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VI Lietuvos vaikų ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalio – 

konkurso „Mano senas drauge...“, skirto Elenai Mezginaitei atminti     

NUOSTATAI 

 

Renginio laikas 

2017 metų festivalio - konkurso etapai: 

 I. Paraiškų pateikimas – iki 2017 m. lapkričio 23 d. 

 II. Festivalis – 2017 m. gruodžio 1 dieną. 

  8.30– garso repeticija (eiliškumas – pagal registruotą atvykimo  

      laiką) 

10.00 – visų dainų autorių ir atlikėjų konkursinis koncertas 

13.30 – garso repeticija (eiliškumas – pagal žiuri sudarytą sąrašą) 

15.00 – festivalio-konkurso laureatų koncertas (laikas gali būti 

patikslintas po konkursinio koncerto) 

 

Renginio vieta 

Panevėžys, Muzikinis teatras (Nepriklausomybės aikštė 8, Panevėžys)  

 

Dalyvių amžius – iki 19 metų. 

 

Repertuaras 

Solistai ir duetai vienai iš dviejų autorinių dainų,  

kiti (tercetai, kvartetai ir t.t.) – vienai iš trijų pasirenka Elenos Mezginaitės tekstą. 
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Šis kūrinys vertinamas atskirai. Jo laikas neribojamas. 

Atliekama tik autorinė muzika. 

Programos trukmė - iki 10 - 12 min. 

 

Festivalio- konkurso žiuri 

Narius kviečia festivalio-konkurso organizatoriai. 

Žiuri sudėtis paskelbiama prieš konkursinio koncerto pradžią. 

Žiuri sprendimai yra neginčijami ir neskundžiami. 

 

Vertinimas 

 

Ir solistai, ir ansambliai vertinami kaip vienas atlikėjas. 

Vertinama už: 

 - tekstų muzikinę interpretaciją; 

 - kūrinio ir atlikimo įtaigumą; 

 - atlikimo profesionalumą; 

 - kūrybos originalumą. 

 

Apdovanojimai 

Visi dalyviai konkursiniame koncerte apdovanojami Festivalio afišomis su 

Žiuri pirmininko autografu. 

Žiuri atrinkti dainų autoriai ir atlikėjai bus pakviesti dalyvauti Festivalio 

laureatų koncerte. 

Dainų autoriai bus apdovanoti Elenos Mezginaitės kūrybos rinktine „Mano 

senas drauge...“ 

I, II ir III vietos skiriamos UŽ ELENOS MEZGINAITĖS POEZIJOS 

MUZIKINĘ INTERPRETACIJĄ. 
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Taip pat  I, II ir III vietos skiriamos UŽ PROFESIONALŲ ATSTOVAVIMĄ 

DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS ŽANRUI.  

Laureatų koncerto metu Žiuri paskelbia individualias NOMINACIJAS ir 

nominantus. 

Vienas iš atlikėjų skelbiamas Festivalio-konkurso DIDŽIOJO PRIZO 

(GRAND PRIX) laimėtoju.  

Festivalio laureatų koncerto dalyviai apdovanojami Nominanto, Laureato 

diplomais, rėmėjų įsteigtais prizais ir dovanomis. 

Su laureatų koncerto dalyviais (autoriais) bus sudaromos autorinės sutartys, 

todėl reikia turėti asmens dokumentą ir banko sąskaitos numerį. 

 

Organizatoriai ir partneriai 

PAVB Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras, 

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija,  

Panevėžio muzikinis teatras.  

 


