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NAUJŲ KŪRINIŲ KONKURSO REFORMACIJOS 500 METŲ JUBILIEJUI
PAŽYMĖTI
NUOSTATAI
I.

BENDROJI DALIS

1.1. Naujų kūrinių konkurso Reformacijos 500 metų jubiliejui pažymėti (toliau – Konkurso)
nuostatai nustato konkurso tikslus, sąlygas, vertinimą.
1.2. Konkurso tikslas – inicijuoti naujų kūrinių (giesmių) sukūrimą Reformacijos 500 metų
jubiliejui pažymėti. Geriausiai įvertintus kūrinius atlikti, išleisti jų natas, o autoriams sumokėti
premijas.
1.3. Konkursą rengia Lietuvos kompozitorių sąjunga, bendradarbiaudama su Lietuvos
Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga ir Koncertinė įstaiga Valstybinis choras „Vilnius“.
II. DALYVAVIMO SĄLYGOS
2.1. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos kompozitoriai.
2.2. Konkursui pateikiami kūriniai turi atitikti šias sąlygas: kūrinys turi būti parašytas keturių
balsų mišriam chorui (galimas balsų divisi) a cappella arba su instrumentiniu pritarimu
(vargonai, styginių kvartetas ar pan.) ir galimos boso arba soprano solo partijos. Kūriniuose turi
būti privalomai panaudota liuteroniška giesmė. Tekstas lietuvių kalba.
2.3. Kūrinio trukmė – 4-6 minutės.
2.4. Konkursui galima pateikti naujus kūrinius, kurie nebuvo atlikti ir publikuoti.
2.5. Konkursui pateikiama:
a) atspausdintos kūrinio natos (3 egz.) su kūrinio pavadinimu, nenurodant autoriaus vardo ir
pavardės;
b) įrašytos kūrinio natos DVD arba CD laikmenoje (1 egz.).
c) atskirame lape pateikiama: kūrinio pavadinimas, kūrinio trukmė, autoriaus vardas ir pavardė,
telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
2.6. Kūrinių natas ir nurodytą informaciją siųsti iki 2017 m. kovo 31 d. adresu:
Giesmių konkursui, Lietuvos kompozitorių sąjunga, A. Mickevičiaus g. 29, LT-08117 Vilnius.
2.7. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Valstybinio choro „Vilnius“ dirigentą Artūrą
Dambrauską el. paštu arturas.dambras@gmail.com arba tel. 8 620 85 696.
III. KŪRINIŲ VERTINIMAS IR PREMIJAVIMAS
3.1. Kūrinius vertins speciali chorvedžių, muzikologų ir kompozitorių komisija.
3.2. Konkurso premijų fondas – 4000 Eur.
3.3. Geriausių kūrinių autoriams bus skirtos premijos.
3.4. Geriausiai įvertinti kūriniai 2017 m. bus atliekami koncertų cikle Lietuvos miestuose.
3.5. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti baigiamajame projekto koncerte 2017 m.
lapkričio 8 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Konkurso informacija skelbiama interneto svetainėje www.lks.lt ir www.chorasvilnius.lt.
4.2. Konkurso rengėjai pasilieka teisę keisti ir koreguoti konkurso nuostatus, premijų dydį.
4.3. Konkurso komisijų sprendimai galutiniai ir neskundžiami.
4.4. Dalyvaudamas konkurse kompozitorius sutinka su šiais nuostatais.

