TARPTAUTINIS JONO ALEKSOS JAUNŲJŲ CHORO DIRIGENTŲ KONKURSAS
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
BENDROSIOS SĄLYGOS
Nacionalinis 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 2022 03 18 dieną yra jaunesni, negu 17 metų;
B grupė – moksleiviai, kurie 2022 03 18 dieną yra 17 metų ir vyresni.
VYKDYMO TVARKA IR PROGRAMA
Konkursas vyks 2022 m. kovo 18 - 19 d.
Nacionalinėje M.K. Čiurlionio menų mokykloje
Konkursas vykdomas dviem turais.
A grupė
I turas. Dirigavimas prie fortepijono
1. Laisvai pasirinktas kūrinys su akompanimentu.
2. V. Bagdonas – „Replika“, ž. V. Bagdono
Viso pasirodymo trukmė ne daugiau 8 min.
Darbas su choru
Į II turą atrinkti dalyviai repetuoja su choru vieną pasirinktą M. K. Čiurlionio harmonizuotą lietuvių
liaudies dainą iš pateikto sąrašo :
„Beauštanti aušrelė“
„Lakštangėlė“
„Prapuoliau močiute“
,,Sutems tamsi naktužėlė“
Posmelių skaičių pasirenka pats dirigentas. Repeticijoje gali dalyvauti pedagogas, betarpiškai nedirbdamas su
choru.
Repeticijai skiriama 8 min.
II turas. Dirigavimas chorui
Į II turą atrinkti konkurso dalyviai chorui diriguoja I ture diriguotą V. Bagdono ,,Repliką“ (be
repeticijos) ir vieną pasirinktą M. K. Čiurlionio harmonizuotą lietuvių liaudies dainą.
Konkurso dalyviams talkins Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos choras
B grupė
I turas. Dirigavimas prie fortepijono
1. Laisvai pasirinkta stambi forma
2. J. Kačinskas ,,Beržas“, ž. J. Tysliavos
Viso pasirodymo trukmė ne daugiau 15 min.
Darbas su choru
Į II turą atrinkti dalyviai repetuoja su choru vieną kūrinį, ištrauktą iš pateikto sąrašo:
V. Augustino išplėtotą lietuvių liaudies daina ,,Oi tu ąžuole“
D. Zakaro ,,Svirplio malda“, ž. Carmen Bernos de Gasztold
A. Martinaičio ,,Aušros žvaigždė“, ž. A. Strazdo
Repeticijoje gali dalyvauti pedagogas, betarpiškai nedirbdamas su choru.
Repeticijai skiriama 10 min.

II turas. Dirigavimas chorui
Į II turą atrinkti konkurso dalyviai chorui diriguoja I ture diriguotą J. Kačinskas ,,Beržas“, ž. J.
Tysliavos, bei iš pateikto sąrašo ištrauktą kūrinį, repetuotą su choru.
Konkurso dalyviams talkins Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“
SĄLYGOS
Konkurso dalyvių pasirodymus vertins žiuri nariai.
Žiuri sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
Konkurso nugalėtojai, dalyviai, jų mokytojai bus apdovanoti diplomais, padėkos raštais bei specialiaisiais
prizais.
Pasirodymo eilės tvarka nustatoma burtų keliu.
Visa programa konkurse diriguojama mintinai.
Konkurso dalyvių pasirodymai vieši.
Konkurso perklausos ir baigiamasis koncertas, organizaciniam komitetui leidus, gali būti
transliuojami per radiją ir televiziją, įrašomi į garso ir vaizdo laikmenas be papildomo mokesčio konkurso
dalyviams.
ORGANIZAVIMAS
Atvykus į konkursą ir registruojantis konkurso sekretoriate privalu pateikti 2 egz. laisvai pasirinkto kūrinio
partitūrų.
Kūrinių partitūros bus patalpintos konkurso internetiniame puslapyje www.cmm.lt.
Dalyvio paraiškos iki 2022 m. vasario 1 d. pateikiamos koncertinės ir sceninės praktikos specialistei Daliai
Vasiliauskaitei-Jucienei el. paštu dalia.vasiliauskaite.juciene@cmm.lt,
Prie paraiškos pridedama viena kokybiška dokumentinė dalyvio nuotrauka. (ne mažiau 700 pikselių, TIF
arba JPG formatu)
Konkurso dalyvio stojamasis mokestis 30 eurų (pervesti internetu).
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 J. Aleksos konkursą“)
Kelione, nakvyne ir maitinimu pasirūpina patys dalyviai.
Už papildomą mokestį organizatoriai gali pasiūlyti koncertmeisterius (kreiptis el. paštu
dalia.vasiliauskaite.juciene@cmm.lt).
Pageidaujantiems konkurso dalyviams už mokestį suteikiama nakvynė Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų
mokyklos bendrabutyje
Dėl apgyvendinimo mokyklos bendrabutyje kreiptis: Justina Miliauskaitė, el. paštas
justina.miliauskaite@cmm.lt, mob. nr. +370 612 22489.
Kontaktai informacijai:
Saulė Kriščiūnaitė, el. paštas: saule.krisciunaite@p.cmm.lt, tel.: +370 618 58344
Dalia Vasiliauskaitė-Jucienė, el. paštas: dalia.vasiliauskaite.juciene@cmm.lt, tel.: +370 687 73679

