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II TARPTAUTINIS KONKURSAS 

„AMICITIA SONANS“ („Skambanti draugystė“) 

 

 

TIKSLAS   –  nuotolinio ugdymo kontekste skatinti   Lietuvos   ir   Armėnijos   kultūrinį bendradarbiavimą,   
apimantį   kultūrinius, pedagoginius mainus, įgyvendinant nacionalinių kompozitorių kūrybos sklaidą. 

 

UŽDAVINIAI: 

 skatinti įvairių šalių atlikėjų domėjimąsi lietuvių ir armėnų kompozitorių kūrybiniu palikimu; 
 atskleisti ir plėtoti jaunųjų muzikos atlikėjų talentą, skatinti jų meistriškumą; 
 kaupti ir skleisti pedagoginę patirtį; 
 išlaikyti tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo tęstinumą. 

 
 

KONKURSO RENGĖJAI 

Kauno armėnų bendrija 
VšĮ „Menų virtuvėlė“ 
 

KONKURSO SUMANYTOJA IR MENO VADOVĖ 

Lusine Sargsyan 

 

KONKURSO ORGANIZATORĖS IR KOORDINATORĖS 

L. Sargsyan, E. S. Bojadžian, V. Gerulaitė, J. Momotiukaitė Ačienė 

 

KONKURSO PARTNERIAI 

Kauno įvairių tautų kultūrų centras  

 

KONKURSO LAIKAS 

Konkurso „Amicitia sonans“ dalyvių vertinimas vyks 2021 m. gegužės 25 d. Konkurso rezultatai bus 
skelbiami birželio 1 d. www.menuvirtuvele.lt 

http://www.menuvirtuvele.lt/
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KONKURSO DALYVIAI: 

A KATEGORIJA: SOLISTAI 

(SU KONCERTMEISTERIU ARBA BE KONCERTMEISTERIO) (FORTEPIJONAS, KLASIKINIS 
VOKALAS, STYGINIAI, PUČIAMIEJI, LIAUDIES INSTRUMENTAI, MUŠAMIEJI) 

B  KATEGORIJA: FORTEPIJONAS  

(II INSTRUMENTAS) 

Kūriniai atliekami mintinai. Pakartojimai kūriniuose neprivalomi. Fonogramas naudoti draudžiama. 

 

 

Amžius Trukmė 
Stojamasis 
mokestis REPERTUARAS 

 
Iki 9 m. imtinai 

 
Iki 5 min. 

 
10 Eur 

Du skirtingo charakterio kūrinius: 
1) laisvai pasirinktas lietuvių arba armėnų 
(privalumas), arba savo šalies 
nacionalinio kompozitoriaus kūrinys; 
2) laisvai pasirinktas bet kurios 
epochos akademinės muzikos kūrinys 

  (baroko, klasicizmo, romantizmo ar  
 šiuolaikinio kompozitoriaus). 

 
Iki 12 m. imtinai 

 
Iki 7 min. 

 
10 Eur 

 
Iki 15 m. imtinai 

 
Iki 9 min. 

 
10 Eur 

 
Iki 18 m. imtinai 

 
Iki 12 min. 

 
10 Eur 

    

Amžius Trukmė 
Stojamasis 
mokestis REPERTUARAS 

 
Iki 9 m. imtinai 

 
Iki 3 min. 

 
10 Eur 

 

Laisvai pasirinktas lietuvių arba armėnų 

(privalumas), arba savo šalies nacionalinio 

kompozitoriaus kūrinys. 

 

  

  

 
Iki 12 m. imtinai 

 
Iki 5 min. 

 
10 Eur 

 
Iki 15 m. imtinai 

 
Iki 7 min. 

 
10 Eur 

 
Iki 18 m. imtinai 

 
Iki 10 min. 

 
10 Eur 

   

Kūriniai atliekami mintinai. Pakartojimai kūriniuose neprivalomi. Fonogramas naudoti draudžiama.

(Koncertmeisterio įrašas nėra laikomas kaip fonograma.)  
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Amžius Trukmė Stojamasis mokestis REPERTUARAS 

Visų dalyvių 
amžiaus vidurkis 

iki 9 m. 

 
iki 5 min. 

 
6 Eur kiekvienam 

ansamblio dalyviui 

Du      skirtingo      charakterio 
kūrinius: 1) laisvai pasirinktas 
lietuvių arba armėnų 
(privalumas), arba savo šalies 
nacionalinio kompozitoriaus 
kūrinys arba jo aranžuotė;  
2) laisvai pasirinktas bet kurios 
epochos akademinės muzikos 
kūrinys (baroko, klasicizmo, 
romantizmo ar šiuolaikinio  

Visų dalyvių amžiaus 
vidurkis iki 12 m. 

 

iki 8 min. 

 
6 Eur kiekvienam 

ansamblio dalyviui 

Visų dalyvių 
amžiaus vidurkis 

iki 15 m. 

 
iki 10 min. 

 
6 Eur kiekvienam 

ansamblio dalyviui 

 

Iki 12 min. 

 
6 Eur kiekvienam 

ansamblio dalyviui 

kompozitoriaus). 

Pakartojimai kūriniuose neprivalomi. Ansamblių sudėtyje gali būti mokytojai iliustratoriai.   
Fonogramas naudoti draudžiama. 
 

* instrumentiniai - vokaliniai ansambliai, ne daugiau dviejų vokalistų. 

pagal konkurso vaizdo įrašo pateikimo tvarkos aprašo nuostatas.  

 

KONKURSO VAIZDO ĮRAŠO PATEIKIMO TVARKA 

 vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas vientisas, be montavimo, stabiliai, pageidautina horizontaliai, 
nejudančia kamera; 

 vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas (-ai), atlikėjo (-ų) apranga – koncertinė; 
 už pasirodymo vaizdo įrašo kokybę atsakingi patys konkurso dalyviai. Organizatoriai pasilieka 

teisę neteikti komisijos vertinimui nekokybiškų vaizdo įrašų; 
 vaizdo įrašas patalpinamas youtube kanale. Pavadinimo skiltyje nurodomas atlikėjo vardas, 

pavardė. Auditorija skirta vaikams (“Taip, jis skirtas vaikams”). Vaizdo įrašas skelbiamas kaip 
“neįtrauktas į sąrašą”. Konkurso dalyvių paraiškoje įrašoma vaizdo įrašo nuoroda.  

Konkurso dalyvių paraiškos su nuorodomis į pasirodymą priimamos iki 2021 m. gegužės mėn. 15 d. 

 

Konkurso dalyvių paraiškos yra vertinamos ir kaip konkurso dalyvių tėvų (globėjų) sutikimas tvarkyti 
su konkursu susijusius konkurso dalyvių duomenis (vardas, pavardė, gimimo metai, mokymo įstaiga). 

  

KONKURSO TVARKA 

Konkursas vieno turo. Konkursui pateikiama paraiška su vientiso vaizdo įrašo nuoroda youtube kanale 

Visų dalyvių 
amžiaus vidurkis 

iki 18 m. 

C KATEGORIJA: ANSAMBLIAI 

(FORTEPIJONINIAI, ĮVAIRIOS SUDĖTIES INSTRUMENTINIAI ARBA INSTRUMENTINIAI-VOKALINIAI*) 
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KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA 

 

APDOVANOJIMAI 

Konkurso dalyviai bus apdovanojami laureatų bei diplomantų diplomais. Didysis prizas (Grand Prix) bus 
skiriamas maksimalų balų skaičių surinkusiems kiekvienos amžiaus kategorijos dalyviams. Specialūs 
padėkos raštai už geriausiai atliktą lietuvių ir armėnų kompozitoriaus kūrinį skiriami kiekvienoje 
amžiaus kategorijoje. Konkurso organizatoriai turi visas teises atsiųstus konkurso pasirodymus naudoti 
kaip reklaminę – informacinę medžiagą be apmokėjimo konkurso dalyviams. Konkurso oragnizatorių ir 
komisijos narių sprendimu bus atrinkti įsimintiniausi konkurso dalyvių pasirodymai baigiamąjam 
nuotoliniam koncertui. 

 

STOJAMĄJĮ MOKESTĮ PERVESTI (banko rekvizitai): 

Gavėjas: VšĮ „Menų virtuvėlė“ 
Gavėjo sąskaita: LT677044060008264262 
Gavėjo bankas: AB SEB bankas 
Mokėjimo paskirtyje rašyti: konkursas “Amicitia sonans”, dalyvio vardas, pavardė ir kategorija. 

 

INFORMACIJA 

Visa konkurso informacija talpinama internetinėje svetainėje  www.menuvirtuvele.lt Smulkesnė 
informacija apie konkursą telefonu 8 65688255, 8 68851225, 8 61168416 arba el. paštu: 
menuvirtuvele.konkursas@gmail.com 

 

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME DALYVAUTI! 

Konkurso dalyvių paraiška: https://forms.gle/LFLCLqLC8eMpp8Bs9

Konkurso dalyvių pasirodymus vertina tarptautinė vertinimo komisija, kurios narių pavardės bus 
paskelbtos konkurso rezultatų paskelbimo dieną. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir 
neapskundžiami.

https://forms.gle/AAsXVTVXMhZvUeg26
http://www.menuvirtuvele.lt/
mailto:menuvirtuvele.konkursas@gmail.com
mailto:menuvirtuvele.konkursas@gmail.com

