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Kūrinių pučiamiesiems ir mušamiesiems instrumentams konkurso nuostatai
BENDROJI DALIS
1.1. Kūrinių pučiamiesiems ir mušamiesiems instrumentams konkurso (toliau – Konkurso)
nuostatai nustato konkurso tikslus, sąlygas, vertinimą.
1.2. Konkurso tikslas – atrasti seniau parašytus kūrinius variniams pučiamiesiems instrumentams su
fortepijono pritarimu, mušamiesiems solo ir inicijuoti naujų sukūrimą. Geriausiai įvertintus kūrinius
atlikti, išleisti jų natas, o autoriams sumokėti premijas.
1.3. Konkursą rengia Lietuvos kompozitorių sąjunga, bendradarbiaudama su Lietuvos muzikos ir
teatro akademija ir Asociacija muzikų centru „Muzikos idėjos“.
II. DALYVAVIMO SĄLYGOS
2.1. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos kompozitoriai.
2.2. Konkursui pateikiami kūriniai šiems pučiamiesiems instrumentams su fortepijono pritarimu:
valtornai, trimitui/kornetui, trombonui, eufonijai/tūbai arba marimbai solo.
2.3. Kūrinio trukmė – 5-7 minutės.
2.4. Konkursui galima pateikti naujus ir seniau parašytus kūrinius, tačiau tik tuos, 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. liepos 15 d. adresu:
Kūrinių pučiamiesiems instrumentams konkursui
Lietuvos kompozitorių sąjunga
A.Mickevičiaus g. 29, LT-08117 Vilnius
2.7. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Robertą Beinarį el. paštu muzikosidejos@gmail.com
arba tel. 8 686 13151.
III. KŪRINIŲ VERTINIMAS IR PREMIJAVIMAS
3.1. Kūriniai pagal instrumentus bus suskirstyti į penkias kategorijas, juos vertins penkios atskiros
komisijos.
3.2. Konkurso premijų fondas – 5000 Eur.
3.3. Geriausių kūrinių autoriams bus skirtos premijos.
3.4. Geriausiai įvertinti kūriniai bus įtraukti į Antrojo tarptautinio Juozo Pakalnio pučiamųjų ir
mušamųjų instrumentų atlikėjų konkurso privalomąją programą, išleisti natų rinkinyje.
3.5. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti 2017 m. rugsėjo 15 d Lietuvos muzikos ir
teatro akademijoje.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Konkurso informacija skelbiama interneto svetainėje www.lks.lt.
4.2. Konkurso rengėjai pasilieka teisę keisti ir koreguoti konkurso nuostatus ir premijų fondą.
4.3. Konkurso komisijų sprendimai galutiniai ir neskundžiami.
4.4. Dalyvaudamas konkurse kompozitorius sutinka su šiais nuostatais.

