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FESTIVALIO „ŠIMTMEČIO DAINŲ MOZAIKA“ NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1.1. Skatinti moksleivių tarpusavio bendradarbiavimą ir iniciatyvą, ugdyti pasitikėjimą savo 

jėgomis, patriotiškumą, žmogiškąsias vertybes, plėsti kultūrinį akiratį. 

1.2. Skatinti chorinį judėjimą ir populiarinti jį visuomenėje. 

1.3. Ieškoti naujų, moksleiviams patrauklių, įtraukiančių, dinamiškų chorinio ugdymo 

metodų. 

1.4. Prasmingai paminėti Lietuvos Šimtmetį – į festivalį sukviesti 100 vaikų chorų. 

 

II. DALYVIAI 

2.1. Festivalyje kviečiami dalyvauti muzikos studijų, bendrojo lavinimo, meno ir muzikos 

mokyklų, konservatorijų, kultūros centrų ir kitų įstaigų jaunučių, jaunių ir moksleivių mišrūs 

chorai iš visos Lietuvos. 

 

III. LAIKAS IR VIETA 

3.1. Festivalis vyks 2018 m. gegužės 19-20 d. (šeštadienį ir sekmadienį) Vilniuje, Šv. 

Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30). 

3.2. Kiekvienas choras pasirodys vieną kartą vieną iš festivalio dienų. Kiekvienoje dienoje – 

po 50 chorų, kol yra laisvų vietų, choras gali pasirinkti sau patogesnę dieną. 

3.3. Kiekvieno choro pasirodymo laikas bus tvirtinamas pasibaigus registracijai. 

 

IV. FESTIVALIO PROGRAMA IR SĄLYGOS 

4.1. Koncerte chorai atlieka po tris kūrinius. Vieną kūrinį choras turi skirti Lietuvos 

šimtmečiui – koncerte kiekvieno choro prašysime deleguoti po vieną choristą, kuris trim 

sakiniais pristatys tą kūrinį ir jo sąsają su šimtmečiu ar Lietuva. 

4.2. Kūriniai atliekami gyvai, be fonogramų. 
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4.3. Kolektyvai atvyksta savo transportu, maitinimą organizuoja savarankiškai. 

4.4. Dalyvio mokestis – 2 eurai nuo kiekvieno choristo. Mokestį galima pervesti į VšĮ Choro 

studijos „Ugnelė“ sąskaitą DnB banke LT47 4010 0424 0282 2717 (pavedime nurodykite choro 

pavadinimą ir miestą) arba prieš renginį sumokėti grynaisiais pinigais. Mokestis mokamas tik 

pasibaigus registracijai ir gavus dalyvavimo patvirtinimą! 

 

V. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA 

5.1. Kolektyvai iki 2017 m. vasario 28 d. pildo elektronines paraiškas: 

https://goo.gl/forms/hJJVBIkI3rSx5a393 

5.2. Šimtas paraiškas užpildžiusių kolektyvų dalyvavimo patvirtinimą gauna iki 2017 m. kovo 

12 d. 

 

VI. ORGANIZATORIAI 

6.1 Festivalio meno vadovė Valerija Skapienė 

6.2. Festivalio koordinatorė Ieva Krivickaitė 

Muzikos mokykla „Ugnelė“ 

VšĮ Choro studija „Ugnelė“ 

L. Giros g. 90-1, LT-06315, Vilnius 

6.3. Daugiau informacijos ir pagalba registruojantis: 

Telefono nr. 8 629 68060 (Ieva) 

El. paštas choras.ugnele@gmail.com 

www.chorasugnele.lt/dainu-mozaika 
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