PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus
2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. DO-83

RASEINIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ IR MOKINIŲ
MUZIKOS FESTIVALIO ,,TAU MUZIKA“
APRAŠAS

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Raseinių rajono ugdymo įstaigų vaikų ir mokinių muzikos festivalis ,,Tau muzika“ (toliau Festivalis), skirtas Vytautui Čepliauskui (buvusiam Raseinių gimnazijos mokiniui, choro dirigentui,
pedagogui, socialinių (edukologija) mokslų daktarui, rašytojui) atminti.
2. Festivalio aprašas reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką.
3. Festivalio organizatoriai: Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija ir Raseinių rajono švietimo
pagalbos tarnyba
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Festivalio tikslas – siekiant puoselėti ir populiarinti rajono ugdymo įstaigų vaikų ir mokinių
muzikavimą (dainavimą, grojimą), kelti muzikos atlikimo meninį lygį, ugdyti savarankišką ir
kūrybingai bręstančią asmenybę, skatinti įvairių žanrų ir sudėties kolektyvų kūrybinį
bendradarbiavimą ir tarpusavio bendrystę.
5. Festivalio uždaviniai:
5.1. Skatinti vaikų ir mokinių kūrybinę saviraišką, interpretacijos panaudojimą;
5.2. Turtinti koncertinę-sceninę dalyvių praktiką;
5.3. Plėtoti meninio dainavimo, grojimo įgūdžius;
5.4. Tęsti bendradarbiavimą tarp rajono muzikos pedagogų, dalinantis gerąja dalykine,
profesine patirtimi.
5.5. Plėsti koncertinį repertuarą, pristatant kuo įvairesnę muzikinę programą;

FESTIVALIO DALYVIAI IR REPERTUARAS
6. Festivalyje dalyvauja solistai ir įvairios sudėties ansambliai (vokalistai, instrumentalistai).
7. Festivalio dalyvių amžius skirstomas į 2 grupes:
A grupė – iki 11 metų;
B grupė – 12 -19 metų.
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8. Festivalio dalyviai atlieka po vieną arba du laisvai pasirinktus kūrinius (vokalinį ar
instrumentinį,

originalų arba aranžuotą), galima naudotis pasirinkto kūrinio akompanimento

fonogramomis ar pritarti gyvu akompanimentu iki 3-5 žmonių grupės.
9. Pasirodymo trukmė – 2-3 min.

FESTIVALIO ORGANIZAVIMO TVARKA
10. Festivalis vyks 2022 m. gegužės 31 d. 10 val. Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos
aktų salėje (Vilniaus g. 11, Raseiniai). Registracija nuo 900 val.
11. Dalyvių pasirodymai:
1000 - 1100 - A grupės dalyvių pasirodymai;
1100 - 1200 - B grupės dalyvių pasirodymai.
12. Pageidaujančius dalyvauti festivalyje prašome užpildyti dalyvio paraišką (1 priedas).
13. Dalyvių paraiškas siųsti iki 2022 m. gegužės 20 d. elektroninio pašto adresu:
evelina.budriene@viktoropetkaus.lt Festivalio organizatorė - Evelina Budrienė, Raseinių Viktoro

Petkaus progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė, mob. 861562532
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Festivalio dalyviai bus apdovanojami padėkomis, mokytojams bus parengtos Raseinių
rajono švietimo pagalbos tarnybos pažymos.
15. Festivalio organizatoriai turi teisę į renginio filmavimą ir fotografavimą.
16. Festivalio organizatoriai pasilieka teisę koreguoti festivalio programą ir aprašą.
17. Renginio pabaigoje planuojama bendra visų dalyvių fotonuotrauka.
18. Paraiškos pateikimas reiškia, kad dalyvis sutinka būti fotografuojamas, filmuojamas
Festivalio viešinimo tikslais.

______________
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Raseinių rajono ugdymo įstaigų vaikų ir
mokinių muzikos festivalio „Tau muzika“
1 priedas

DALYVIO PARAIŠKA

Pilnas ugdymo įstaigos pavadinimas
Atlikėjų amžius, klasė
Solistų vardai, pavardės arba kolektyvo pavadinimas
Dalyvių skaičius
Vadovas (vardas, pavardė, dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija)
Elektroninio pašto adresas
Telefonas
Koncertmeisteris (vardas, pavardė, dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija)
Repertuaras (tiksliai parašyti muzikos ir tekstų autorių vardai ir pavardės bei kūrinių
pavadinimai)

______________________________________________

