiniai, grojantys solo instrumentais:
fortepijonu, styginiais, pučiamaisiais, akordeonu, liaudies instrumentais. Atlikėjų
pasirodymo eilės tvarka bus sudaroma atsižvelgiant į mokymosi klasę.
Amžiaus grupėse varžysis įvairiais instrumentais muzikuojantys atlikėjai.

Atlikėjai skirstomi į keturias grupes pagal mokymosi metus:

A grupė 1 - 3 klasė

B grupė 4 - 6 klasė

C grupė 7 - 9 klasė

D grupė 10 - 12 klasė



Konkurso programa:

● Visų kategorijų dalyviai turi atlikti du kontrastingo charakterio kūrinius, iš
kurių vienas privalo būti lietuvių kompozitoriaus.

Fonogramos nenaudojamos.

● A ir B kategorijų dalyvių programos trukmė - iki 7 minučių

● C ir D kategorijų dalyvių programos trukmė - iki 10 minučių

Paraiškų pateikimo tvarka ir konkurso eiga

● Konkursas vyks Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos koncertų salėje
● A, B, C, D grupių pasirodymai vyks vienu turu.
● Atlikėjų paraiškos priimamos iki 2023 balandžio 7 d. imtinai
● Kiekvienas konkurso dalyvis, pateikdamas paraišką dalyvauti konkurse, SUTINKA,
kad dalyvių sąrašai, kuriuose nurodomas konkurso dalyvio vardas, pavardė, grupė, bus
skelbiami konkurso vietose ir organizatoriaus internetiniame puslapyje, dalyvis bus
fotografuojamas bei filmuojamas, o vaizdinė medžiaga gali būti viešinama.

KONKURSO TVARKA

● Konkurso dalyvio mokestis yra 15 eu. Mokėjimo paskirtyje reikia įrašyti konkurso
pavadinimą, dalyvio vardą ir pavardę, grupę. (pvz. II Respublikinis A. Kačanausko
konkursas, Vardenis Pavardenis, A grupė)

● Luminor Bank AB, Sąskaita LT054010042501857272, Kauno Aleksandro
Kačanausko muzikos mokykla
● Konkursas yra viešas
● Paraiškoje pateiktos programos keisti negalima.

Konkurso dalyvių paraiškas pildyti paspaudus žemiau esančią nuorodą:

● https://forms.gle/r3Tqr7TR3J8F1Rs9A
● Paraiškas pildyti galima iki 2023 balandžio 7 d. Vėliau paraiškos forma bus užrakinta
ir duomenų pateikti nebegalėsite.
● Paraiškoje būtina prisegti dalyvio mokesčio bankinio pavedimo išrašo kopiją.

Konkurso žiuri ir vertinimas

● Konkurso dalyvių pasirodymą vertins Žiuri, kuri bus sudaryta konkurso organizatorių; žiuri
narių pavardės bus paskelbtos prieš konkurso pradžią.
● Žiuri vertinimo balų lentelės bus viešai publikuojamos konkurso vietose.
● Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami.
● Dalyvių mokytojams ir koncertmeisteriams bus įteikiami padėkos raštai.

KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

● Konkurso rezultatų paskelbimas bei apdovanojimai vyks Kauno A. Kačanausko
muzikos mokyklos koncertų salėje

● Konkurso dalyviai bus vertinami pagal meistriškumą, muzikalumą, artistiškumą,
profesionalumą
● Konkurso dalyviai, pagal surinktą vertinimo balų skaičių, bus apdovanojami Grand Prix,
I,II,III laipsnio diplomais, laureato diplomais, dalyvių diplomais, padėkos raštais.

https://forms.gle/r3Tqr7TR3J8F1Rs9A


Informacija teikiama:

● Goda Stanionytė, tel. nr. 862620772, stanionytegoda@gmail.com Kauno A. Kačanausko
muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja, fortepijono metodinės grupės pirmininkė

● Paulė Galinienė, tel. nr. 865541209, galiniene.paule@gmail.com Kauno A. Kačanausko
muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja

● Agnė Tilindytė, tel. nr. 867541861, agnetilindyte@gmail.com Kauno A. Kačanausko
muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja
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