PATVIRTINTA
Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro
Direktoriaus 2021-03-26 įsakymu Nr. V1-05
JAUNIMO MUZIKOS FESTIVALIO MŪZ‘ON‘AS 2
NUOSTATAI
I.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1.1. Jaunimo muzikos festivalio Mūz‘on‘as 2 (toliau – Festivalis) tikslas – paskatinti jaunimo
veiklumą, kūrybiškumą, suteikiant sąlygas ir galimybes jų kūrybinio potencialo raiškai.
Tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 1) skatinti jaunimą dalyvauti jaunų atlikėjų, grupių
atrankoje; 2) įvertinti jaunų atlikėjų, grupių pasirodymą; 3) suteikti galimybes jauniems
atlikėjams, grupėms pristatyti kūrinius patraukliose laisvalaikio erdvėse.
II.

FESTIVALIO KONKURSO SĄLYGOS

2.1. Festivalyje gali dalyvauti jauni atlikėjai, dainų autoriai, naujai susikūrusios skirtingo
muzikos stiliaus grupės (atlikėjų amžius nuo 15 m. iki 35 m.).
2.2. Grojantis ar dainuojantis jaunimas gali parengti ne tik solinius, bet ir grupinius pasirodymus
ir savo autorine kūryba išreikšti jiems aktualias temas.
2.3. Jaunieji atlikėjai, grupės atrankinių turų metu gyvai pristato du savo autorinės kūrybos
vokalinius ar instrumentinius kūrinius (dviejų kūrinių trukmė iki 10 min.). Išimtis: jei
atlikėjas neturi dviejų autorinių kūrinių, konkursui pateikia bent vieną autorinį ir vieną kito
autoriaus kūrinį (nurodydamas kompozitorių ir teksto autorių).
2.4. Gyvos muzikos kūriniai gali būti atlikti gitara, pianinu ar kitais muzikos instrumentais,
gyvai pritariant džiazo, roko, pop ar kitoms grupėms.
2.5. Negalima naudoti minusinių muzikos fonogramų.
2.6. Renginių organizatoriai pasirūpins garso įranga, apšvietimu, renginio fotografavimu ir
filmavimu, scenos techniniu servisu, šiais muzikos instrumentais: mušamųjų komplektu,
klavišiniais instrumentais, gitariniais kubais.
2.7. Dalyvių paraiškos (Priedas 1) priimamos adresu https://forms.gle/BF2SZTojVkf6PZYk6
nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.
2.8. Informacija apie Festivalį skelbiama www.garliavosskc.lt ir Garliavos sporto ir kultūros
centro Facebook paskyroje https://www.facebook.com/garliavossc, Jaunimo muzikos
festivalio Mūz‘on‘as Facebook paskyroje https://www.facebook.com/Jaunimo-muzikosfestivalis-M%C5%ABzonas-106814447548951/?ref=page_internal
III.

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

3.1. Festivalio dalyvių pasirodymą vertins komisija.
3.2. Komisija įvertins atliekamo kūrinio muziką, tekstą, kūrinio aranžuotę, instrumentuotę,
grupės muzikavimą kartu, sceninį įvaizdį.
3.3. Dalyviai bus apdovanoti dalyvio diplomais, organizatorių ir rėmėjų įsteigtais piniginiais
prizais (I vieta – 200,00 Eur, II – 150,00 Eur, III – 100,00 Eur).
3.4. Finalinio koncerto dalyvių pasirodymai bus filmuojami ir fotografuojami, vaizdo įrašai gali
būti publikuojami viešojoje erdvėje. Filmuota medžiaga autoriams pagal poreikį bus išsiųsta
el. paštu.
IV.

ATRANKOS TURŲ LAIKAS IR VIETA

4.1. Festivalis vyks dviem turais.

4.2. I-ojo (uždaro) atrankos turo metu komisija įvertins konkursui pateiktus vaizdo įrašus,
atrinks dalyvius ir, atsižvelgdami į žanrą bei atlikimo specifiką, paskirstys atlikėjus
dalyvauti atvirame II-ąjame atrankos ture (Garliavoje arba Prienuose).
4.3. II-asis (atviras) atrankos turas vyks dviem etapais:
a) Žanrinis atrankos turas Garliavoje vyks 2021 m. rugpjūčio 5 d. (ketvirtadienį)
Kauno r. Garliavos „Kaimynystės“ parke (Vytauto g. 132, Garliava). Atlikėjo pasiruošimui,
muzikos instrumentų derinimui, pasirodymui ir įvertinimui skiriama 20-30 min. Dalyvių
registracijos pradžia – 16.00 val.; žanrinio atrankinio turo pradžia – 18.00 val. Po žanrinio
atrankos turo – komisijos pasitarimas ir išvados, skelbiami žanrinio atrankos turo
nugalėtojai.
b) Žanrinis atrankos turas Prienuose vyks 2021 m. rugpjūčio 12 d. (ketvirtadienį)
Beržyno parke (Statybininkų g., Prienai). Dalyvių registracijos pradžia – 16.00 val.;
žanrinio atrankos turo pradžia – 18.00 val. Po žanrinio atrankos turo – komisijos
pasitarimas ir išvados, skelbiami žanrinio atrankos turo nugalėtojai.
4.4. II-ojo turo laimėtojai bus pakviesti pasirodyti finaliniame nugalėtojų koncerte 2021 m.
rugpjūčio 19 d. (ketvirtadienį) 18.00 – 22.00 val. Kauno r. Garliavos „Kaimynystės“ parke
(Vytauto g. 132, Garliava).
V.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Renginių organizatoriai pasilieka teisė papildyti bei keisti Festivalio nuostatus.
5.2. Renginių organizatoriai, atsižvelgdami į visas su COVID-19 pandemijos plitimu susijusias
rizikas, laikysis LR Vyriausybės rekomendacijų ir sieks užtikrinti žiūrovų bei konkurso
dalyvių saugumą, pvz., esant renginių lankytojų ribojimui, bus siekiama sudaryti sąlygas
koncertų tiesioginei transliacijai.
Festivalio organizatoriai:
Simona Macevičiūtė
Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras
Vasario 16-osios g. 8, LT-53216 Garliava
Tel. Nr. +370 37 300 674
El. paštas: info@garliavossc.lt
Živilė Rusevičienė
Prienų kultūros ir laisvalaikio centras
Vytauto g. 35, LT-59123, Prienai
Tel. Nr. +370 670 03 604
El. paštas: prienukc.projektai@gmail.com
Festivalio partneriai:
Atvira jaunimo erdvė „Prienas“

Jaunimo muzikos festivalio Mūz‘on‘as 2 nuostatų
Priedas 1
JAUNIMO MUZIKOS FESTIVALIS MŪZ‘ON‘AS 2
Kviečiame dalyvauti jaunimo muzikos festivalyje Mūz‘on‘as 2. Festivalyje gali dalyvauti jauni
atlikėjai, dainų autoriai, skirtingo muzikos stiliaus grupės (atlikėjų amžius nuo 15 iki 35 metų).
Kviečiame iki 2021 m. gegužės 31 d. užpildyti paraišką ir pristatyti du gyvai atliekamos autorinės
kūrybos kūrinius, kurių trukmė iki 10 min. bei konkursui pateikti filmuotos vaizdo ir garso
medžiagos nuorodą (pvz., YouTube, SoundCloud, Spotify ir kt.).
Jei turite klausimų kreipkitės tel. nr.: +370 37 300 674 arba rašykite el. paštu: info@garliavossc.lt
Daugiau informacijos apie festivalį: http://www.garliavosskc.lt/
DALYVIO PARAIŠKA
Dalyvio(-ių) vardas pavardė *
Dalyvio(-ių) amžius *
Grupės arba atlikėjo pavadinimas *
Muzikos stilius *
Instrumentinė grupės / atlikėjo(-jų) sudėtis *
Iš kokio miesto esate? *
Trumpa jūsų grupės / atlikėjo istorija *
Kontaktai (el. paštas, tel. nr.) *
Informacija apie 1-ąjį kūrinį
1-ojo kūrinio autorius *
1-ojo kūrinio pavadinimas *
1-ojo kūrinio trukmė (min.) *
Nuoroda į 1-ąjį kūrinį *
Informacija apie 2-ąjį kūrinį
2-ojo kūrinio autorius *
2-ojo kūrinio pavadinimas *
2-ojo kūrinio trukmė (min.) *
Nuoroda į 2-ąjį kūrinį *
Su festivalio sąlygomis ir nuostatais susipažinau, sutinku jų laikytis *
________
*Laukus užpildyti privaloma

