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XV Balio Dvariono respublikinio 
pianistø ir stygininkø konkurso sàlygos

                Balio Dvariono konkursas yra Europos 
                Jaunimo Konkursų sąjungos narys (EMCY)

Bendrosios sàlygos

1.1 Balio Dvariono respublikinį pianistų ir stygininkų konkursą organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Konkursą 
rengia organizacinis komitetas, Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla, Vilniaus B.Dvariono muzikos 
mokykla.

1.2 Konkurse gali dalyvauti visi jaunieji pianistai ir stygininkai, gimę 1989.06.19 ir vėliau, ir besimokantys Lietuvos 
muzikos švietimo įstaigose.

1.3 Konkurso organizatoriai gali prašyti dokumento, įrodančio dalyvio amžių.
1.4 Konkurso dalyviai skirstomi į dvi - saviraiškinio ugdymo bei profesinio rengimo  kategorijas, po tris amžiaus 

grupes kiekvienoje.

Saviraiškinio ugdymo kategorija
Vaikų muzikos mokyklų mokiniai Profesinio rengimo kategorija

A - dalyviai gimę 1996.06.19 ir vėliau A - dalyviai gimę 1996.06.19 ir ir vėliau

B - dalyviai gimę 1992.06.19 ir vėliau B - dalyviai gimę 1992.06.19 ir vėliau

C - dalyviai gimę 1989.06.19 ir vėliau C - dalyviai gimę 1988.06.19 ir vėliau

Konkurso tvarka 

2.1 Dalyvių pasirodymą vertina žiuri. Žiuri sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
2.2 Respublikinę žiuri ir apskričių atrankos komisijas formuoja organizatoriai. 
2.3 Konkursas vyks:

• Vaikų muzikos mokyklų mokiniams trimis turais;
• Menų ir muzikos gimnazijų/mokyklų mokiniams bei Konservatorijų studentams dvejais turais.

2.4 Vaikų muzikos mokyklų mokiniai gali dalyvauti profesinio rengimo kategorijos konkurse.
2.5 Konkurso dalyviams leidžiama groti tik vienoje kategorijoje.
2.6 Respublikinis turas saviraiškinio ugdymo kategorijoje vyks:
  stygininkams ir pianistams -  Balio Dvariono VMM, Vilniuje.
 Respublikinis turas profesinio rengimo kategorijoje vyks:

pianistams  - Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje,
  stygininkams – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje.
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2.7 Konkurso terminai ir laikas:

iki 2008 m sausio 25 d. 1 turas 
Vaikų muzikos mokyklose

2008 m vasario 1-22 d. 2 turas - Apskrityse
Vaikų muzikos mokyklų moksleiviai

1 turas
Menų ir muzikos gimnazijose/
mokyklose bei konservatorijose

2008 m kovo 15-21 d.
Saviraiškinio ugdymo kategorijoje - 
Respublikinis turas: 

Kovo 15-17 d.

Profesinio rengimo kategorijoje - 
Respublikinis turas: 

Kovo 18-20 d.

Vaikų muzikos mokyklose:

• Vaikų muzikos mokyklos yra atsakingos atrinkti į II turą tik gerai profesionaliai  konkursui pasiruošusius dalyvius.
• Atrinktų dalyvių anketos turi būti pateiktos apskričių turo organizatoriams iki 2008 m. vasario 1 d.
• II-ojo turo dalyviai skirstomi pagal apskritis.
• Apskričių turo dalyvių skaičius neribojamas. 
• II-ą turą rengia organizatorių pasiūlytos muzikos švietimo įstaigos.
• Komisijų pirmininkais kviečiami respublikinio konkurso žiuri nariai.

Profesinio rengimo kategorijoje:
• Menų ir muzikos gimnazijose bei konservatorijose I-ą turą organizuoja fortepijono ir
   styginų instrumentų skyriai. 

2.8 Respublikinio turo konkursantai turi sumokėti dalyvavimo mokestį - 50 litų. 
2.9 Visos perklausos viešos.
2.10 Respublikiniame ture eilės tvarką nustato organizatoriai  burtų keliu atskirai kiekvienai kategorijai, amžiaus 

grupei bei specialybei.
2.11 Konkurso laureatai turės neatlyginamai dalyvauti konkurso baigiamuosiuose renginiuose.
2.12 Konkurso perklausos ir baigiamieji koncertai, organizatoriams leidus, gali būti transliuojami per radiją ir 

televiziją, įrašomi į audio-, video- ar kino juostas, plokšteles, kompaktines kasetes, kompaktines plokšteles, kitus 
informacijos laikmenis be papildomo mokesčio konkurso dalyviams.

Repertuaras

3.1 Saviraiškinio ugdymo kateorijos dalyviai turi atlikti:
 I. Baroko ar klasicizmo epochų kūrinį (kūrinius),

II. Romantinio laikotarpio ar šiuolaikinį (nuo Debussy iki šių dienų) kūrinį (kūrinius),
 III. B.Dvariono pjesę (pjeses).
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Konkurso programos bendra trukmë:

A - dalyviai gimę 1996.06.19 ir vėliau nuo 5 iki 10 min.
B - dalyviai gimę 1992.06.19 ir vėliau nuo 10 iki 15 min.
C - dalyviai gimę 1989.06.19 ir vėliau nuo 15 iki 20 min.

3.2  Profesinio rengimo kategorijoje dalyviai turi atlikti:
 I. Baroko ar klasicizmo epochų kūrinį (kūrinius),
 II. Romantinio laikotarpio ar šiuolaikinį (nuo Debussy iki šių dienų) kūrinį (kūrinius),
 III. B.Dvariono pjesę (pjeses).

Konkurso programos bendra trukmë:

A - dalyviai gimę 1996.06.19 ir ir vėlia nuo 10 iki 15 min.
B - dalyviai gimę 1992.06.19 ir vėliau nuo 15 iki 20 min.
C - dalyviai gimę 1989.06.19 ir vėliau nuo 20 iki 30 min.

3.3  Visi kūriniai atliekami mintinai.
3.4 Pianistai atlieka kūrinius solo.
3.5 Konkurso dalyviai turi atlikti kūrinius nepreparuotiems instrumentams.

Prizai ir apdovanojimai

4.1 Konkurso nugalėtojai apdovanojami laureatų diplomais. 
4.2 Sėkmingai pasirodžiusieji apdovanojami diplomais. 
4.3 Specialūs prizai gali būti skiriami:
  už geriausią Balio Dvariono kūrinio atlikimą;
  už geriausią baroko epochos kūrinio atlikimą;
  už geriausią klasikos epochos kūrinio atlikimą;
  už geriausią romantinio laikotarpio kūrinio atlikimą;
  už geriausią šiuolaikinio kūrinio atlikimą
Galimi ir kiti prizai.

4.4 Numatytas laureatų skaičius (bendras visoms amžiaus grupėms):
 Saviraiškinio ugdymo kategorijoje: ne daugiau 30 laureatų;
 Profesinio rengimo kategorijoje: ne daugiau 30 laureatų.
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