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                                                                                                 PATVIRTINTA 

                                                                                  Vilniaus Juozo Tallat- Kelpšos 

                                                                             konservatorijos Direktorės  

                                                                                                 2021 m. kovo  19 d.  

                                                                 įsakymu Nr. V – 31 

 

 

                 VILNIAUS JUOZO TALLAT-KELPŠOS KONSERVATORIJA 

II RESPUBLIKINIS  POPULIARIOSIOS  IR  DŽIAZO  MUZIKOS VOKALISTŲ 

FESTIVALIS  „METAMORFOZĖS  2021” 

 

                                            I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

                      1. II Respublikinis populiariosios ir džiazo muzikos vokalistų festivalis  

„Metamorfozės 2021” vyks nuotoliniu būdu. 

 

II. FESTIVALIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI                       

                   2. Tikslai: 

                   2.1. puoselėti populiariosios ir džiazo muzikos vokalo tradicijas, ugdyti meno ir kūrybos 

poreikį, atlikėjų kultūrą; 

                   2.2. skatinti populiariosios ir džiazo muzikos vokalo jaunųjų atlikėjų iniciatyvą, meninę 

saviraišką, kūrybiškumą; 

                   2.3. siekti nuolatinio tarpmokyklinio bendradarbiavimo, bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulėjimo; 

                   2.4. plėsti ateityje veiklos erdves ne tik Lietuvos Respublikos mastu, bet ir įtraukiant 

užsienio šalių atlikėjus bei pedagogus. 

                   3. Uždaviniai:  

                   3.1. atskleisti ir paskatinti jaunus talentingus populiariosios ir džiazo muzikos vokalistus  

ir vokalinius ansamblius; 

                   3.2. ugdyti atlikėjų populiariosios ir džiazo vokalo gebėjimus, gilinti žinias; 

                   3.3. skleisti pedagogų gerąją patirtį. 

                                                    III. DALYVIAI 

                   4. Festivalyje gali dalyvauti jaunimo meno kolektyvai bei solistai-vokalistai nuo 14 iki 

19 metų amžiaus iš visos Lietuvos meno ir muzikos mokyklų bei konservatorijų: solistai, duetai, 

tercetai, kvartetai, populiariosios, pramoginės muzikos ansambliai, atliekantys pop, rock, jazz, 

country, folk, gospel, blues, hip-hop ir kitokią populiariąją muziką. 

                    5. Festivalio dalyviai į kategorijas neskirstomi. 

                     

                                                        IV.  PROGRAMA 

 

                    6. Festivalio dalyviai atlieka vieną kūrinį.  

                    7. Pasirodymo trukmė iki 5 min.  



2 
 

                    8. Kūrinys atliekama gyvai arba pagal minusinę fonogramą (-). Esant poreikiui gali būti 

pritariantis instrumentalistas ar  back  vokalistas. Pagrindinio balso partijos pritariantysis negali 

dubliuoti. 

 

                                                V. VERTINIMAS 

 

 9. Festivalio dalyvių dainavimą vertina Konservatorijos direktoriaus įsakymu 

sudaryta kompetentingų šalies pedagogų vertinimo komisija. 

10.  Vertinimo komisiją sudaro  ne mažiau kaip keturi nariai, jos sprendimai  

galutiniai ir neskundžiami. 

11. Dalyvių pasirodymas vertinamas pagal atlikimo meistriškumą, muzikalumą, 

kūrinio interpretaciją, kūrinio sudėtingumą, balso aparato valdymą, artistiškumą, sceninę laikyseną 

ir kultūrą. 

                    12. Dalyvių pasirodymų peržiūra ir vertinimas vyks 2021 m. gegužės 5-6 dienomis. 

 

                                          VI. APDOVANOJIMAI 

 

                     13. Visiems dalyviams, jų pedagogams ir koncertmeisteriams bus įteiktos padėkos.  

                     14. Trys geriausi atlikėjai bus apdovanoti diplomais. 

                     15. Už išskirtinį pasirodymą atlikėjams  gali būti  skiriamos nominacijos bei specialūs 

prizai. 

                     16. Padėkos raštai, diplomai, specialūs  prizai bus išsiųsti paštu arba įteikti kitu 

priimtinu 

 būdu po konkurso rezultatų paskelbimo per 10 darbo dienų laikotarpį. 

 

                                                     VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

                     17. Festivalio nuostatai  skelbiami el.adresu:  www.konservatorija.lt 

                     18.  Aprangos kodas – oficialus, puošnus, koncertinis. 

                     19. Festivalio dalyvio pasirodymas nufilmuojamas kamera (gali būti ir telefono 

kamera) stabilioje horizontalioje padėtyje.  

                      20. Vaizdo įrašas: 

                      20.1. turi būti geros kokybės ir įrašytas 3 mėnesiai prieš šį festivalį; 

                      20.2. padarytas dainuojant gyvai; 

                      20.3. jei daromas profesionalioje garso įrašų studijoje, jokių balso korekcijų ir efektų 

naudoti NEGALIMA; 

                      20.4. iš pasirodymų televizijoje, kituose festivaliuose ir konkursuose – 

NEPRIIMAMAS; 

                      20.5. įkeliamas į Youtube platformą; 

                      20.6. įrašo pavadinimo skiltyje turi  būti įrašytas atliekamo kūrinio autorius (originalo 

kalba) ir tikslus kūrinio pavadinimas; 

                      20.7. įrašo apraše reikia nurodyti atlikėjo vardą ir pavardę, klasę, taip pat 

koncertmeisterio vardą ir pavardę (jei kūrinys atliekamas su koncertmeisteriu); 

                      20.8. neturi būti įtrauktas į sąrašą („Unlisted“); 

                      20.9. auditorija turi būti skirta vaikams („Yes, it‘s made for kids“). 

                       

http://www.konservatorija.lt/
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21. Išsaugoto įrašo nuoroda įkeliama į nurodytą skiltį registracijoje ir  su kita 

informacija išsiunčiama iki 2021 m. gegužės 1 dienos. nuspaudus šią nuorodą:   

https://forms.gle/D3onB2WQjWUtkxhv7 

22. Pasiekus numatytą dalyvių skaičių -registracija stabdoma. 

23. Festivalio rezultatai bus paskelbti 2021 m. gegužės  7 d. 12.00 val. Vilniaus 

Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos el. svetainėje:  www.konservatorija.lt 

24. Registruodami dalyvį sutinkate, kad jo asmens duomenys ir atvaizdai bus 

naudojami neatlygintinai ir viešai skelbiami Konservatorijos el. svetainėje bei spaudos šaltiniuose. 

                      25. Dalyvio mokestis – 10 eur.  

      Dalyvio mokestį sumokėti iki 2021m. gegužės 1 d. į banko sąskaitą:  

LT-61 7044 0600 0427 1753 SEB bankas, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, 

Gerosios Vilties, 19,  kodas 300033284, mokėjimo paskirtyje įrašyti: „Metamorfozės 2021“, 

nurodydami dalyvio vardą ir pavardę. 

   

                                                 VIII. ORGANIZATORIAI 

 

                      26. Renginio vadovė ir organizatorė Indrė Launikonytė, Vilniaus Juozo Tallat-

Kelpšos konservatorijos  populiariosios muzikos vokalo mokytoja. Mob. tel. 8-647 44 747,   

el. paštas:  muzikine.muza@gmail.com ; 

                      27. Organizacinio darbo grupė: 

                                  Pirmininkė- I.Launikonytė, populiariosios muzikos vokalo mokytoja, 

                                                        D.Anisko, populiariosios muzikos vokalo mokytoja, 

                                                        V.Sasnauskienė, populiariosios muzikos vokalo mokytoja, 

                                                        G.Rimšaitė, populiariosios muzikos vokalo mokytoja, 

                                                        S.Ankuda, IT specialistas. 

                                                                                     

                                             IX.  FESTIVALIO KURATORĖ:  

                       28. Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos konservatorijos direktorė Doleroza Pilikauskienė. 

 

                                             X. FESTIVALIO KOORDINATORĖ: 

                       29. Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos konservatorijos ugdymą organizuojančio  

skyriaus vedėja Rita Auksoriūtė. 

                    --------------------------------------------------------------------------------------- 
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