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MIKO VAITKEVIČIAUS
VAIKŲ IR JAUNIMO VOKALINĖS MUZIKOS FESTIVALIO

N U O S T A T A I

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Tęsti ir puoselėti vaikų ir jaunimo solinio, ansamblinio ir chorinio dainavimo tradicijas,
ugdyti kultūrinį bendravimą.

2. Siekti vaikų ir jaunimo saviraiškos, kūrybiškumo, meninės iniciatyvos.
3. Diegti klasikinio dainavimo tradicijas , kelti estradinio dainavimo kultūrą.
4. Propaguoti Miko Vaitkevičiaus vokalinę kūrybą.
5. Skatinti naujų vokalinių kūrinių vaikams ir jaunimui kūrimą.
6. Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp muzikos ir meno mokyklų chorų, ansamblių

ir solistų dainininkų.

II. LAIKAS IR VIETA

7. Festivalio atidarymo koncertas vyks 2008 m. kovo 15 d. 11.30 val. Vilniaus muzikos
mokykloje „Lyra“. Festivalio baigiamasis koncertas vyks balandžio mėn esį Lietuvos rusų
dramos teatre arba kitur. Data ir vieta bus patikslintos.

8. Vieta: Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“, Laisvės pr. 57, Vilnius.

III. DALYVIAI

9. Festivalyje kviečiami dalyvauti muzikos ir meno mokyklų moksleiviai , dainininkai
solistai, vokaliniai ansambliai . Dalyviai turi praeiti atranką mokyklose.

10. Paraiškas, patvirtintas mokyklos direktoriaus  pateikti Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“
Solinio ir chorinio dainavimo skyriaus vedėjui R. Aidukui iki 2008 sausio 15 d. (tel.
868632612, el. paštas: rolandui@zebra.lt )
Dalyvio mokestis – 15 Lt. Likus savaitei iki festivalio, bus paskelbta festivalio
dienotvarkė.

IV. REPERTUARAS

11. Dalyviai atlieka po du kūrinius: Miko Vaitkevičiaus dainą ir laisvai pasirinktą kūrinį.
12. Dalyviams pritaria fortepijonas, 2 -3 asmenų instrumentinė grupė. Leidžia ma naudoti

minusines fonogramas, kurios turi būti pateiktos iki festivalio pradžios C D-audio formatu.
13. Pasirodymo trukmė iki 8 min.

V. APDOVANOJIMAI

14. Festivalio dalyvių pasirodymą vertins žiuri. Geriausi visų kategorijų dalyviai bus
apdovanoti laureatų diplomais ir gaus teisę dalyvauti baigiamajame festivalio koncerte.

15. Visi festivalio dalyviai gaus padėkos raštus.
16. Dalyviai gali būti apdovanoti atminimo dovanomis.
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VI. ORGANIZATORIAI

17. Festivalį organizuoja Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“.
18. Koordinatorius – Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ S olinio ir chorinio dainavimo

skyriaus vedėjas Rolandas Aidukas.


