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III respublikinis virtualus birbynininkų festivalis 

  „Šok, birbyne, 2021“ 

 
NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. Respublikinio virtualaus birbynininkų festivalio „Šok, birbyne, 2021“ (toliau – Festivalis) 

sąlygos, parengtos vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių, olimpiadų, konkursų bei 

kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro     

2008 m. kovo 3 d. įsakymu ISAK Nr. 574. 

2. Šios sąlygos reglamentuoja Festivalio tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką bei 

rengėjus. 

 

II. FESTIVALIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Festivalio tikslas – populiarinti tautinį instrumentą - birbynę. 

4. Uždaviniai: 

4.1. atlikti linksmo pobūdžio pjesę; 

4.2. skatinti mokinių artistiškumą, sceninę ir koncertinę patirtį; 

4.3. plėsti repertuarą; 

4.4. skatinti mokinių ir mokyklų bendradarbiavimą. 

 

III. REIKALAVIMAI FESTIVALIO DALYVIAMS 

 

5. Festivalyje gali dalyvauti muzikos, meno mokyklų mokiniai, besimokantys groti birbynės  

instrumentu, kaip solistai (su akompaniatoriumi ar be jo), birbynininkų ansambliai, 

įvairios sudėties ansambliai  (su birbynininku). 

6. Festivalis – nemokamas. 

7. Tas pats mokinys gali dalyvauti, kaip solistas ir kaip ansamblio dalyvis. 

8. Ansambliuoja tik mokiniai. 

9. Galimos įvairios aranžuotės ir transkripcijos. 

10. Solistai arba ansambliai atlieka vieną  linksmo pobūdžio pjesę (~3 min.). Kūrinius galima 

atlikti iš natų.  

11. Vienas mokytojas festivaliui ruošia ne daugiau, kaip tris numerius nuo vienos mokyklos.     

12. Užpildyta festivalio dalyvio anketa kartu yra ir sutikimas dėl festivalio dalyvio vardo, 

pavardės ir vaizdo įrašo viešinimo virtualioje erdvėje.                                                        

         

                    



IV. FESTIVALIO TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 

13. Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabiliai, nejudančia kamera, horizontalioje padėtyje. 

14. Vaizdo įraše atlikėjas (-ai) turi matytis visu ūgiu. 

15. Pateiktas kūrinio vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas nuo pradžių iki pabaigos be montažo ir 

sustojimų. 

16. Už pasirodymo vaizdo įrašo kokybę atsakingas jį teikiantis mokytojas. Festivalio 

organizatoriai pasilieka teisę nepublikuoti nekokybiškų vaizdo įrašų. 

17. Visi norintys dalyvauti festivalyje, turi įkelti pasirodymo įrašą į wetransfer.com ir iki                

2021 m. lapkričio 19 d. atsiųsti anketą su video nuoroda el. paštu sokbirbyne@gmail.com    

18. Virtualaus festivalio dalyvių pasirodymų video montažas bei padėkos raštai dalyviams, bus 

paskelbti Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos interneto svetainėje www.ksmm.lt 

ir Facebook socialiniame tinkle 2021 m. gruodžio 4 d. 

 

V. FESTIVALIO ORGANIZATORIAI 

 

19. Festivalį organizuoja Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla: 

19.1. festivalio kuratorės:  

   Lina Jančiuvienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

          Ingrida Visockienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

19.2. festivalio pirmininkė: 

    Jovita Tarvidienė -  muzikos skyriaus vedėja 

19.3. koordinatoriai:  

  Justinas Buta - birbynės mokytojas metodininkas  

                Vida Adomavičienė - liaudies, pučiamųjų instrumentų, akordeono metodinės grupės 

pirmininkė, fleitos mokytoja ekspertė 

19.4. nariai:  

          Evelina Butienė - kanklių mokytoja metodininkė   

     Angelė Dumčiuvienė - vyresnioji fortepijono mokytoja 

 

VI. INFORMACIJA APIE FESTIVALĮ 

 

20. Informaciją apie festivalį teikia birbynės mokytojas metodininkas Justinas Buta                           

tel. 8-615 27841, butajustinas@gmail.com   
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III respublikinio virtualaus birbynininkų festivalio 
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DALYVIO ANKETA 
 

Mokinio (-ių) vardas, pavardė 
 

 

Mokykla 
 

 

Klasė 
 

 

Kompozitoriaus vardas, pavardė 
 

 

Kūrino pavadinimas 
 

 

Video nuoroda iš wetransfer.com 

 

 

Mokytojo (-ų) ir akompaniatoriaus, kuris 
įgrojo akompanimentą, vardas, pavardė, 
kontaktiniai duomenys (tel., el. paštas) 

 

Mokinio ar vieno iš  
tėvo (-ų ) (globėjo (-ų) el. paštas  

 

 

 
 
 
 
 

Festivalio anketą siųsti elektroniniu paštu: sokbirbyne@gmail.com iki 2021 m. lapkričio 19 d. 
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