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VII jaunųjų dainininkų konkurso „Vivace vocale“ 

 

NUOSTATAI 
 

            

              1. KONKURSO TIKSLAS 

 

 Jaunųjų dainininkų konkursas „Vivace vocale“ rengiamas siekiant puoselėti klasikinio 

akademinio dainavimo tradicijas, skatinant mokytojus nuosekliai ir metodiškai ugdymo procese 

naudoti vokalizių atlikimo metodą. Konkurso idėjos autorius – Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ 

mokytojas metodininkas Dmitrijus Afanasjevas.    

               

2. ORGANIZATORIAI 

 

 Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“, solinio dainavimo specializacijos kuratorius 

mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas, mokytojas metodininkas Dmitrijus Afanasjevas. 

 

              3. DALYVIAI IR PARAIŠKOS 

 

 Konkurse kviečiami dalyvauti 6–26 metų muzikos ir meno mokyklų, konservatorijų ir 

aukštųjų mokyklų mokiniai bei studentai. Dalyviai skirstomi į šias kategorijas: 

 A – 6–7 metų amžiaus; 

 B – 8–9 metų amžiaus; 

 C – 10–11 metų amžiaus; 

 D – 12–13 metų amžiaus; 

 E – 14-15 metų amžiaus; 

 F – 16-17 metų amžiaus; 

 G – 18-19 metų amžiaus; 

 H – 20-22 metų amžiaus; 

 I – 23-26 metų amžiaus. 

 Paraiškos iki 2019 metų kovo 22 dienos pateikiamos elektronine registracija 

https://goo.gl/forms/dJ2rRrpDcTLsK7AD3 

Registracijos autentiškumas yra reguliuojamas internetinės registracijos tarnybos 

Google duomenų indentifikavimo būdu. 

               

4. LAIKAS IR VIETA 

 

 Konkursas vyks 2019 m. balandžio 6 d. 11:30 val. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“. 

Dalyvių registracija nuo 11:00 val.  

               

 

5. PROGRAMA 

 

 Konkurso dalyviai atlieka po 2 laisvai pasirinktas vokalizes arba vieną vokalizę ir vieną 

laisvai pasirinktą kūrinį. G, H ir I kategorijų dalyviai gali atlikti tris kūrinius, kurių bent vienas turi 
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būti vokalizė, o kiti – laisvai pasirinkti kūriniai. Programos trukmė iki 7 min. Kūriniai atliekami 

atmintinai, dalyviui akompanuoja vienas pianistas. 

 

               

6. DALYVIŲ VERTINIMAS, LAUREATAI IR APDOVANOJIMAI 

 

 Konkurso dalyvius vertins vertinimo komisija, sudaryta iš visų konkurse dalyvaujančių 

dalyvių pedagogų. Pedagogai savo mokinių (studentų) nevertina.  

Dalyviai vertinami atsižvelgiant į amžiaus tarpsnį ir balso ypatumus, vokalinę techniką 

ir kultūrą, intonaciją, interpretaciją. Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neginčytini. 

 Konkurso laureatai apdovanojami I, II ir III laipsnio laureato diplomais. Konkurso 

diplomantams bus įteikti diplomai.  

 

 

 

 

Kontaktai:  

tel. 868632612; 867902720 

lyra@365.lt 


