III-ASIS NACIONALINIS VARINIŲ PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ SOLISTŲ KONKURSAS
„VARIO GARSAI“
Bendrosios sąlygos
•
Nacionalinis varinių pučiamųjų instrumentų solistų konkursas „Vario Garsai“ (toliau –
konkursas),
kuriuo siekiama patikrinti profesinės linkmės muzikinio modulio kokybinius pasiekimus, giliau pažinti įvairių
epochų stilistiką ir kompozitorių kūrybą.
• Konkursą organizuoja Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla.
• Konkurso laikas – 2019 m. lapkričio 23-24 d.
• Konkurso vieta – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Koncertų salė.
Konkurso dalyviai
• Konkurse gali dalyvauti valstybinių ir savivaldybių muzikos, meno mokyklų, konservatorijų,
muzikos ir menų gimnazijų, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos (toliau – menų mokyklos)
1-12 klasių mokiniai.
• Pagal mokyklose vykdomas ugdymo programas konkurso dalyviai skirstomi į dvi kategorijas:
muzikos, meno mokyklų saviraiškos linkmės ugdymo programų;
specializuoto muzikinio ugdymo programų.
• Muzikos, meno mokyklų bei specializuoto muzikinio ugdymo programų konkurso dalyviai
skirstomi į 4 amžiaus grupes:
A – iki 11 m. (gimę 2007 11 25 ir vėliau)
B – 12-13 m. (gimę 2005 11 25 ir vėliau)
C – 14-15 m. (gimę 2003 11 25 ir vėliau)
D – 16-19 m. (gimę 1999 11 25 ir vėliau)
Konkurso sąlygos
• Konkursas yra viešas.
• Konkursas vieno turo, su privalomu kūriniu.
• Programa atliekama mintinai.
• Konkurso dalyvių pasirodymo eilės tvarką nustato organizatoriai atskirai kiekvienai kategorijai.
• Privalomų kūrinių redakcijos turi atitikti svetainėje www.cmm.lt pateiktų natų kūrinių redakcijas.
• Žiuri turi teisę stabdyti dalyvių pasirodymą, jei yra viršijamas pasirodymo laikas bei
nepakankamas
dalyvių pasirodymo meninis lygis.
• Žiuri sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.
• Konkurso perklausos gali būti transliuojami per radiją ir televiziją, įrašomi
į garso ir vaizdo laikmenas be papildomo mokesčio konkurso dalyviams.
• Konkurso dalyvių nuotraukos, darytos konkurso metu, gali būti skelbiamos internetinėje erdvėje
bei spaudoje.
Konkurso programa
• Muzikos, meno mokyklų saviraiškos linkmės konkurso dalyviai:
Du skirtingų charakterių (muzikos stilių) kūriniai, kurių vienas privalomas:
A grupei:
Valtorna, althornas: W. A. Mozart – „Pavasario dainelė“
Trimitas: T. Johnson – „Excursion“
Trombonas: XVI a. Kompozitorius – Pavana
Eufonija, baritonas, tenoras: E. Elgar – „Land of Hope and Glory“
Tūba: H. Cammin – „Apie laimingą medžioklę“
B grupei:
Valtorna, althornas: J. Kofron – „Pasaka“
Trimitas: L. Mozart – Bourree
Trombonas: J. A. Hasse – Bourré
Eufonija, baritonas, tenoras: G. Bizet – „Marche des Rois“
Tūba: V. Mikalauskas – „Mano tėtis ir aš“

C grupei:
Valtorna, althornas: W. A. Mozart – Romansas
Trimitas: A. Corelli – Sarabanda ir Gavotas
Trombonas: J. Curnow – „Joyride“
Eufonija, baritonas, tenoras: W. A. Mozart – Dainelė
Tūba: W. Lang – „Linksma tūba“
D grupei:
Valtorna, althornas: W. A. Mozart – Koncertas Nr.3, I dalis
Trimitas: G. Balay – Petite Piece Concertante
Trombonas: F. J. Gossec – „Tambourin“
Eufonija, baritonas, tenoras: D. Uber – „Rudens eskizai“
Tūba: M. Tamošiūnas – Šokis Rondo
Atliekamų kūrinių trukmė:
A grupei iki 5 min.
B grupei iki 8 min.
C grupei iki 10 min.
D grupei iki 12 min.
• Specializuoto muzikinio ugdymo programų konkurso dalyviai:
Du skirtingų charakterių (muzikos stilių) kūriniai, kurių vienas privalomas:
A grupei:
Valtorna, althornas: G. F. Händel – Melodija iš oratorijos „Judas Makabėjus“
Trimitas: R. Sugár – Song and Dance
Trombonas: Z. Kodály – „Horatii Carmen“
Eufonija, baritonas, tenoras: F. Mendelssohn – „Hark! The Herald Angels Sing“
Tūba: Estų liaudies šokis (aranž. B. Berlin)
B grupei:
Valtorna, althornas: J. S. Bach – Menuetas C-dur
Trimitas: R. Maniet – Premier Solo de Concours
Trombonas: A. Gedike – Miniatiūra
Eufonija, baritonas, tenoras: G. F. Händel – Burre
Tūba: I. Dubovskis – Šokis
C grupei:
Valtorna, althornas: A. Dvořak – Humoreska
Trimitas: G. Ropartz – Andante et Allegro
Trombonas: L. Mozart – Allegro
Eufonija, baritonas, tenoras: R. Bodingbauers – „Johannai“
Tūba: V. Blaževič – Miniatiūra nr.7
D grupei:
Valtorna, althornas: A. Jurjāns – Barkarolė
Trimitas: E. Porrino – Preludio, Aria e Scherzo
Trombonas: J. A. Hasse – Siuita
Eufonija, baritonas, tenoras: P. Čaikovskij – Melodija
Tūba: D. Haddad – Scherzino
Atliekamų kūrinių trukmė:
A grupei iki 6 min.
B grupei iki 8 min.
C grupei iki 10min.
D grupei iki 12 min.

KONKURSO ORGANIZAVIMAS
• Konkurso nacionalinį etapą vykdo Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla 2019 m. lapkričio
23-24 dienomis Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos koncertų salėje.
• Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos koncertinės ir sceninės praktikos specialistei
Daliai Vasiliauskaitei-Jucienei (mob. tel. 8 687 73679) el. paštu dalia@ciurlioniomm.lt,
sumokant dalyvio mokestį iki 2019 m. spalio 25 d. (pervesti į mokyklos sąskaitą).
• Pildant dalyvio anketą būtina nurodyti ir kūrinių trukmę.
• Rekvizitai:
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, įmonės kodas 111966952,
T. Kosciuškos g.11, LT – 01100 Vilnius, sąskaitos Nr LT 57 7044 0600 0155 2624
(užrašant dalyvio vardą, pavardę „už konkursą VARIO GARSAI“)
• Konkurso dalyvio mokestis – 30 €.
• Konkurso koordinatoriai – Dalia Vasiliauskaitė-Jucienė, koncertinės ir sceninės praktikos
specialistė (tel. nr.: 8 687 73679).
Aretas Baranauskas, pučiamųjų instrument metodinės grupės pirmininkas (tel.nr.: 8 600 24821).
• Prie paraiškos pridedama viena dokumentinė dalyvio nuotrauka.
• Numatomas konkurso respublikinio etapo dalyvių skaičius – 100. Viršijus šį skaičių, organizacinis
komitetas pasilieka teisę riboti dalyvių skaičių pagal dokumentų išsiuntimo datą .
• Kelionės ir maitinimo išlaidas apsimoka patys dalyviai.
• Už papildomą mokestį organizatoriai gali pasiūlyti koncertmeisterius (mokestis už dvi repeticijas
ir konkursinį pasirodymą – 100 €).
• Pageidaujantiems už papildomą mokestį suteikiama nakvynė Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų
mokyklos bendrabutyje. Vietų skaičius ribotas. Kreiptis į socializacijos skyriaus vedėją Justiną
Miliauskaitę, tel. nr.: 8 6122 2489, el. paštas: justinamiliauskaite@cmm.lt
Dalyvių apdovanojimai
• Geriausiai pasirodžiusiems konkurso dalyviams bus suteikti konkurso laureatų ir diplomantų
vardai.
• Numatytas konkurso laureatų ir diplomantų skaičius – ne daugiau kaip pusė visų konkurso
dalyvių.
• Numatomi ir specialūs prizai.
• Konkurso dalyvių mokytojams ir koncertmeisteriams bus įteikiami padėkos raštai.

