
II – ASIS RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ  

ČEKŲ MUZIKOS KONKURSAS 

„ČEKŲ PARAFRAZĖS“ 

 

NUOSTATAI 

 

Respublikinis jaunųjų atlikėjų čekų muzikos konkursas rengiamas siekiant supažindinti Lietuvos jaunuosius 

menininkus, pedagogus bei platesnę visuomenę su čekų kompozitorių kūryba, skatinti domėtis profesionaliąja 

čekų muzika, populiarinti ir įtraukti į pedagoginį bei koncertinį repertuarą. 

 

KONKURSO ORGANIZATORIAI 

Čekijos Respublikos ambasada Vilniuje, 

Lietuvos ir Čekijos draugija,  

Vilniaus menų studija „Garsas ir spalva“. 

 

PARTNERIS 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija 

 

KONKURSO ORGANIZACINIS KOMITETAS 

Konkurso globėjas – Tomaš Vostrý, Čekijos Respublikos ambasados Misijos vadovo pavaduotojas 

Projekto vadovė – Jūratė Danielienė, Nemenčinės muzikos mokyklos, Menų studijos „Garsas ir spalva“ mokytoja 

metodininkė 

Koordinatorė: Laura Vancevičienė, Čekijos Respublikos ambasados atstovė  

 

KONKURSO TIKSLAS 

- Populiarinti čekų kompozitorių kūrybą Lietuvos muzikos ir meno mokyklose bei neformalaus ugdymo 

įstaigose.  

- Puoselėti bei ugdyti vaikų ir jaunimo muzikos atlikimo meistriškumą, jų menines ir asmenines 

kompetencijas, sudaryti sąlygas moksleivių saviraiškai.  

- Skatinti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų bei neformalaus ugdymo įstaigų moksleivių ir jų pedagogų 

kūrybinį bendradarbiavimą, profesinės patirties sklaidą. 

KONKURSO VIETA IR LAIKAS 

Konkursas vyks 2023 m. gegužės 26 d. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje (Gerosios Vilties g. 19, 

Vilnius).  

 

KONKURSO DALYVIAI 

Konkurse kviečiami dalyvauti jaunieji atlikėjai iš Lietuvos Respublikos muzikos, meno mokyklų ir kitų 

neformalaus ugdymo įstaigų. 

Kviečiami 6 – 18 metų instrumentinės muzikos atlikėjai, grojantys fortepijonu ar styginiais instrumentais, ir 



18 –23  metų klasikinį vokalą studijuojantys mokiniai, studentai. 

 

PROGRAMA 

Apie pasirodymų eiliškumą dalyviai bus informuoti likus 1 savaitei iki renginio. 

 

Informacija Konkurso dalyviams: 

Visų grupių konkurso dalyviai atlieka du (2) skirtingo charakterio, originalius, akademinės muzikos kūrinius:  

1) privalomas čekų kompozitoriaus kūrinys; 

2) laisvai pasirenkamas kūrinys. 

Konkurso dalyviai programą privalo atlikti mintinai.  

 

KONKURSO DALYVIŲ AMŽIAUS GRUPĖS IR KATEGORIJOS:  

 

Grupės Kategorijos Amžius Programos trukmė Dalyvio mokestis 

Pianistai  A A1 6 metų – 7 metų Iki 5 min. 20 Eur 

 A2 8 metų – 9 metų Iki 6 min. 25 Eur 

 A3 10 metų – 12 metų Iki 8 min. 25 Eur 

 A4 13 metų – 15 metų Iki 10 min. 25 Eur 

 A5 16 metų – 18 metų Iki 12 min. 30 Eur 

 

Grupės Kategorijos Amžius Programos trukmė Dalyvio mokestis 

Stygininkai B B1 6 metų – 7 metų Iki 5 min. 20 Eur 

 B2 8 metų – 9 metų Iki 6 min. 25 Eur 

 B3 10 metų – 12 metų Iki 8 min. 25 Eur 

 B4 13 metų – 15 metų Iki 10 min. 25 Eur 

 B5 16 metų – 18 metų Iki 12 min. 30 Eur 

* Atliekama akompanuojant koncertmeisteriui. 

 

Grupės Kategorijos Amžius Programos trukmė Dalyvio mokestis 

Vokalistai C 

 
C1 18 metų – 19 metų Iki 10 min. 25 Eur 

 

 
C2 20 metų – 21 metų Iki 10 min. 25 Eur 

 C3 22 metų – 23 metų Iki 15 min. 35 Eur 

 

* Galima atlikti: harmonizuotą, aranžuotą čekų liaudies dainą, originalią kompozitoriaus dainą, arijetę, ariją. 

* Programa atliekama akompanuojant koncertmeisteriui.  

* Vokalinės muzikos kūriniai turėtų būti atliekami originalo kalba. 

* Fonogramų naudoti negalima. 

 

Apie repertuaro pakeitimus prašome informuoti iki 2023 m. gegužės 19 d. el. paštu: jurteda@gmail.com 

 

REPERTUARAS 

Čekų kompozitorių natų galite rasti:  

https://www.mzv.cz/vilnius/lt/vykiai_ir_faktai/index.html 

 

 

mailto:jurteda@gmail.com
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KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA  

Konkurso dalyvių pasirodymus vertins vertinimo komisija, kurią kvies organizacinis komitetas. Vertinimo 

komisijos narių pavardės bus paskelbtos prieš konkursą.  

Vertinimo komisija turi teisę nutraukti dalyvio pasirodymą, jam viršijus nustatytą laiką. 

APDOVANOJIMAI 

Visi konkurso dalyviai apdovanojami dalyvio diplomais ir simbolinėmis dovanėlėmis. Bus skiriamas specialus 

prizas už geriausiai atliktą čekų kompozitoriaus kūrinį. 

Visi dalyvių mokytojai ir koncertmeisteriai bus pagerbti ir apdovanoti padėkos raštais.  

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA  

Konkurso dalyvių paraiškos ir mokesčio patvirtinimas priimami iki 2023 m. gegužės 1 dienos.  

Pervesdami konkurso dalyvio mokestį mokėjimo paskirtyje nurodykite: Parama „Konkursui „Čekų parafrazės“, 

nurodykite konkurso dalyvio vardą, pavardę ir dalyvio kategoriją. 

Konkursui Pvz.: Parama „Konkursui „Čekų parafrazės“, Vardenis Pavardenis, B3. 

Dalyviui neatvykus, dalyvio mokestis negrąžinamas (simbolinę dovanėlę nedalyvavęs dalyvis galės atsiimti menų 

studijoje „Garsas ir spalva“, Antakalnio 31, Vilnius). 

Visas su dalyvio kelione, nakvyne bei maitinimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai.  

KONKURSO BAIGIAMIEJI NUOSTATAI  

Informuojame, kad konkurso metu bus fotografuojama, dalyvių nuotraukos bus skelbiamos Čekijos Respublikos 

ambasados Vilniuje interneto svetainėje, muzikos studijos „Garsų spalvos“ FB puslapių paskyrose, spaudoje. 

 

Prašome registruotis užpildant šią internetinę anketą: 

 

KONKURSO DALYVIO ANKETA  

 

https://forms.gle/zW2GNm3Kh3Cfcved6 

 

Registruotis galima iki 2023 m. gegužės 1 dienos. 

 

Mokėjimo rekvizitai: 

Menų studija „Garsas ir spalva“ 

Į.k.: 300535116 

A.s. LT787300010093842175 
Swedbank 

Pavedimo kopiją prašome atsiųsti kartu su dalyvio anketa. 

 

INFORMACIJA 

Registracijos ir konkurso pradžios laikas bus nustatytas atsižvelgiant į dalyvių skaičių (dalyviai bus asmeniškai 

informuoti). 

Repeticijų laikas ir konkurso eiga bus paskelbti likus savaitei iki festivalio pradžios. 

Konkurso dienotvarkę galėsite matyti: 

https://www.mzv.cz/vilnius    

https://forms.gle/zW2GNm3Kh3Cfcved6
http://www.mzv.cz/vilnius


https://www.facebook.com/cekijos.ambasada  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066752203819 

https://www.facebook.com/cekijos.ambasada  

 

Dėl išsamesnės informacijos apie konkursą galite kreiptis į: 

Jūratę Danielienę, +37061024456 

Laurą Vancevičienę, +37065254273 

Kvietimai konkurso dalyviams bus išsiųsti el. paštu į mokyklas iki 2023 m. gegužės 22 d.  
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