PATVIRTINTA
Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus
2017 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-10
NAUJŲ KŪRINIŲ 2018 M. LIETUVOS DAINŲ ŠVENTĖS „VARDAN TOS...“
ANSAMBLIŲ VAKARUI KONKURSO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Naujų kūrinių 2018 m. Lietuvos dainų šventės „Vardan tos...“ Ansamblių vakarui konkurso
nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, kūrinių skirstymą, pateikimą, vertinimą ir premijavimą.
2.
Konkurso organizatorius – Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
II. KONKURSO TIKSLAI
3.
Naujų kūrinių – originalių ir aranžuotų – konkursas skelbiamas siekiant papildyti naujais
kūriniais 2018 m. Lietuvos dainų šventės „Vardan tos...“ Ansamblių vakaro meninę programą.
III. KŪRINIŲ SKIRSTYMAS
4.
Atsižvelgiant į Ansamblių vakaro scenarijų, premijuojami bus Ansamblių vakaro programos
temas (šeima (krikštynos, martavimas, vestuvės), darbas, patriotizmas) atspindintys kūriniai.
5. Konkursui pateikiami kūriniai varžysis šiose kategorijose:
5.1. A – vokaliniai kūriniai: išplėtotos ar harmonizuotos lietuvių liaudies dainos mišriems, vaikų
arba moterų chorams su arba be solisto (-ų), pritariant liaudies instrumentų orkestrams arba
ansambliams ir / ar liaudiškos muzikos kapeloms,
5.2. B – instrumentiniai kūriniai: originalūs ar aranžuoti įvairios apimties liaudies instrumentų
orkestrams / ansambliams (vienarūšiams ar mišriems),
5.3. C – choreografiniai kūriniai jaunimo arba vaikų šokių grupėms,
5.4. D – kūriniai skudučių ansambliams.
6.
Konkursui gali būti pateikiami ir ne vieno autoriaus jungtiniai kūriniai, kurių atskiri
komponentai (šokis, muzika, daina) galėtų būti vertinami skirtingose kategorijose vienu metu.
IV. KŪRINIŲ PATEIKIMAS
7.
Kūriniai turi būti pateikti iki 2017 m. balandžio 15 d. konkurso koordinatorei Lietuvos
nacionalinio kultūros centro Choreografijos poskyrio vyriausiajai specialistei Jolantai KisielyteiSadauskienei elektroniniu paštu j.kisielyte@lnkc.lt arba adresu Lietuvos nacionalinis kultūros
centras, Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius.
8. Pateikiamų kūrinių kompiuterinė grafika turi tikti spaudai ir atitikti šiuos parametrus:
8.1. penklinės dydis (vadinamasis Staff size) turi būti 6 mm (pvz., pagal „Sibelijaus“ programos
nuostatą),
8.2. teksto šriftas turi būti „Times New Roman“ 12 punktų,
8.3. autorių (muzikos, teksto) vardai ir pavardės turi būti užrašyti viršuje dešinėje pirmo puslapio
pusėje mažosiomis raidėmis (didžiosiomis raidėmis rašomos tik pirmos vardų ir pavardžių raidės),
8.4. dainų tekstai pateikiami kompiuteriniu formatu atskirame dokumente, nurodomas teksto
autoriaus vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys; jei tekstas publikuotas, reikia nurodyti leidinį,
8.5. kūrinių partitūra (ne klavyras) ir atskirų instrumentų partijos pateikiamos PDF formatu,
8.6. pageidautina pridėti MP3 formato kūrinio įrašą,

8.7. choreografiniai kūriniai pateikiami įrašyti į vaizdadiskį (DVD), būtina šokio anotacija ir
aprašymas.
9.
Pateikdami konkursui kūrinį (-ius), autoriai sutinka, kad premijuotus kūrinius Lietuvos
nacionalinis kultūros centras įtrauktų į Lietuvos dainų švenčių, organizuojamų šalies bei regioninių
renginių ir konkursų programas, išleistų ir kitais būdais platintų Lietuvos teritorijoje ir už jos ribų.
V. KŪRINIŲ VERTINIMAS, PREMIJAVIMAS
10.
Kūrinius vertins konkurso rengėjų sudaryta komisija, kurioje negali dalyvauti konkursui
pateiktų kūrinių autoriai. Komisijos sprendimas, priimamas balsų dauguma, yra galutinis ir
neskundžiamas.
11. Kiekvienai kūrinių grupei skiriamos trys premijos:
11.1. A kategorija: I premija – 600 Eur, II premija – 550 Eur, III premija – 500 Eur,
11.2. B kategorija: I premija – 600 Eur, II premija – 550 Eur, III premija – 500 Eur,
11.3. C kategorija: I premija – 600 Eur, II premija – 550 Eur, III premija – 500 Eur (už muziką ir
choreografiją atskirai).
11.4 D kategorija: I premija – 300 Eur, II premija – 200 Eur, III premija – 150 Eur
12. Pirma, antra, trečia premija gali būti premijuojami keli kiekvienos grupės kūriniai, tačiau
komisijai neradus tinkamo pretendento, viena ar daugiau premijų gali būti neskiriamos.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Su konkursu susijusi informacija skelbiama Lietuvos nacionalinio kultūros centro interneto
svetainėje www.lnkc.lt.
________________________

