
 

VILNIAUS „ĄŽUOLIUKO“ MUZIKOS MOKYKLA 
 

RESPUBLIKINIO JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIO 

„VILNIAUS FANFAROS“ 

NUOSTATAI 

 

ORGANIZATORIAI PARTNERIAI 
 

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla 

LMTA Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedra 
 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Lavinti muzikos ir meno mokyklų moksleivių, grojančių variniais pučiamaisiais 

instrumentais, ansamblinį grojimą, muzikinį skonį, plėsti repertuarą.  

2. Ugdyti sceninę kultūrą, artistiškumą, supažindinant jaunus atlikėjus su įvairių stilių ir epochų 

kompozitorių progine muzika variniams pučiamiesiems instrumentams.  

3. Kurti ugdomąją aplinką ir mikroklimatą, skatinti kartu grojančius moksleivius bendrauti ir 

bendradarbiauti. 

4. Plėsti ir stiprinti tarpmokyklinį bendradarbiavimą, skatinti moksleivių saviraišką, domėjimąsi 

progine muzika, dalintis patirtimi. 

5. Skatinti muzikos ir meno mokyklų mokytojus ir respublikos kompozitorius skirti daugiau 

dėmesio ansambliniam repertuarui. 

 

FESTIVALIO VIETA IR LAIKAS 

 

Festivalis vyks 2019 m. gruodžio 7 d. 11 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos I-ųjų rūmų J. 

Karoso salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius).  

 

FESTIVALIO SĄLYGOS 

 

Festivalyje kviečiami dalyvauti respublikos muzikos ir meno mokyklų, konservatorijų ir 

aukštųjų muzikos mokyklų kameriniai ansambliai (ne mažiau kaip du atlikėjai), kuriuose yra bent 

vienas varinis pučiamasis instrumentas. Atlikėjų sudėtyje gali būti kamerinio ansamblio mokytojas ar 

dalyvio šeimos narys. 

Ansamblio sudėtyje negali būti fortepijonas. 
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Festivalio dalyviai atlieka 1-3 skirtingo charakterio kūrinius, iš kurių vienas turėtų būti 

klasikinės muzikos žanro. Programos trukmė iki 15 minučių. 

Dalyviai, pateikdami anketas, sumoka 5 eurų organizacinių išlaidų mokestį už kiekvieną 

ansamblio dalyvį. Dalyvio mokestis sumokamas pavedimu į dalyvio anketoje nurodytą sąskaitą. 

Festivalio dalyvių anketos su mokesčio sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais priimamos iki 

lapkričio 25 d. el. paštu rastine@azuoliukas.vilnius.lm.lt. Vėliau anketos nebus priimamos. 

Organizatoriai pasilieka teisę renginio metu fotografuoti, filmuoti, vėliau platinti nuotraukas 

spaudoje ir talpinti internete. 

 

APDOVANOJIMAI 

 

 

 

ORGANIZACINIS KOMITETAS 

Projekto vadovai 
 

Arvydas Barzinskas  

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytojas metodininkas. 
 

Egidijus Stanelis 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros docentas, 

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojas. 
 

Koordinatoriai 
 

Aušra Šikšnelienė  

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė, mokytoja metodininkė. 
 

        Liudmila Ikonikova 

        Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė. 
 

Irena Karsokienė 

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

mokytoja ekspertė. 
 

Nariai 
 

Daiva Tumėnaitė-Vizgirdienė 

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos instrumentinio skyriaus metodinės grupės pirmininkė, 

mokytoja metodininkė. 

 

Laimutė Pakalkienė 

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja. 
 

Tadas Jundulas 

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytojas. 
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