VI Respublikinis Europos menų festivalis
LENKIJA
NUOSTATAI
Jaunųjų atlikėjų festivalį organizuoja Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
• Suteikti galimybę gabiam jaunimui reikštis viešoje erdvėje.
• Skleisti Europos tautų meną ir kultūrą.
• Plėtoti kultūrinio-švietėjiško muzikos ir menų mokyklų bendradarbiavimo galimybes.
• Skatinti vaikus atskleisti savo kūrybinius gebėjimus.
• Dalintis pedagogine metodine-praktine patirtimi.
LAIKAS IR VIETA
• Festivalis vyks 2020 m. kovo 6 d. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre.
• Registracijos ir festivalio pradžios laikas bus nustatytas atsižvelgiant į dalyvių skaičių (dalyviai bus
asmeniškai informuoti).
PROGRAMA
• Atliekami tik lenkų kompozitorių kūriniai.
• Dalyvių pasirodymo eilės tvarką nustato renginio organizatoriai.
• Repeticijų laikas ir festivalio eiga bus paskelbti likus savaitei iki festivalio pradžios.
FESTIVALIO SĄLYGOS
• Festivalyje gali dalyvauti muzikos, menų mokyklų bei gimnazijų 7-19 metų visų specialybių moksleiviai
(solistai ir kameriniai ansambliai).
• Kiekvienam pasirodymui skiriama iki 8 minučių. Rekomenduojama mokyklose organizuoti atrankas iki
paraiškų pateikimo.
• Dalyvio mokestis: solistui – 20 EUR, kiekvienam ansamblio nariui – 10 EUR
• 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 menų festivalį“)
• Paraiškas siųsti iki 2020 m. vasario 14 d. adresu dalia@ciurlioniomm.lt
• Kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidų festivalio rengėjai neapmoka.
Dalyviai bus apdovanojami dalyvių diplomais. Mokytojai – padėkos raštais.
Festivalio rėmėjai steigs specialius prizus.
FESTIVALIO ORGANIZATORIAI:
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla:
Direktorius Romualdas Kondrotas
Direktoriaus pavaduotoja muzikos ugdymui Eglė Čobotienė, tel. 8 674 53451, el.paštas eglec@ciurlioniomm.lt
FESTIVALIO KOORDINATORIAI:
Dalia Vasiliauskaitė-Jucienė, tel. 8 687 73679, el.paštas dalia@ciurlioniomm.lt
Jonė Janiukštienė, tel. 8 601 05571
Kristina Bečelytė, tel. 8 673 15602, el. paštas sekretore@ciurlioniomm.lt
FESTIVALIO BAIGIAMIEJI NUOSTATAI
• Organizatoriams leidus festivalis gal būti filmuojamas, fotografuojamas bei transliuojamas per radiją ir
televiziją.
• Organizatoriai pasilieka teisę:
spausdinti su festivaliu susijusią informaciją; dalyvių nuotraukos, darytos festivalio metu, gali būti skelbiamos
internetinėje erdvėje bei spaudoje.

