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          KVIEČIAME DALYVAUTI 

Respublikiniame  moksleivių antrojo instrumento (fortepijono) festivalyje 

„Lietuviškos muzikos erdvės 1918-2018“ 
 

FESTIVALIO NUOSTATAI 
 

Festivalio koncertas „Lietuviškos muzikos erdvės 1918-2018“ skirtas supažindinti mokinius su Lietuvos 

kompozitorių kūryba, gilinti žinias apie lietuvių kompozitorius, kurie XX amžiaus pradžioje ir 1918 m. 

paskelbus Lietuvos valstybės nepriklausomybę organizavo Lietuvos muzikinį gyvenimą, vystė lietuvišką 

muzikinę kultūrą  kaip tautos savasties išraišką. Festivalyje siekiama plačiau  pristatyti minėto laikmečio 

Lietuvos kompozitorių kūrybą ir jų visuomeninę veiklą, didžiausią dėmesį skiriant kompozitoriams, kurių 

vardai suteikti Kauno miesto muzikos mokykloms – tai  Juozas Naujalis, Juozas Gruodis, Mikas Petrauskas, 

Aleksandras Kačanauskas. 

Festivalio tikslas ir uždaviniai 

Supažindinti moksleivius su Lietuvos kompozitorių fortepijonine kūryba, įvairių kūrinių aranžuotėmis 

fortepijonui, ypatingą dėmesį skiriant XX a. pradžios Lietuvos kompozitorių, Juozo Naujalio, Juozo 

Gruodžio, Miko Petrausko, Aleksandro Kačanausko kūrybai. 

Ugdyti mokinių lietuviškos muzikos suvokimo, interpretavimo bei atlikimo kompetencijas. 

Gilinti mokinių lietuviškos muzikos supratimą pilietiniu ir bendrakultūriniu aspektu. 

Dalyvavimo festivalyje sąlygos 

Festivalyje gali dalyvauti Lietuvos respublikos muzikos, meno  mokyklų, muzikos gimnazijų mokiniai, 

besimokantys skambinti antruoju instrumentu (fortepijonu). 

Festivalyje moksleivis gali skambinti vieną Lietuvos kompozitoriaus kūrinį. 

Festivalyje gali skambėti kūriniai fortepijonui solo, įvairios sudėties fortepijoniniai ansambliai bei Lietuvos 

kompozitorių kūrinių aranžuotės fortepijonui ar įvairios sudėties fortepijoniniams ansambliams. Aranžuotės 

gali būti padarytos tiek profesionalių kompozitorių, tiek sugebančių tai atlikti mokytojų, kompozicijos 

specializacijos mokinių, studentų. 

Festivalio mokestis – kiekvienam dalyviui 3 Eur. 

Laikas ir vieta 

Festivalio koncertas vyks 2018 metų balandžio 21 dieną 11 val. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos 

Didžiojoje salėje, Kęstučio g. 85, Kaunas. 

Dalyvių paraiškas pateikti el. adresu sonata.pakutkiene@gmail.com iki 2018 m. kovo 28 dienos. Festivalyje 

planuojame keturiasdešimt dalyvių pasirodymų. Prioritetas dalyvauti bus teikiamas anksčiau atsiuntusiems 

paraiškas dalyviams, ir tiems, kurie atliks iki 1940 metų sukurtus kūrinius. 

Dalyvio mokestis pervedamas į sąskaitą:  

A.S. LT11 7300 0100 0223 1052   

AB SWEDBANKAS, banko kodas 73000  

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija, Įm.k. 190994640,   

Paskirtis – 2018.04.21 festivalis, vardas, pavardė (dalyvio) 
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