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LIETUVOS JUOZO NAUJALIO JAUNŲJŲ DIRIGENTŲ KONKURSO NUOSTATAI 

 

I. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

▪ Skatinti moksleivius domėtis chorine muzika ir choro dirigavimu; 

▪ Populiarinti choro dirigavimo discipliną; 

▪ Populiarinti lietuvių kompozitorių kūrinius; 

▪ Populiarinti Juozo Naujalio visuomeninę ir kultūrinę veiklą; 

▪ Paminėti Juozo Naujalio 154-asias gimimo metines. 

II. ORGANIZATORIAI 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija 

VšĮ ,,Lituania Cantat” 

III. VIETA IR LAIKAS 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija, Kęstučio g. 85, Kaunas 

2023 balandžio 21 d. 10:00 val. 

Dalyvių registracija nuo 09:00 val. 

IV. DALYVIAI 

Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos menų ir muzikos mokyklų, gimnazijų, konservatorijų 

mokiniai. Dalyviai skirstomi į šešias grupes pagal dirigavimo mokymosi programos trukmę:  

A kategorija – mokiniai, besimokantys vienerius metus (pasirodymo trukmė iki 5 min.); 

B kategorija – mokiniai, besimokantys dvejus metus (pasirodymo trukmė iki 8 min.); 

C kategorija – mokiniai, besimokantys trejus metus (pasirodymo trukmė iki 10 min.); 

D kategorija – mokiniai, besimokantys ketverius metus (pasirodymo trukmė iki 12 min.). 

E kategorija – mokiniai, besimokantys penkerius metus (pasirodymo trukmė iki 15 min.) 

F kategorija – mokiniai, besimokantys šešerius metus (pasirodymo trukmė iki 18 min. ) 

V. KONKURSO NUOSTATAI 

Konkurso dalyviai: 

I TURAS: DIRIGAVIMAS PRIE FORTEPIJONO 

1. Diriguoja du kūrinius prie fortepijono: pasirenkamai privalomą ir laisvai pasirinktą (a 

cappella arba su akompanimentu). 

II TURAS: DIRIGAVIMAS PRIE CHORO 

1. Diriguoja II turo privalomą kūrinį prie choro (repeticijai skiriamos 10 min.) Dainuoja 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mišrus choras ,,Cantica“ (Vadovas Rolandas 

Daugėla, chormeisterė Daria Goda Barkauskaitė, koncertmeisterė Aušra Gelusevičienė). 
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VI. KONKURSO PROGRAMA 

I TURAS: Dirigavimas prie fortepijono: 

(Pasirenkamas vienas iš sąrašo) 

A kategorija 

● Juozo Naujalio harm. liet. l. d. ,,Ant kalno karklai“ (diriguoja  2 posmus); 

● Rimvydo Žigaičio harm. liet. l. daina ,,Saulele motule”. 

B kategorija 

● Juozo Naujalio muz., Maironio ž. „Miškas ūžia“ (diriguoja 2 posmus); 

● Gedimino Kalino aranž. liet. l. daina ,,Šią naktelę per naktelę”. 

C kategorija 

● Juozo Naujalio muz., Maironio ž. „Vasaros naktys“; 

● Vidmantas Bartulis, ž. Valerijaus Rudzinsko „Maldelė“. 

D kategorija 

● Juozo Naujalio muz., Maironio ž. „Burtai“; 

● Aleksandras Kačanauskas, ž. Maironio „Vasaros naktys“. 

E kategorija 

● Juozo Naujalio muz. I motetas „In Monte Oliveti“; 

● Vaclovas Augustinas, ž. Vlado Braziūno ,,Tėvyne mūsų”. 

F kategorija 

● Juozo Naujalio muz., Maironio ž. „Pavasaris“; 

● Stasys Šimkus, ž. liet. l. „Oželis“. 

 

II TURAS: Dirigavimas prie choro 

A kategorija 

● Jonas Švedas, ar. Nijolės Sinkevičiūtė ,,Kalvelis“. 

B kategorija 

● Zita Bružaitė, ž. Ramutės Skučaitės, kl. Dainiaus Pulausko ,,Bičių dainelė“. 

C kategorija 

● Eglė Sirvydytė, ar. Danguolės Beinarytės ,,Mano namai”. 

D kategorija 

● Gintautas Abarius, ž. Jono Liniausko, ar. Leonido Abario ,,Vilties daina“. 
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E kategorija 

● Leonidas Abaris, Ramutė Skučaitė ,,Lakštingalų pilis“. 

F kategorija 

● Laimis Vilkončius, Sigitas Geda ,,Žmonės ant kalnų". 

 

VII. VERTINIMAS IR KONKURSO SĄLYGOS 

● Konkurso dalyvių pasirodymus vertins žiuri komisija; 

● Į II turą patenka komisijos nuožiūra geriausiai pasirodę I turo dalyviai; 

● Žiuri komisijos vertinimas yra galutinis ir neskundžiamas; 

● Visiems pedagogams ir koncertmeisteriams bus įteikti padėkos raštai; 

● Komisija kiekvienoje kategorijoje skirs I, II, III kategorijos laureato diplomus, dalyvio 

diplomus, bei specialiuosius prizus; 

● Dalyvių surinktų balų skaičius bus viešinamas ir vedamas į bendrą konkurso lentelę; 

● Organizatoriai pasilieka teisę keisti nuostatus. 

VIII. DALYVIŲ REGISTRACIJA IR DALYVAVIMO SĄLYGOS 

Dalyviai privalo: 

● Užpildyti dalyvio anketą; 

● Pateikti vieną aukštos kokybės nuotrauką; 

● Pateikti I turo pasirenkamo kūrinio partitūrą pdf formatu; 

● Pateikti tėvų ar globėjų sutikimo formą dėl filmavimo ir fotografavimo bei filmuotos 

medžiagos ir nuotraukų viešinimo (visiems dalyviams, kuriems 2023 balandžio 21 d. bus 

mažiau nei 18 metų) 

● Sumokėti dalyvio mokestį. 

Registracija į konkursą vyksta iki 2023 m. kovo 27 d. Siųsti paštu dirigentukonkursas@nmg.lt. 

Visa informacija dalyviams bus atsiųsta 10 dienų iki konkurso pradžios.  

Dalyvio mokestis 15 eurų.  

 

Banko sąskaita: 

VšĮ Lituania Cantat 

LT75 7300 0101 5308 6240 

AB Swedbank 

Mokėjimo paskirtyje įrašykite: 

J. Naujalio jaunųjų dirigentų konkursas. Parama. Vardas Pavardė. 

 

IX. KONTAKTAI 

El paštas: dirigentukonkursas@nmg.lt 

mailto:dirigentukonkursas@nmg.lt
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Tel. Nr.: 

Meno vadovas: Rolandas Daugėla 865684641 

Informacijai: Ernestas Valionis 864771893 


