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PATVIRTINTA: 

Vilniaus Broniaus Jonušo  

muzikos mokyklos direktoriaus  

2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-22 

 

 
  

XI-asis tarptautinis Broniaus Jonušo vardo pučiamųjų instrumentų  

solistų, ansamblių ir orkestrų festivalis 
 

NUOSTATAI 
 

I. FESTIVALIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 Puoselėti ir propaguoti pučiamųjų instrumentų muzikos žanrą. 

 Plačiau supažindinti jaunuosius atlikėjus su pučiamųjų instrumentų repertuaro įvairove, plėsti jį, 
įtraukiant šiuolaikinių Lietuvos kompozitorių muzikinius kūrinius. 

 Lavinti jaunųjų atlikėjų sceninę patirtį ir ansamblinį pojūtį. 

 Plėtoti pučiamųjų instrumentų mokytojų žinias, pedagoginę praktiką ir dalykinę kompetenciją. 

 

II. FESTIVALIO VIETA IR LAIKAS 

 

 Solistų diena - 2019 m. vasario 21 d., Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje (Dariaus ir 
Girėno g. 16, Vilnius). 

 Ansamblių diena - 2019 m. vasario 22 d., Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje (Dariaus 
ir Girėno g. 16, Vilnius). 

 Orkestrų diena - 2019 m. vasario 23 d., Lietuvos valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro 

„Trimitas“ koncertų salėje (T. Ševčenkos g. 19a, Vilnius). 
 

III. FESTIVALIO SĄLYGOS 

 

 Visi festivalio dalyviai atlieka po du skirtingo charakterio kūrinius. 

 Programoje grojama įvairių epochų muzika (pageidautinas bent vienas lietuvių kompozitorių 
kūrinys).  

 Kiekvienam atlikėjui skiriamos 3-8 minutės, orkestrui - iki 20 minučių.  

 Orkestrai turi mokėti Broniaus Jonušo maršą „Plaukia sau laivelis“, kuris bus atliekamas kartu su 

jungtiniu festivalio orkestru. 

 Festivalio vertinimo komisija atrinks geriausiai pasirodžiusius dalyvius. Jie bus pakviesti į 
festivalio orkestrų dieną, kuri vyks 2018 m. vasario 23 d. Lietuvos valstybinio pučiamųjų 

instrumentų orkestro „Trimitas“ koncertų salėje.  

 Festivalio metu vyks pučiamųjų instrumentų mokytojams skirti metodiniai užsiėmimai: seminarai, 
meistriškumo pamokos, pranešimai.  
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IV. FESTIVALIO DALYVIAI 

 

 Muzikos ir meno mokyklų bei kitų mokymo įstaigų moksleiviai, besimokantieji groti 
pučiamaisiais instrumentais; 

 Ansambliai, kuriuose grojama bent vienu pučiamuoju instrumentu; 

 Pučiamųjų instrumentų orkestrai.  

 

V. APDOVANOJIMAI 

 

Festivalio dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis. 

 

VI.  BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

 Festivalio dalyvių paraiškos priimamos iki 2018 m. sausio 21 d. (anketos pridedamos). 

 Festivalio dalyvio mokestis:  

1. Solistų dalyvio mokestis – 10 eurų; 

2. Ansamblio dalyvio mokestis: 5 eurai už kiekvieną ansamblio narį; 

3. Orkestrų dalyvio mokestis – 50 eurų. 

 Dalyvio mokestis mokamas iš anksto pavedimu arba festivalio dieną registracijos metu. 

 Apmokant pavedimu BŪTINAI nurodyti: 

Dalyvio mokestis Broniaus Jonušo vardo pučiamųjų instrumentų festivaliui už Petrą Petraitį 

ir Joną Jonaitį. 

 

Mokestį pervesti:  
VšĮ Muzikos sala 

K. Kalinausko g. 11-14, LT-03107 Vilnius  

Įmonės kodas 304869939  

AB DNB bankas 

Sąskaitos nr.: LT684010051004301704 

 

Dėl išankstinių sąskaitų faktūrų kreiptis telefonu +370 60869538 arba el. paštu 

vaitkiene.egle@gmail.com 

 Dalyvio mokesčio mokėjimą patvirtinančius dokumentus prašome atsiųsti kartu su anketa/-omis 
iki 2019 m. sausio 21 d. jonusorenginiai@gmail.com 

 Kelionės išlaidas apmoka patys konkurso dalyviai.   

 Paraiškas į festivalį siųsti el. paštu – jonusorenginiai@gmail.com 

 Dėl detalesnės informacijos kreiptis tel.: +370 61060042 (Rimantas Ramanauskas) 

 Festivalio metu bus išduodami 3 dienų kvalifikaciniai pažymėjimai. Kvalifikacinio 
pažymėjimo kaina - 15 eurų. 

 

VII. FESTIVALIO ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI 

        

 Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla,  

 VšĮ Muzikos sala,  

 Lietuvos valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“,  

 Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 

 Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorija. 
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VIII. FESTIVALIO RENGĖJAI 

 

Festivalio kuratorius: 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktorius Tomas Vaišė. 

 

Festivalio koordinatoriai: 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui  

Kazimieras Grigaravičius, 

 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas  

Rimantas Ramanauskas (Tel. nr. +370 610 60042).  

 

 


