
 PATVIRTINTA 

 Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos               

 direktoriaus 2019 m. lapkričio 22 d.  

 įsakymu Nr. V-50 

 

VI-asis respublikinis 

 meno ir muzikos mokyklų festivalis 

„Programinė muzika akordeonui” 

 

NUOSTATAI 

 

1. Tikslai ir uždaviniai: 

 Propaguoti akordeono programinę muziką; 

 Ugdyti moksleivių meninę saviraišką, techninius ir sceninius gebėjimus, suteikiant 

galimybę visiems norintiems ir gebantiems vaikams pasirodyti scenoje; 

 Ugdyti mokinių artistiškumą, pilnavertiškumą bei pasitikėjimą savimi; 

 Skatinti meno ir muzikos mokyklų pedagogų kūrybinį bendradarbiavimą, siekiant 

aukštesnio profesinio ir meninio lygio. 

    

2. Laikas ir vieta: 

 2020 m. vasario 9 d., Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla. 

 

3. Dalyvavimo sąlygos: 

 Festivalyje kviečiame dalyvauti  muzikos ir meno mokyklų akordeono specialybės 

moksleivius, solistus ir akordeonų ansamblius; 

 Dalyvių paraiškos (būtina prisegti mokėjimą patvirtinantį dokumentą) priimamos 

iki 2020 m. sausio 19 d. adresu: programinemuzika@gmail.com 

 Dalyvio mokestis:  

Solistai – 8 eurai 

Ansamblio nariai – po 5 eurus 

Solistai, grojantys ir ansamblyje, moka tik solisto dalyvio mokestį. 

Neatvykus į konkursą mokestis negrąžinamas. 

 Pervedamas į sąskaitą:        

VšĮ Muzikos sala 

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

Įmonės kodas 304869939  

AB DNB bankas 

Sąskaitos nr.: LT684010051004301704 

mailto:vaisetomas@gmail.com


 

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

vaitkiene.egle@gmail.com 

Mokėjimo paskirtyje nurodyti: „Dalyvio mokestis festivaliui „Programinė muzika 

akordeonui“ už vardas, pavardė“.  

 

 Kiekvienai mokyklai skiriama iki 10 min. 

 Festivalio dalyviai – solistai atlieka po vieną programinį kūrinį, ansambliai atlieka po 1 – 2 

programinius kūrinius; 

 Festivalio eiga: 

         10:00 val. – dalyvių registracija 

         11:00 val. – festivalis 

         14:00 val. – metodinis aptarimas 

 Dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. 

 

4. Festivalio organizatoriai: 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla; 

VšĮ Muzikos sala. 

 

Festivalio kuratoriai: 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktorius Tomas Vaišė; 

VšĮ Muzikos sala direktorė Eglė Vaitkienė. 

 

Festvalio organizacinis komitetas: 

Akordeono metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė Irena Lošakevič; 

Akordeono metodinės grupės mokytojos: 

Žana Gumenaja,  

Zenoida Paškevič,  

Erika Stumbrienė,  

Emilija Buivydienė.  

mailto:vaitkiene.egle@gmail.com



