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VAIKŲ POP MUZIKOS FESTIVALIO-KONKURSO 

„SPALVŲ GAMA“ 2020 M. NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos atlikėjų festivalio-konkurso „Spalvų gama“ 

2020 m. nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja festivalio-konkurso tikslus, 

dalyvių registraciją  jų atranką ir vertinimą, konkurso eigą, festivalio - konkurso 

organizavimą, kolektyvų skirstymą į grupes pagal amžių, rezultatų paskelbimą bei 

apibrėžia kolektyvų dalyvavimą baigiamajame koncerte. 

1.1. Pagrindiniai festivalio-konkurso organizatoriai bei rengėjai: Jonavos rajono 

savivaldybės kultūros centras. 

 

II. FESTIVALIO-KONKURSO TIKSLAI 

 

2. Vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos atlikėjų festivalio-konkurso „Spalvų gama“  

(toliau festivalio) tikslas – skatinti įvairiapusę vaikų meninę saviraišką, skleisti 

bendruomeninio dainavo idėją, burti muzikuojančių vaikų bendruomenę. Festivalio 

metu vaikų ir jaunimo kolektyvai bus vertinami pagal meninį lygį, skirstant juos į 

grupes. 

 

III. DALYVAVIMO SĄLYGOS IR FESTIVALIO-KONKURSO EIGA 

 

3. Festivalyje kviečiami dalyvauti visi pageidaujantys Lietuvos popchorai, grupės, 

populiariosios vokalinės muzikos ansambliai ir solistai nuo 4 iki 18 metų amžiaus.  

3.1. Festivalis rengiamas birželio 6 dieną (šeštadienį) nuo 14 val. Jonavoje, Joninių 

slėnyje. 

3.2. Dalyviai parengia programą laisva tema – 1 kūrinį. 

3.3. Kūriniai atliekami gyvai, tik su minusine fonograma (prašome fonogramas el. paštu 

renginiai@jkc.lt atsiųsti  iki gegužės 1 dienos). Kūrinio trukmė iki 4 min. 

3.4. Konkurso dalyviai skirstomi į dvi grupes (A ir B), po keturias amžiaus kategorijas: 

A grupė – pop chorai:  

I – 4 – 8 metų amžiaus,   

II – 9 – 11 metų amžiaus;   

III – 12 – 15 metų amžiaus; 

IV – 16 – 18 metų amžiaus. 

B grupė – solistai:  
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I – 4 – 8 metų amžiaus,   

II – 9 – 11 metų amžiaus;   

III – 12 – 15 metų amžiaus; 

IV – 16 – 18 metų amžiaus; 

 

3.5. Paraiškas atsiųsti iki gegužės 1 dienos el.p. jolita.driukiene@jkc.lt   

3.6. Atlikėjų pasirodymus vertins organizatorių  sudaryta vertinimo komisija.  

3.7. Kolektyvai atvyksta savo transportu, dalyviai gauna 1 užkandį ir vandens. Maitinimu 

pasirūpina patys. 

3.8. Dalyvio mokestis – 10 eurų kolektyvo nariui,  15 – solistui., duetai  – 15 eurų nariui. 

Mokestį pervesti į JKC sąskaitą LT 824010043900020191 

(mokėjimo paskirtyje įrašyti „Parama festivaliui „Spalvų gama“, nurodant kolektyvo 

pavadinimą arba solisto vardą, pavardę ir miestą) 

  

 

V. PRELIMINARI FESTIVALIO-KONKURSO EIGA 

 

 9-13 val. – dalyvių registracija ir repeticija (po 10 min. kolektyvui/solistui, repeticijų 

laikai bus paskirstyti iki gegužės 25 d., atsižvelgiant į registracijos ir pasirodymo laiką) 

 13-14 val. – pasiruošimas koncertui, vadovų pasitarimas 

 14-18 val. – koncertas, apdovanojimai (pabaigos laikas priklausys nuo dalyvių skaičiaus) 

 18 val. – vaikų muzikos ir kūrybiškumo festivalio „Kurti“ koncertas (laikas bus 

patikslintas iki gegužės 25 d.) 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

4. Registracija (forma prisegta) el.p renginiai@jkc.lt  

5. Kiekvienas dalyvis ir juos ruošę vadovai bus apdovanoti  padėkos raštais ir 

organizatorių dovanomis. 

6. Vaikų pop muzikos festivalio-konkurso „Spalvų gama“ įprasminimas – „Vaikų 

muzikos ir kūrybiškumo festivalis „Kurti“, finalinis koncertas, kurio metu atsitiktine 

tvarka iš dalyvių anketų (suderinus su vadovais) bus išrinktos 10 dainų, kurių 

imitacines versijas po „Spalvų gama“ festivalio-konkurso atliks kurtieji kartu su 

„Spalvų gama“ dalyviais, taip pat 1 vietų nugalėtojai bus kviečiami pasilikti 

finaliniame koncerte dar kartą atlikti savo kūrinius. 

 

 

Informacija teikiama jolita.driukiene@jkc.lt  tel. +370 641 52012   
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