
 PATVIRTINTA  

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 

Direktoriaus 2019 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu V-104 

 

VILNIAUS „ĄŽUOLIUKO“ MUZIKOS MOKYKLA 

III INSTRUMENTALISTŲ KONKURSAS „LINK PARNASO“ 

 

Skirtas Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 40-mečiui, 

berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ 60-mečiui 

 
 

N U O S T A T A I 
 

TIKSLAI 

 

 Įsisamoninti baroko epochos muzikos atlikimo bruožus 

 Lavinti moksleivių technikos įgūdžius 

 Pasisemti sceninės patirties  

 

 

KONKURSO VIETA IR LAIKAS 

 

Konkursas rengiamas 2019 m. lapkričio 30 d. 11 val. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salėje. 

 

 

KONKURSO DALYVIAI 

 

Konkurse dalyvauja Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos fortepijono ir instrumentinio skyrių 

moksleiviai. 

Dalyviai skirstomi į tris amžiaus kategorijas: 

A kategorija - 2 ir 3 m. m.; 

B kategorija - 4 ir 5 m. m.; 

C kategorija - 6, 7 ir 8  ir vyresnių m. m.. 

 

 

KONKURSO SĄLYGOS 

 

Visi konkurso dalyviai atlieka du kūrinius: 

1. Laisvai pasirinktas etiudas arba virtuozinė pjesė (pageidautinas smulkios technikos kūrinys); 

2. Baroko epochos kūrinys. 

 

 

APDOVANOJIMAI  

 

Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanojami padėkos raštais. 

Konkurso laureatai bus apdovanojami diplomais: 

 Grand Prix (prizas nebus skiriamas praeitų konkursų šio prizo laimėtojams); 

 Už geriausią virtuozinio kūrinio atlikimą; 

 Už geriausią Baroko epochos kūrinio atlikimą; 

 Galimi specialūs prizai. 



 

 

VERTINIMAS 

 

Konkurso komisija bus paskelbta konkurso dieną. 

Dalyvių pasirodymus vertins Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytojų komisija. 

Vertinimas vyks atskirose dalyvių kategorijose.  

 

 

ORGANIZATORIAI 

 

Projekto vadovai 

 

VILMA JASUDĖNAITĖ - Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytoja metodininkė; 

MARGARITA BILKIENĖ - Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytoja metodininkė; 

KĘSTUTIS KUNCĖ – Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytojas metodininkas. 

 

Projekto koordinatorė 

 

AUŠRA ŠIKŠNELIENĖ - Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė,  mokytoja metodininkė. 

 

 

Nariai 

 

DAIVA TUMĖNAITĖ-VIZGIRDIENĖ - Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytoja 

metodininkė; 

LAIMUTĖ PAKALKIENĖ - Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja; 

ROBERTAS ŠIURYS - Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos vyresnysis koncertmeisteris. 
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