
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS 

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA 

Labdaros ir paramos fondas BALTIJOS IMPRESIJOS 
 

kviečia fortepijono, styginių, pučiamųjų, vokalinio meno, akordeono, 

fortepijoninių duetų, kamerinių ansamblių specialybes studijuojantį jaunimą 

ir pedagogus dalyvauti III tarptautinio festivalio 

 

GALA koncerte-maratone 

MUS UŽAUGINO KLAIPĖDA 
2021 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto 

Koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda) 

 
https://www.baltijosimpresijos.lt/iii-tarptautinis-festivalis-konkursas-impresijos/ 

 

Festivalio tikslai –jaunų muzikų ir vyresnės kartos profesionalų–

muzikos meno puoselėtojų veiklos ir kūrybiškumo skatinimas; 

profesionalaus atlikėjiško muzikos meno puoselėjimas; muzikinės kultūros 

sklaida; kultūrinio-švietėjiško bendradarbiavimo galimybių plėtra. 

 

 

 

Organizacinis komitetas  

https://www.kulturossala.lt/lt


 

 

 

FESTIVALIO Impresijos GALA KONCERTO NUOSTATAI 

 
FESTIVALIO DALYVIAI 

 
III-iame tarptautinio festivalio GALA koncerte MUS UŽAUGINO KLAIPĖDA gali dalyvauti fortepijoną, styginius, 

pučiamuosius instrumentus, akordeoną, vokalinį meną, fortepijoninį duetą bei kamerinį ansamblį studijuojantys 

muzikos mokyklų, privačių muzikos ir meno mokyklų, menų gimnazijų, mokyklų, licėjų, kolegijų, konservatorijų 

moksleiviai, aukštųjų mokyklų studentai, absolventai ir muzikai profesionalai–meistrai (be amžiaus cenzo), 
TURINTYS BENT VIENO TARPTAUTINIO KONKURSO LAUREATO arba DIPLOMANTO VARDĄ. 

 

LAIKAS IR VIETA 

 

 III-iasis tarptautinio festivalio GALA koncertas MUS UŽAUGINO KLAIPĖDA vyks 2021 m. rugpjūčio 1 d. 

(sekmadienį) Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4, 

Klaipėda) Koncerto-maratono pradžia – 12.00 val.  

 Taip pat III-iasis tarptautinio festivalio GALA koncertas MUS UŽAUGINO KLAIPĖDA vyks 2021 m. 
rugpjūčio 1 d. (sekmadienį) 18.00 val. nuotoliniu būdu (online).  

 

PROGRAMA 

 
Festivalio dalyviai atlieka laisvai pasirinktą programą atmintinai. Rekomenduojami originalūs kūriniai ir perdirbimai 

fortepijonui, pianistų duetams (fortepijonui 4-6 rankoms ir 2 fortepijonams), styginiams instrumentams, vokalui, 

akordeonui, kameriniams ansambliams (galimos tradicinės ir netradicinės ansamblių sudėtys iki 13 atlikėjų). 
Pageidautina į programą įtraukti Lietuvos kompozitorių kūrinius. Programos trukmė solistams – iki 10 min., 

kameriniams ansambliams ir kameriniams orkestrams – iki 20 min. 

 

FESTIVALIO SĄLYGOS 

 

 Dalyvių paraiškas (kartu su dalyvio mokesčio sumokėjimo faktą patvirtinančiu dokumentu, video įrašo 

nuoroda YouTube, jei pasirinkote dalyvavimą festivalyje Impresijos nuotoliniu būdu,  ir viena tarptautinio 

konkurso laureato ar diplomanto diplomo kopija) bei kt. su renginiu susijusiais klausimais siųsti el. paštu: 
maknaviciene@yahoo.com iki 2021 m. liepos 15 d. imtinai. 

 Festivalyje dalyvių skaičius yra ribotas. Pirmenybė suteikiama anksčiausiai atsiuntusiems anketas su 

dalyvio mokesčio sumokėjimo faktą patvirtinančiu dokumentu (ir kt. privalomais dok). 

 Festivalio pasirodymų laikas dalyviams bus pateiktas iki 2021 m. liepos 29 d. imtinai. Informacija bus 

pateikta paraiškose nurodytu elektroniniu paštu. Dalyvių eiliškumą nustato organizatoriai.  
Reikalavimai vaizdo įrašui: 

 festivalio dalyvio atliekama programa turi būti nufilmuota su vaizdo (video) kamera (gali būti naudojamas 

mobiliusis telefonas stabilioje pozicijoje) horizontalioje padėtyje; 

 vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas ir instrumentas; 

 leidžiama įrašyti festivalio programą (1-2-3 kūrinius) po vieną kūrinį atskirai, tačiau į YouTube platformą 

būtina įkelti visą programą vientisu failu, suteikiant jam vieną nuorodą (festivalinė programa turi būti 

pateikta kaip vientisas pasirodymas); 

 programos įrašas įkeliamas į dalyvio asmeninę www.youtube.com paskyrą. Nuoroda neprivaloma pasidalinti 
viešai (Public), bet ji turi būti pasiekiama festivalio organizatoriams; 

 prie įrašo, laukelyje „Title“ (pavadinimas) nurodyti atlikėjo vardą ir pavardę; 

 skiltyje „Description“ (apibūdinimas) pagal atliekamų kūrinių eiliškumą prašymas nurodyti kompozitoriaus 

vardą ir pavardę (orginalo kalba), kūrinio pilną pavadinimą, mokytojo (ir koncertmeisterio, jei jis dalyvauja 

programoje) vardą, pavardę. 
 

DALYVIO MOKESTIS 

 

 Festivalio dalyvio mokestis kiekvienam dalyviui yra 20 (dvidešimt) eurų, kiekvienam ansamblio nariui – po 
15 (po penkiolika) eurų, didesnei nei 3 ansamblio atlikėjų sudėčiai mokestis iš viso 50 (penkiasdešimt) eurų. 

Mokestis yra negrąžinamas. 

 

http://www.youtube.com/


 

 

 

 Dalyvio mokestis turi būti pervestas iki 2021 m. liepos 15 dienos imtinai. 

 Dalyvio mokestį pervesti:  
Klaipėdos universitetas (Įm. kodas 211951150), sąskaita: AB SWEDBANK b.k. 73000 a/s 

LT257300010002330225. Mokėjimo pavedime nurodykite: Tarpt. festivaliui IMPRESIJOS, dalyvio vardą, 

pavardę. 

 Kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidų III Tarptautinio festivalio IMPRESIJOS koncerto-maratono 
MUS UŽAUGINO KLAIPĖDA, skirto Klaipėdos miesto 769-am gimtadieniui (2021 m. rugpjūčio 1 d.) 

konkurso rengėjai-organizatoriai festivalio dalyviams, pedagogams neapmoka.  

 

INFORMACIJA APIE FESTIVALĮ  

 

Informaciją apie III tarptautinį festivalį IMPRESIJOS (nuostatai, paraiškos-anketos formos ir kt.) rasite adresu 

https://www.baltijosimpresijos.lt/iii-tarptautinis-festivalis-konkursas-impresijos/ Taip pat Klaipėdos universiteto 
tinklapyje https://www.ku.lt/ nuo 2021 m. birželio mėn. 16 d. Informacija apie konkursą teikiama el.paštu: 

maknaviciene@yahoo.com Visi festivalio dalyviai bus apdovanoti festivalio atminimo medaliais ir Padėkomis 

(Padėkos raštais). Pedagogai ir koncertmeisteriai – Padėkomis (Padėkos raštais). 

 

FESTIVALIO ORGANIZATORIAI 

 

Festivalio organizatorius – Klaipėdos universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Labdaros ir paramos 
fondas BALTIJOS IMPRESIJOS. Festivalio Organizacinio komiteto pirmininkė – Inga Maknavičienė (tel.: 8 

67244837), Meno vadovė – Gabija Maknavičiūtė (tel.: 8 67221439). 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Festivalis gali būti filmuojamas ir / ar fotografuojamas. Dalyviai, siųsdami paraiškas, sutinka, kad renginys ir 

dalyviai gali būti filmuojami ir / ar fotografuojami, medžiaga gali būti spausdinama, skelbiama spaudoje, 

internetinėje erdvėje. 
 

 

 

Organizacinis komitetas 
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