TREČIASIS TARPTAUTINIS ŠIUOLAIKINĖS MUZIKOS
FESTIVALIS-KONKURSAS „ŠIMTMEČIO MUZIKA“
I. Bendroji dalis:
1. Trečiąjį tarptautinį festivalį-konkursą „Šimtmečio muzika“ – 2018 m., skirtą šiuolaikinei fortepijoninei muzikai ir
įvairiems kameriniams ansambliams, organizuoja Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, partneriai – Lietuvos
muzikos ir teatro akademija, Lietuvos Kompozitorių Sąjunga, Kosta Rikos Respublikos Nacionalinis universitetas
(Costa-Rica UNA Escuela de musica) ir Aukštųjų menų institutas (Instituto Superior de Artes).
2. Trečiasis tarptautinis festivalis-konkursas vyks Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje ir Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje 2018 m. lapkričio 26 – gruodžio 2 d.
3. III-asis tarptautinis festivalis-konkursas „Šimtmečio muzika“ skiriamas Vakarų Europos (Lietuva) ir Centrinės
Amerikos (Kosta-Rika) tarptautinių ir kultūrinių ryšių pažinimui bei plėtojimui.
II. Festivalio-konkurso tikslai ir uždaviniai:
4. Renginių tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, apimantį dviejų kontinentų kultūrinę-muzikinę patirtį,
kūrybos ir atlikimo meno sąveikoje sukurti aplinką pastoviems ir tvariems meno reiškiniams.
5. Uždaviniai:
- supažindinti ir pristatyti jauniesiems atlikėjams aktualiausias šiuolaikinės muzikos tendencijas;
- atskleisti ir plėtoti jaunųjų talentų atlikimo meno profesinius įgūdžius.
- keistis ir dalintis naudinga informacija, skirtingų nacionalinių mokyklų kūrybine ir gerąja pedagogine patirtimi,
metodinėmis priemonėmis.
III. Dalyvavimo sąlygos:
6. Festivalio dalyviai ir programos trukmė:
6.1. Įvairūs kameriniai ansambliai,instrumentalistai solo, atliekantys du skirtingo charakterio kūrinius, sukurtus nuo
1918 m. iki 2018 m. Bendra programos trukmė – iki 20 min.
7. Pianistų solistų konkurso dalyvių programos trukmė, programa:
7.1. Kategorija „A“ – dalyviai iki 9 m.
7.2. Kategorija „B“ – dalyviai iki 12 m.
7.3. Kategorija „C“ – dalyviai iki 15 m.
7.4. Kategorija „D“ – dalyviai iki 18 m.
7.5. Kategorija „E“ – dalyviai nuo 18m. ir vyresni

(gimę 2009 m. sausio 1d. ir vėliau). Trukmė iki 10 min.
(gimę 2006 m. sausio 1d. ir vėliau). Trukmė iki 15 min.
(gimę 2003 m. sausio 1d. ir vėliau). Trukmė iki 20 min.
(gimę 2000 m. sausio 1d. ir vėliau). Trukmė iki 25 min
(gimę iki 1999 gruodžio 31d.). Trukmė iki 30 min.

8. Pianistų solistų su orkestru konkurso dalyvių programos trukmė, programa:
8.1. Kategorija „A“ – dalyviai iki 9 m.
8.2. Kategorija „B“ – dalyviai iki 12 m.
8.3. Kategorija „C“ – dalyviai iki 15 m.
8.4. Kategorija „D“ – dalyviai iki 18 m.
8.5. Kategorija „E“ – dalyviai nuo 18m. ir vyresni

(gimę 2009 m. sausio 1d. ir vėliau). Trukmė iki 10 min.
(gimę 2006 m. sausio 1d. ir vėliau). Trukmė iki 15 min.
(gimę 2003 m. sausio 1d. ir vėliau). Trukmė iki 20 min.
(gimę 2000 m. sausio 1d. ir vėliau). Trukmė iki 25 min
( gimę iki 1999 gruodžio 31d.). Trukmė iki 30 min.

8.6. Privalomi kūriniai pianistų solistų kategorijai:
8.6.1. Vienas Lietuvos kompozitorių kūrinys (iš 3-jų atrinktų konkursui kūrinių).
8.6.2. Vienas Kosta-Rikos kompozitorių kūrinys (iš 3-jų atrinktų konkursui kūrinių).
8.6.3. Kitas repertuaras pasirenkamas laisvai. Prioritetas – Lotynų Amerikos ir Baltijos šalių kompozitorių kūriniai.
8.7. Privalomi kūriniai pianistų solistų su orkestru kategorijai:
8.7.1. Vienas Lietuvos kompozitorių kūrinys arba vienas Kosta-Rikos kompozitorių kūrinys ir laisvai pasirinkto kito
kompozitoriaus koncerto viena dalis .
8.7.2. Koncertai atliekami 2 fortepijonais.

V. Konkurso organizavimas:
9. Tarptautinio festivalio-konkurso „Šimtmečio muzika“ registracija 2018 m. lapkričio mėn. 26 d. 13-16 val.
Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje. (Negalintys dalyvauti registracijoje, apie tai praneša
organizatoriams).
10. Tarptautinio festivalio-konkurso „Šimtmečio muzika“ atidarymas – lapkričio 26 d. 18 val. LMTA koncertų salėje.
Adresas: Gedimino pr. 42, LT – 01110 Vilnius.
11. Festivalis vyks lapkričio 27 d. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos koncertų salėje. Adresas: T.
Kosciuškos g. 11, LT – 01110 Vilnius. Tikslus laikas bus skelbiamas vėliau.
12. Pianistų-solistų konkursas vyks lapkričio 28 d., 29 d., pianistų-solistų su orkestru konkursas vyks lapkričio 30,
gruodžio 1 d. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos koncertų salėje. Adresas: T.Kosciuškos g. 11, LT –
01110 Vilnius. Tikslus laikas bus skelbiamas vėliau.
13.Tarptautinio festivalio – konkurso „Šimtmečio muzika “ uždarymas, apdovanojimas ir koncertas vyks gruodžio 2d
Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokyklos Didžiojoje salėje, 17 val. Adresas: T. Kosciuškos g. 11, LT – 01110
Vilnius.
14. Tarptautinio festivalio-konkurso dalyvių mokestis:
14.1. 60 EU konkurso solistams pianistams.
14 2. 60 EU konkurso solistams su orkestru.
14.3. 35 EU kiekvienam festivalio ansamblio dalyviui.
14.4. 50 EU atlikėjui pianistui, dalyvaujančiam festivalyje ir konkurse.
15. Dalyvių paraiškos pateikiamos tarptautinio festivalio-konkurso organizatoriams elektroniniu būdu arba paštu iki
2018 m. spalio 15 d. (galioja pašto spaude nurodyta paraiškos išsiuntimo data arba elektroninės paraiškos pateikimo
laikas).
16. Prie paraiškos pridedama (atsiunčiama) viena dokumentinė dalyvio nuotrauka ir asmens tapatybę įrodančio
dokumento kopija.
17. Nakvynės, kelionės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai.
(Jei reikalinga viešbučio rezervacija, apie tai pranešama organizatoriams).
18.Pageidaujantiems koncertmeisterio pianistų solistų su orkestru konkurso kategorijoje – mokestis 100 EU (dvi
repeticijos ir konkurso pasirodymas).

19. Konkurso perklausos ir baigiamasis koncertas, organizaciniam komitetui leidus, gali būti transliuojami per radiją ir
televiziją, įrašomi į garso ir vaizdo laikmenas be papildomo mokesčio konkurso dalyviams.
20. Tarptautinio festivalio-konkurso „Šimtmečio muzika“ metu vyks meistriškumo kursai, seminarai. Meistriškumo
kursų ir seminarų tvarkaraštis bus paskelbtas vėliau. Dalyvio mokestis – 20 EU.
21. Kitas Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis-konkursas „Šimtmečio muzika“ numatomas 2020 m. lapkričio
mėn. Kosta-Rikoje, San Chose mieste.
22. Rekvizitai:
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, įmonės kodas 111966952,
T. Kosciuškos g. 11, LT-01100 Vilnius, sąskaitos Nr. LT 57 7044 0600 0155 2624
(užrašant dalyvio vardą, pavardę „už festivalį – konkursą „Šimtmečio muzika“)
Mokyklos faksas: 8 5 212 7117
Konkurso vadybininkės:
Ala Bendoraitienė, tel.: +370 687 90426, el. paštas: kadencija@gmail.com
Eglė Čobotienė, tel.: +370 674 53451, el. paštas: eglec@ciurlioniomm.lt
Koncertinės ir sceninės praktikos specialistė Dalia Vasiliauskaitė-Jucienė, tel. +370 687 73679,
el.paštas: dalia@ciurlioniomm.lt
VII. Tarptautinio festivalio-konkurso „Šimtmečio muzika“ dalyvių apdovanojimai:
23. Festivalio dalyviai apdovanojami diplomais ir prizais.
24. Pianistų konkurso laureatai ir diplomantai bus apdovanojami specialiais diplomais ir prizais.
25. Grand Prix laimėtojas bus pakviestas koncertuoti su orkestru San Chose koncertų salėje (Kosta-Rika) ir Kauno
valstybinėje filharmonijoje (Lietuva).
26.Galimi specialūs rėmėjų prizai.
VIII. Vertinimo komisija:
27. Vertinimo komisija bus skelbiama vėliau.
28. Vertinimo komisijos sprendimai neapskundžiami.
IX. Organizacinis komitetas:
LMTA rektorius, profesorius Zbignevas Ibelgauptas.
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktorius Romualdas Kondrotas.
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja muzikai Eglė Čobotienė.
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė, koncertmeisterė ekspertė Ala Bendoraitienė.
Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas Mykolas Natalevičius.

Koordinatoriai: Dalia Vasiliauskaitė-Jucienė, Jonė Janukštienė, Kristina Bečelytė.

Aktuali informacija ir papildymai apie festivalį-konkursą bus skelbiami Nacionalinės M .K .Čiurlionio menų mokyklos
tinklapyje www.cmm.lt

