Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla
2010 m. kovo 5-6 d.
BENDROSIOS SĄLYGOS
Respublikinis Jono Aleksos jaunųjų choro dirigentų konkursas skirtas vieno iškiliausių lietuvių
muzikos istorijos asmenybių vardo įamžinimui, siekiant jaunąją kartą supažindinti su jo veikla,
skatinant mokinių kūrybiškumą, ugdant jaunųjų choro dirigentų meistriškumą bei konkursinį
patyrimą.
DALYVIAI
Konkurse gali dalyvauti menų ir muzikos mokyklų, menų ir muzikos gimnazijų, konservatorijų
(gimnazijų) moksleiviai.
Konkurso dalyviai skirstomi į dvi grupes pagal amžių:
A grupė - moksleiviai, kurie 2010 03 05 dieną yra jaunesni, negu 17 metų,
B grupė - moksleiviai, kurie 2010 03 05 dieną yra 17 metų ir vyresni.
Visos mokyklos gali deleguoti po 3 dalyvius į kiekvieną amžiaus grupę.
VYKDYMO TVARKA
Konkursas vyks dviem turais:
I turas – dirigavimas prie fortepijono, II turas – dirigavimas chorui.
2010 m. kovo 05 d. A grupė (abu turai)
2010 m. kovo 06 d. B grupė (abu turai)
Konkurso dalyvių pasirodymus vertins žiuri nariai. Komisijos sprendimai galutiniai ir
neapskundžiami.
Konkurso dalyvių pasirodymai vieši.
Konkurso dalyvio stojamasis mokestis 20 lt, jį galima sumokėti registracijos metu.
Visas dalyvavimo konkurse išlaidas sumoka konkurso dalyviai.

KONKURSO PROGRAMA

I turas. Dirigavimas prie fortepijono
A grupė
1. Laisvai pasirinktas choras arba scena iš operos.
2. Laisvai pasirinkta daina a cappella.
3. K.Brundzaitės muz., L.Gutausko ž.,,PAUKŠTIS“.
Viso pasirodymo trukmė 12 min.
B grupė
1. Laisvai pasirinktas choras arba scena iš operos.
2. Laisvai pasirinkta daina a cappella.
3. J.Juzeliūno harm. l.l.daina ,,TU, SVOTELI“.
Viso pasirodymo trukmė 17 min.
Konkurso vertinimo komisijos nutarimu sėkmingiausiai savo grupėse pasirodę dalyviai
atrenkami į antrąjį turą, bet ne daugiau negu pusė nuo bendro dalyvių skaičiaus.
II turas. Dirigavimas chorui
A grupė
Į antrąjį turą atrinkti konkurso dalyviai chorui diriguoja I ture diriguotą K. Brundzaitės
,,PAUKŠTĮ“
( be repeticijos), bei pasirinktą vieną iš sąraše pateiktų kūrinių (repeticijai skiriama 10 min.):

R.Žigaičio muz., B. Mackevičiaus ž. ,,TYLA“,
A.Lapinsko harm. l.l. daina ,,OI, LYJA LIETUS“,
J.Naujalio muz., Maironio ž. ,,BURTAI“.
Repeticijoje gali dalyvauti pedagogas, betarpiškai nedirbdamas su choru.
B grupė
Į antrąjį turą atrinkti konkurso dalyviai chorui diriguoja I ture diriguotą J.Juzeliūno harm. l.l.
dainą
,,TU, SVOTELI“ (be repeticijos) bei iš pateikto sąrašo konkurse ištrauktą kūrinį (repeticijai
skiriama 10 min.):
J.Gruodžio harm. l.l.daina ,,LIKIT SVEIKOS, MERGUŽĖLĖS“,
V.Klovos muz., liaudies ž. ,,RŪTA ŽALIOJI“,
V.Augustino muz., V.Braziūno ž. ,,TĖVYNE MŪSŲ“.
Repeticijoje gali dalyvauti pedagogas, betarpiškai nedirbdamas su choru.
Konkurso dalyviams talkins M.K. Čiurlionio menų mokyklos mišrus choras.
Kiekvieno dalyvio laisvai pasirinkto kūrinio partitūra 2 egzemplioriais pateikiama registruojantis
konkurso dieną.
Nespausdintų kūrinių partitūros bei nuorodos į spausdintus kūrinius ir redakcijas bus
patalpintos konkurso internetiniame puslapyje www.ciurlioniomm.lt.
Konkurso nugalėtojai, dalyviai, jų mokytojai bus apdovanoti diplomais, padėkos raštais bei
specialiaisiais prizais.
PARAIŠKOS
Konkurso dalyviai iki 2010 m. sausio 15 d. paštu atsiunčia laisva forma parašytą ir mokyklos
vadovybės patvirtintą paraišką su dalyvių sąrašu ir laisvos formos dalyvio anketą, kurioje
nurodoma:
1.Mokymo įstaiga.
2.Konkurso dalyvio vardas, pavardė.
3.Dalyvio gimimo metai, mėnuo ir diena, klasė
4.Mokytojo vardas, pavardė
5.Koncertmeisterio vardas, pavardė
6.Konkurso programa ir trukmė
Paraišką ir anketas prašome pildyti didžiosiomis raidėmis ir siųsti adresu:
Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla
T.Kosciuškos g. 11, Vilnius, LT-01100, Respublikiniam Jono Aleksos jaunųjų choro dirigentų
konkursui
Išsamią informaciją teikia Dalia Vasiliauskaitė, tel. 8 687 736 79,
elektroninis paštas - dalia@ciurlioniomm.lt
Konkursinius kūrinius rasite šiuose leidiniuose:
K.Brundzaitės ,,Paukštis“— Konstancija Brundzaitė ,,Vokaliniai kūriniai“ Vaga. Vilnius. 1974
J.Naujalio ,,Burtai“ ir J.Gruodžio harm. l.l. dainą ,,Likit sveikos, mergužėlės“ —Lietuvių
chorinės literatūros chrestomatija“ I d. -Valstybinė grožinės literatūros leidykla. Vilnius. 1963
R.Žigaičio ,,Tyla“ —„Lietuvių chorinės literatūros chrestomatija“ III d.-Valstybinė grožinės
literatūros leidykla. Vilnius. 1969 V.Klovos ,,Rūta žalioji“— Rinkinys ,,Saulei tekant“ Vaga.
Vilnius. 1982
V.Augustino ,,Tėvyne mūsų“ (mišriam chorui) 2002 metų pasaulio lietuvių dainų šventės
rinkinys ,,Dainos mišriems chorams“ Vilnius, 2000.
A.Lapinsko harm l.l. dainos ,,Oi, lyja lietus“ partitūrą galima atsisiųsti iš čia.

