
                                                                                                                         

                                                                              
 

VIII-asis tarptautinis mušamųjų instrumentų 

 konkursas „Ritmas kitaip 2023“ 
 

NUOSTATAI 
 

 

TIKSLAI  IR  UŽDAVINIAI 

 

 Skatinti gabių ir talentingų vaikų kūrybiškumą, saviraišką, plėtoti meninį akiratį suteikiant 

galimybę įgyti sceninės patirties bei atskleidžiant jų lyderystės įgūdžius. 

 Puoselėti bei populiarinti solinį ir ansamblinį muzikavimą mušamaisiais muzikos 

instrumentais. 

 Skatinti pedagogus ir atlikėjus kūrybiniam bendradarbiavimui, siekiant aukštesnio 

profesinio ir meninio lygio. 

 

ORGANIZATORIAI 

 

 Šiaulių 1-oji muzikos mokykla, asociacija klubas „Ritmas kitaip“.  

 

KONKURSO ORGANIZAVIMO DATA, VIETA IR LAIKAS 

 

 Konkursas vyks 2023 m. vasario 2 d. Šiaulių kultūros centre (Aušros al. 31, III aukštas). 

 Dalyvių registracija:  9.30 - 11.30  

 Konkurso atidarymas: 12.00  

 

DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS 

 

 Konkurso dalyviai skirstomi į tris grupes: 

 Solistai, melodinių mušamųjų instrumentų grupė: (marimba, vibrafonas, varpeliai...) 

 mokiniai iki 12 metų, grojimo laikas 3-4 min. 

 mokiniai 12-14 metų, grojimo laikas 4-5 min. 

 mokiniai 15-17 metų, grojimo laikas 5-6 min. 

 Solistai, ritminių mušamųjų instrumentų grupė: (akustinis mušamųjų komplektas) 

 mokiniai iki 12 metų, grojimo laikas 3-4 min. 

 mokiniai 12-14 metų, grojimo laikas 4-5 min. 

 mokiniai 15-17 metų, grojimo laikas 5-6 min. 

 Mušamųjų instrumentų ansambliai: (į ansamblį gali būti įtraukti kiti instrumentai, pvz.: 

pianinas, gitaros, pučiamieji ir t.t) 

 amžius neribojamas, grojimo laikas 5-8 min.  

 Dalyviai atlieka laisvai pasirinktą programą, ji turi atitikti nurodyto laiko trukmę. 

 Tas pats atlikėjas gali dalyvauti  solistų grupėje ir ansamblių kategorijoje.  

 Konkurso solistų dalyvio mokestis 15.00 eur. 

 Ansamblio kategorijoje dalyvio mokestis kiekvienam ansamblio nariui - po 5.00 eur.   

 



 

 Mokinys sumokėjęs solisto mokestį, dalyvaudamas ansamblio kategorijoje, mokesčio 

nemoka. 

 Visas su mokesčio pervedimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai. Neatvykus į 

konkursą, dalyvio mokestis negrąžinamas. 

 Pateikdami paraišką jūs sutinkate su konkursu susijusios informacijos viešinimu įvairiuose 

žiniasklaidos šaltiniuose. 

 Konkurso dalyvių anketą pildyti čia: https://forms.gle/zvkXokuAvVwFB5BG8  

iki 2023 m. sausio 9 d.  

 Konkurso dalyvio stojamąjį mokestį pervesti iki 2023 m. sausio 9 d. 

 Rekvizitai:  

 Gavėjo bankas: Swedbank AB 

 Gavėjo sąskaita Nr. LT147300010135146218 

 Gavėjas: klubas „Ritmas kitaip“ 

 Įmonės kodas: 303031210 

 Mokėjimo paskirtis: konkursas „Ritmas kitaip 2023“, dalyvio vardas, pavardė, 

kategorija.  

 Kilus klausimams skambinti: Arūnas Banys, mob. tel. +370 672 24913 

 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

 Konkurso dalyvių pasirodymus vertins konkurso vertinimo komisija, kurios narių pavardės 

bus skelbiamos prieš konkurso pradžią. 

 Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami. 

 Dalyviai vertinami pagal šiuos kriterijus: meninį ir techninį kūrinio išpildymą, muzikalumą, 

kūrinio atlikimo meistriškumą. 

 Vertinimo komisija konkurso dalyvių pasirodymų klausysis būdami už širmos. 

 Konkurso nugalėtojai apdovanojami:  Grand Prix, laureatų diplomais, sėkmingai 

pasirodžiusieji – diplomais, padėkos raštais. 

 Konkurso dalyvių mokytojai ir koncertmeisteriai apdovanojami padėkos raštais. 

 

TĘSTINUMAS 

 

 Konkursas organizuojamas kas dvejus metus. 

 

KONKURSO KOORDINATORIAI           
 

Arūnas Banys – mušamųjų instrumentų mokytojas metodininkas, mob. tel. +370 672 24913 

Evaldas Sidaras – mušamųjų instrumentų mokytojas 

Rita Banė – mušamųjų instrumentų mokytoja 

  

 

https://forms.gle/zvkXokuAvVwFB5BG8

