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PATVIRTINTA 

Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos 

direktorės Linos Kaubrienės - Stunžėnienės 

2023 m. vasario 03 d. Įsakymo Nr. V-29   

                                               
  

 
 

 

II-ojo TARPTAUTINIO VOKALISTŲ KONKURSO 

„KAUNAS Talent MUSIC “ 2023 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. II-ojo tarptautinio vokalistų konkurso „KAUNAS Talent MUSIC“ (toliau – Konkursas) 

nuostatai reglamentuoja reikalavimus dalyviams, Konkurso organizavimo ir apdovanojimo tvarką. 

2.  Šiuo Konkursu siekiama atskleisti mokinių kūrybiškumą, meninį individualumą bei atlikimo 

meistriškumą, ugdyti sceninę patirtį, estetinį skonį, užmegzti kūrybinius kontaktus, įtraukti talentingus 

dalyvius į tarptautinio bendradarbiavimo programas, atrinkti gabius atlikėjus. 

3. Festivalio organizatorius - Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla. 

 

II. DALYVIAI 

 

4. Konkurse dalyvauja : solistai , duetai, trio, ansambliai. 

5. Konkurso dalyviai skiriami į keturias amžiaus grupes, į kurias atsižvelgiama vertinant dalyvių 

pasirodymus. 

5.1. A – 6 -9 metų; 

5.2. B –10-12metų; 

5.3. C – 13-15metų; 

5.4. D – 16-19 metų; 
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III. KONKURSO LAIKAS IR VIETA 

 

6. Konkursas vyks 2023 m. gegužės mėn. 20 d. 11.00 val. Kauno kultūros centras, Vytauto pr. 

79, Kaunas.  

 

IV. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

7. Registruojantis dalyviai užpildo šią elektroninę registracijos formą : 

Konkursas "KAUNAS Talent MUSIC" 2023 - „Google“ formos 

8. Paraiškos priimamos iki 2023 m.  balandžio 30 d.  

9. Užpildant elektroninę paraiškos formą, dalyvis patvirtina, kad sutinka dėl fotografavimo, 

filmavimo, bei vaizdų viešinimo socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt. nekomerciniais 

tikslais. 

10. Konkurso dalyvių skaičius ribotas, todėl paraiškų priėmimas gali būti nutrauktas anksčiau, 

pasiekus dalyvių skaičiaus limitą. 

V. DALYVIO MOKESTIS 

11. Dalyvio mokestis: 

11.1. Solistas (1 asmuo) – 30  Eur. 

11.2. Duetas (1 asmuo)  - 25 eur  (viso 50 eur ). 

11.3. Trio (1 asmuo)  - 20 eur.  (viso 60 eur. ). 

11.4. Ansamblis (1 asmuo) - 20 eur./asm. 

12. Neatvykusiems į Konkursą mokestis negrąžinamas. 

13. Dalyvio mokestį pervesti registracijos metu, bankinio mokėjimo dokumentą prisegti pildant 

elektroninę registracijos formą. 

14. Rekvizitai mokėjimui:  

Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla,  
LT42 4010 0425 0043 5556, Luminor Bank AB.  
Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti:  

Konkursas „Kaunas Talent Music“ dalyvio (-ių) vardas ir pavardė. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1uuSf2zeldcgxSwtexp-ZI0J5_avwtRCEnD594qB9_30/edit
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VI. KONKURSO REPERTUARAS 

 

15. Kiekvienas dalyvis (solistas, duetas, trio, ansamblis) atlieka 1 (vieną) savo nuožiūra pasirinktą 

kūrinį. 

16. Kūrinio trukmė iki 4:00 minučių. 

17. Konkursas atviras visiems vokalinės muzikos žanrams. Konkurso dalyviai gali atlikti lietuvių 

ir užsienio autorių bei savo kūrybos dainas. 

                     18. Konkurso dalyvis savo pasirodymą turi atlikti tik gyvai  su minusine fonograma. Solistų 

pritariamasis vokalas gali būti įrašytas fragmentiškai, nedubliuojant pagrindinės partijos.  Pagrindinės partijos 

negali dubliuoti ir joks muzikos instrumentas. 

VII. DALYVIŲ VERTINIMAS 

 

18. Konkurso vertinimo komisiją sudaro 3-5 narių kompetentinga komisija. 

19. Visų amžiaus grupių pasirodymai vertinami I-III vietomis. Komisija vertina uždaru balsavimu. 

20. PAGRINDINIS PRIZAS (GRAND PRIX) skiriamas vienam Konkurso solistui arba duetui 

arba trio, arba ansambliui žiuri sprendimu, nepriklausomai nuo amžiaus kategorijos. 

 

VIII. KONKURSO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

21. Intonacija ir balso technika. 

22. Aranžuotė, atliekamo kūrinio interpretacija, originalumas, artistiškumas. 

23. Atlikėjo (jų) estetika, sceninis įvaizdis. 

 

IX. APDOVANOJIMAI 

 

24. Visi Konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais. 

25. I-III vietų laimėtojai apdovanojami diplomais, specialiaisiais renginio prizais , rėmėjų 

dovanomis. 

26. GRAND PRIX laimėtojas apdovanojamas diplomu ir specialiuoju šios nominacijos prizu, 

rėmėjų dovanomis. 
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27. Dalyvius paruošusiems mokytojams įteikiami padėkos raštai  ir atminimo dovanėlės. 

28. Papildomi specialieji apdovanojimai : 

28.1. Daina gimtąja kalba; 

28.2. Pasaulio hitas; 

28.3. Daina iš kino filmo arba iš miuziklo; 

28.4. Autorinė daina; 

28.5. Aranžuota liaudies daina, liaudies daina; 

29. Neatsiradus vertų pretendentų GRAND PRIX prizas ir kitos prizinės vietos gali būti 

neskiriamos. Keliems Konkurso dalyviams surinkus vienodą balų skaičių, komisijos pirmininkas turi 

papildomo balso teisę. Konkurso vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis ir neginčijamas. 

 

X. PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

30. Kūrinių fonogramas (-) per www.wetransfer.com į el.paštą l.berezinas@gmail.com atsiųsti iki 

2023 05 16 d. Siunčiant BŪTINA užrašyti dalyvio VARDĄ, PAVARDĘ, KŪRINIO PAVADINIMĄ, 

AUTORIŲ. 

31. Kilus klausimams dėl Konkurso einamųjų klausimų kreiptis- Konkurso koordinatorė Irena 

Andriuščenkiene, kontaktai  tel.: +3706885573 ,  el. paštas:.  irutean@gmail.com 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 
SUDERINTA 

Direktorės pavaduotoja ugdymui  

Ingrida Visockienė 

 

 

 

http://www.wetransfer.com/
mailto:l.berezinas@gmail.com

