
III Tarptautinio FESTIVALIO Impresijos 
GALA KONCERTO –MARATONO 

Mus užaugino Klaipėda  
DALYVIO PARAIŠKA-ANKETA 

 
1.  Kompiuteriu užpildytą dalyvių paraišką-anketą lietuvių kalba (programą – lietuvių ir originalo kalbomis) su vaizdo įrašo (video) YouTube nuoroda (nuoroda – tik 

pasirinkusiems  dalyvavimą III tarptautinio festivalio Impresijos GALA koncerte-maratone nuotoliniu būdu / online), vieno tarptautinio konkurso laureato ar diplomanto 

diplomo kopija prašome atsiųsti iki 2021 m. liepos mėn. 15 d. imtinai el. paštu: maknaviciene@yahoo.com; PLAČIAU: https://www.baltijosimpresijos.lt/iii-

tarptautinis-festivalis-konkursas-impresijos/ 

2. Iki 2021 m. liepos 15 d. kiekvienas dalyvis privalo sumokėti konkurso dalyvio mokestį, pervesdamas jį į Klaipėdos universiteto (Įm. kodas 211951150) sąskaitą: AB 

SWEDBANK b.k. 73000 a/s LT257300010002330225 - tarptautiniam festivaliui Impresijos. 
 

Nr. 1. Anketiniai duomenys 
 

Nr.  I-ojo festivalio dalyvio 

(solisto) 

II-ojo festivalio dalyvio (antrojo 

Fortepijoninio dueto pianisto 

arba antrojo kamerinio 

ansamblio nario, arba styginių, 

pučiamųjų, vokalistų 

instrumentalistų 

koncertmeisterio 

III-iojo 

kamerinio 

ansamblio 

nario 

IV-ojo 

kamerinio 

ansamblio 

nario 

V-ojo 

kamerinio 

ansamblio 

nario 

Festivaliui ruošusio pedagogo 

1. Vardas       

2. Pavardė       

3. Gimimo data, vieta       

4. Atstovaujama šalis       

5.  El.pašto adresas 

susirašinėjimui 

      

6. Telefono Nr.       

7. Dalyvio muzikos 

mokymo institucija 

      

8. Kursas, klasė       

9. Pedagogo, ruošusio 

festivaliui, 

kvalifikacinė 

kategorija, vardas, 

      

mailto:maknaviciene@yahoo.com


laipsnis 

10. Instrumentalisto 

instrumentas 

      

11. Vokalisto balsas       

12. Vyr. amžiaus grupės 

dalyvio darbovietė, 

pareigos 

      

 

Nr. 2 Programa 
 

Kūri

nių 

eilės 

Nr. 

Kompozitoriaus vardas, 

pavardė originalo kalba  

 

Kūrinio (ciklo) pavadinimas 

originalo kalba 

 

Kūrinio (ciklo) pavadinimas 

lietuvių kalba 

Opuso, 

BWV, 

Hob. 

numeris 

Tona- 

cija 

Dalys 

(skai-

čius) 

Dalių pavadinimai 

originalo kalba; 

remarkos (tempo 

nuorodos) 

Kūrinio 

trukmė 

1. 

 

        

2.  

 

       

3.  

 

       

 

Nr. 3. Vaizdo įrašo (video) nuoroda youtube,  
jeigu pasirinkote dalyvavimo III-iame tarpt. festivalyje Impresijos formą nuotoliniu / online: 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Nr. 4. Dokumentai  
 

Prašome patvirtinti (pažymėti langelį  kryželiu), kad jūs: 

4. 1.  kompiuteriu užpildėte ir siunčiate anketą lietuvių kalba (programą – lietuvių ir originalo kalbomis); 

4. 2.   prikabinote vieną tarptautinio konkurso laureato ar diplomanto diplomo kopiją; 

4. 3.    jeigu pasirinkote dalyvavimo III-iame tarptautiniame festivalyje Impresijos formą nuotoliniu (online), pažymėkite, kad elektroniniu paštu siunčiate 

dalyvio (-ių) atliekamos programos vaizdo įrašo nuorodą YouTube; 

4. 4.   festivalio dalyvio (solisto) fotografiją, fortepijoninio dueto bendrą fotografiją, kamerinio ansamblio bendrą fotografiją (JPG); 

4. 5.   kad sutinkate, kad Jūsų nuotrauka ir atliekama programa bus skelbiami Klaipėdos universiteto, labdaros ir paramos fondo BALTIJOS IMPRESIJOS 

bei projekto partnerių internetinėse svetainėse. 

 

5. Patvirtinimas 

 

Su festivalio sąlygomis susipažinau. Patvirtinu, kad visa mano teikiama informacija yra teisinga. 
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