PATVIRTINTA
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės
muzikos mokyklos direktoriaus
2018 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-274

FESTIVALIO “Kūrybinga šeima”
NUOSTATAI
Bendrosios nuostatos
Respublikoje atgimsta šeimyninio muzikavimo tradicijos. Norėdami paskatinti dar daugiau šeimų
susiburti ir stiprinti giminystės saitus meno pagalba, kviečiame muzikuojančias ir kūrybingas
šeimas iš visos Lietuvos atvykti į Vilnių ir kartu praleisti sekmadienio popietę erdvioje Dvariono
salėje.
Festivalio tikslai ir uždaviniai


Puoselėti inteligentiškos šeimos nuostatas, stiprinti kartų bendravimą muzikos ir kitų
menų pagalba;



Sudaryti sąlygas šeimų meninei saviraiškai, nepriklausomai nuo amžiaus ir profesinių
gebėjimų;



Plėtoti įgytas muzikines bei menines kompetencijas;



Didinti šeimos prestižą visuomenėje.

Vieta ir laikas


Festivalį “Kūrybinga šeima” organizuoja ir rengia Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė
muzikos mokyklos fortepijono dalyko metodinė grupė;
Festivalio partneris VšĮ “Muzikos takas”;



Festivalis įvyks 2019 m. balandžio 28d. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos
mokyklos Dvariono salėje (T. Kosčiuškos g. 13).

Festivalio sąlygos


Kviečiamos dalyvauti šeimos, turinčios muzikinių ir kitų meninių gebėjimų.



Dalyvaujančios šeimos mokestis 15 € (penkiolika eurų);
Pinigus pervesti VšĮ “Muzikos takas”, Gerosios vilties g. 28A-25, Vilnius, kodas
126153189, bankas Swedbank, A/s Nr. LT417300010076563358.



Festivalio paraiškos priimamos iki 2019 m kovo 28 d. el. paštu
imizolda@yahoo.com.



Paraišką sudaro dalyvio anketa ir mokesčio sumokėjimą patvirtinantis kvitas.



Kelionės išlaidas apmoka patys dalyviai.

Festivalio dalyviai


Dalyvauja įvairios sudėties ansambliai (duetai ir didesni), kurių dalyviai siejami
giminystės ryšiais.



Šeimos pasirodymo trukmė iki 10 min. Fonogramų įrašai negalimi.



Į pasirodymą gali būti įkomponuoti šokiai, dainavimas, deklamavimas ir kt.



Prioritetas – kuo didesnis dalyvaujančios šeimos narių skaičius.



Festivalio dalyvių amžius neribojamas.



Šeimos, norinčios pristatyti kitus meninius gebėjimus (dailės dirbinius, įvairius
rankdarbius ir kt.), turės galimybę juos eksponuoti. Darbų pristatymui bus parengti
stendai, kuriuos šeima paruošia prieš muzikinį pasirodymą.

Apdovanojimai


Visoms dalyvaujančioms šeimoms bus įteikti padėkos raštai;



Atminimo dovanėlėmis bus apdovanoti jauniausias ir vyriausias festivalio dalyvis;

Festivalio organizatorių įsteigtos nominacijos:


Kūrybingiausiai šeimai;



Muzikaliausiai šeimai;



Artistiškiausiai šeimai;



Profesionaliausiai šeimai;



Daugiausiai dalyvių pateikusiai šeimai;



Geriausią sceninį įvaizdį sukūrusiai šeimai;



Už meninių kompetencijų gausą.

Organizacijos ir privatūs asmenys gali įsteigti specialius prizus.
Informacija apie festivalį
Festivalio kuratorė – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos
direktorė Laimutė Užkuraitienė

Festivalio koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Leokadija Buchmalecienė
Festivalio organizatoriai:
fortepijono dalyko metodinės grupės pirmininkė
Regina Jurkonienė
fortepijono dalyko metodinės grupės mokytojos metodininkės
Izolda Imbrasienė (mob. 868513744)
Daina Kavaliauskienė (mob. 868755546)

