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I. BENDROSIOS SĄLYGOS
Lietuvos nacionalinė akordeonistų sąjunga ir Lietuvos akordeonistų asociacija organizuoja
nacionalinį akordeonistų konkursą. Konkursas vykdomas kas du metai rotacijos principu
skirtinguose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje ir kt.
Mokymo įstaigos (muzikos, meno mokyklos, konservatorijos, aukštosios mokyklos) deleguoja
dalyvius į konkursą. Savarankiškai besiruošiantys dalyvauja konkurse gavę artimiausios
mokymo įstaigos rekomendaciją. Norintiems dalyvauti kategorijoje A (be amžiaus apribojimo)
pirmojo turo (mokymo įstaigos) atranka neprivaloma.
II. KONKURSO VIETA IR LAIKAS
2018 m. nacionalinis akordeonistų konkursas vyks 2018 balandžio 4-5 dienomis Šiauliuose vienoje
iš trijų salių:
 Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje, adresu - P. Višinskio 23, Šiauliai;
 Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje, adresu P. Višinskio 16, Šiauliai;
 Šiaulių Valstybinė kolegijoje, adresu Aušros al. 40, Šiauliai.
Mokymo įstaigos atrankas praveda iki 2018 m. kovo 1 d.
III. KONKURSO DALYVIAI
Konkurso A kategorijose gali dalyvauti įvairaus amžiaus akordeonistai - solistai, (Žr. į
„kategorijos“). Konkurso B kategorijose gali dalyvauti įvairaus amžiaus ansambliai iki 8 dalyvių.
(Žr. į „kategorijos“). Ansamblyje turi dalyvauti nors vienas dalyvis grojantis akustiniu
akordeonu. Konkurso C kategorijoje gali dalyvauti muzikos, meno mokyklų, konservatorijų
akordeonistų orkestrai.
IV. KONKURSO TVARKA
Kategorijoms A8, A10, A12, A14, A16, A18, A21 konkursas vieno turo.
Kategorijai A konkursas dviejų turų.
Konkurse visose kategorijose atlikėjų eilės tvarka sudaroma pagal amžių – nuo jauniausio iki
vyriausio.
Skaičius prie konkurso kategorijos apibrėžia dalyvio amžių. Dalyvio amžius konkurso dieną
negali viršyti nurodyto kategorijoje. Kategorija A (be skaičiaus) yra be amžiaus apribojimo.
Konkurso dalyviai skirstomi į šias kategorijas:
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Solo kategorijos (A):
Kategorija

dalyvio amžius

Trukmė

A8

iki 8m.

iki 5 min.

A10

nuo 8 iki 10 m.

iki 7 min.

A12

nuo 10 iki 12 m.

iki 9 min.

A14

nuo 12 iki 14 m.

iki 11 min.

A16

nuo 14 iki 16 m.

iki 13 min.

A18

nuo 16 iki 18 m.

iki 15 min.

A21

nuo 18 iki 21 m.

iki 20 min.

A

nuo 21 ir vyresni

1 turas iki 15 min.
2 turas nuo 15 iki
25 min.

A8, A10, A12, A14, A16, A18 kategorijų dalyviai privalo mintinai atlikti nemažiau kaip 2
skirtingo charakterio kūrinius :
1. baroko, klasicizmo epochos arba klasikinio stiliaus kūrinį (kūrinius);
2. laisvai pasirenkamą kūrinį (kūrinius).
A21 kategorija
Polifoninis kūrinys (3 ir daugiau balsų), laisvai pasirenkama programa. Programos trukmė nuo
15 iki 20 min. Programa atliekama mintinai.
A - 1 turas
Baroko epochos kūrinys ir 2 laisvai pasirinktos skirtingo charakterio pjesės. Programos trukmė
iki 15 min.
Nors vienas kūrinys turi būti parašytas specialiai akordeonui.
Programa atliekama mintinai.
A - 2 turas
Polifoninis kūrinys (3 ir daugiau balsų), laisvai pasirenkama programa. Programos trukmė nuo
15 iki 25 min. Programa atliekama mintinai.
Ansamblių kategorijos (B)
Ansamblio amžiaus vidurkis apskaičiuojamas pagal aritmetinį visų dalyvių amžiaus vidurkį.
Kategorija

dalyvio amžiaus
vidurkis

Trukmė

B12

iki 12m.

iki 8 min.

B16

iki 16 m.

iki 10 min.

B20

iki 20 m.

iki 15 min.

B

Be amžiaus apribojimo

iki 20 min.
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B12, B16, B20, B kategorijų dalyviai privalo atlikti nemažiau kaip 2 kūrinius (programa turi
būti sudaryta iš skirtingo charakterio kūrinių).
Orkestrų kategorija (C)
Muzikos, meno mokyklų, konservatorijų akordeonistų orkestrai. Laisvai pasirenkama programa.
Orkestrų kategorijoje (C) dalyvių amžius neribojamas. Atliekamos programos trukmė iki 20 min.
SVARBU: visų kategorijų dalyviams konkurso metu repertuaro keisti nebus galima.
V. KONKURSO ŽIURI
Konkurso dalyvių pasirodymą vertins LNAS ir LAA bendru sutarimu patvirtinta vertinimo
komisija, kurią sudarys Lietuvos mokymo įstaigų akordeono skyrių pedagogai.
Žiuri narių pavardės bus paskelbtos prieš konkurso pradžią. Žiuri balai bus skelbiami viešai.
Žiuri sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
Žiuri turi teisę nutraukti dalyvio pasirodymą, jam viršijus nustatytą laiką.
VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
Konkurso laureatai bus apdovanoti diplomais ir taurėmis.
Ryškiausi dalyviai gali būti apdovanoti diplomais ir specialiais prizais.
Konkurso organizatoriai turi visas teises į konkurso ir baigiamojo koncerto įrašus, radijo ir TV
transliacijas be apmokėjimo konkurso dalyviams.
VII. KONKURSO STOJAMASIS MOKESTIS
Kategorijų A8, A10, A12, A14, A16, A18 dalyviams – 15 EUR.
Kategorijų A21, A dalyviams – 20 EUR.
Kategorijų B12, B16, B20, B – 10 EUR kiekvienam ansamblio nariui.
Orkestrų kategorijos (C) 50 EUR.
Socialiai remtinų šeimų nariai atleidžiami nuo stojamojo mokesčio (privaloma pateikti
pažymą).
Dalyvio mokestį pervesti:
Gavėjas: Lietuvos nacionalinė akordeonistų sąjunga
Įmonės kodas 303008592
Sąskaitos nr. : LT32 7300 0101 3574 0407
Gavėjo bankas: AB Swedbank
VIII. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA
Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2018 m. kovo 1 d. el.paštu LNAKparaiska@gmail.com
Kartu su paraiška prašome atsiųsti:
a) gimimo liudijimo kopiją (originalą turėti atvykus į konkursą);
b) stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.
DOKUMENTUS SIŲSTI elektroniniu paštu: LNAKparaiska@gmail.com
Konkurso koordinatorei Šiauliuose Marytei Markevičienei.
INFORMACIJA apie konkursą:
Marytė Markevičienė mob.tel. +370 612 20871
Daiva Vasauskienė mob. tel. +370 615 62230
el.paštas LNAKparaiska@gmail.com; intern.svet. www.akordeonas.lt
Visa informacija ir kvietimai dalyvauti konkurse bus išsiųsti dalyvio anketoje nurodytu elektroniniu
paštu iki 2018 m. kovo 10 d.
IKI SUSITIKIMO ŠIAULIUOSE!
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