
 

 
 

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO 

VADOVAS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ REZIDENCIJOS „RENKUOSI KLAIPĖDĄ“ 

 NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

 

2020 m. spalio     d. Nr. T1- 

Klaipėda  

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 14 d. įsakymu              

Nr. ĮV-495 „Dėl Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro nuostatų patvirtinimo“ ir įgyvendindama 

2020 biudžetinių metų sezoninės kūrybinės veiklos programą, atsižvelgdama į Klaipėdos valstybinio 

muzikinio teatro vadovo 2020 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. T1-127 „Dėl darbo grupės sudarymo 

Jaunųjų atlikėjų rezidencijos „Renkuosi Klaipėdą“ organizavimui“, 

t v i r t i n u  jaunųjų atlikėjų rezidencijos „Renkuosi Klaipėdą“ nuostatus (pridedama).  

 

 

 

Teatro vadovė                                                                                            Laima Vilimienė  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro vadovo pavaduotoja menui     Teatro vadovo pavaduotoja rinkodarai 

Audronė Juozauskaitė  Janina Stankevičienė 

 

 

 



 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 

vadovo 2020 m. spalio    d.  

įsakymu Nr. T1- 

    priedas 

 

 

 

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO 

JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ REZIDENCIJOS „RENKUOSI KLAIPĖDĄ NUOSTATAI 

 

 

I. REZIDENCIJOS TIKSLAI  

 

1. Atskleisti jaunus talentingus atlikėjus ir įvertinti jų profesinį lygį. 

2. Skatinti moksleivius rinktis muziko profesiją. 

3. Užmegzti glaudžius ryšius su Klaipėdos ir Vakarų Lietuvos muzikos ir meno 

 mokyklomis, menų gimnazijomis ir konservatorijomis, puoselėti bendradarbiavimą ir 

 skleisti gerąją patirtį. 

4. Formuoti Klaipėdos - patrauklaus mokytis, ugdyti talentus ir įgyvendinti kūrybinius 

 sumanymus miesto identitetą. 

 

II. REZIDENCIJOS EIGA 

 

1. Rezidencija vyksta 2020 m. lapkričio mėn. – 2021 m. sausio mėn.  

2. Rezidencijos dalyviai - jaunieji visų specialybių atlikėjai iki 18 m. ir jų pedagogai iš 

 Klaipėdos miesto ir viso Vakarų Lietuvos regiono muzikos ir meno mokyklų, menų 

 gimnazijų bei konservatorijų. 

3. Rezidencijos dalyviai atrenkami konkurso būdu. 

4. Konkurso dalyviai skirstomi į 3 amžiaus grupes: 

 I grupė – gimę  2008 m. sausio 1 d. ir vėliau; 

 II grupė – gimę 2005 m. sausio 1 d. – 2007 gruodžio 31 d.; 

 III grupė – gimę 2002 m. sausio 1 d. – 2004 m. gruodžio 31 d. 

5. Atrankinis konkursas vyksta dviem turais. 

6. I turas bus surengtas nuotoliniu būdu iki 2020 m. lapkričio 16 d.  

 6.1. Visi konkurso dalyviai savo programoje atlieka laisvai pasirinktą kūrinį solo su 

 orkestru (atliekamas su koncertmeisteriu), laisvai pasirinktą pjesę bei technišką etiudą. 

 6.2. Atliekamų kūrinių trukmė I-II grupėms – iki 10 minučių, III grupei – iki 15 minučių. 

 6.3. Video įrašai arba nuorodos į juos turi būti atsiųsti adresu rezidencija@kvmt.lt ne 

 vėliau kaip 2020 m. lapkričio 16 d.. 

 6.4. Dalyvių įrašus vertins konkurso komisija. 

 6.5. Dalyvauti II ture atrenkama iki 20 konkurso dalyvių. 

7.  II turą numatoma surengti LMTA Klaipėdos fakulteto salėje 2020m. lapkričio 30 d. 

 Susiklosčius nepalankioms aplinkybėms, II turas gali būti organizuojamas nuotoliniu 

 būdu.  

 7.1.   II turo metu bus atrinkti 6-8 jaunieji atlikėjai, kurie dalyvaus rezidencijoje ir ruoš 

 kūrinius atlikimui su KVMT simfoniniu orkestru; 

 7.2. Laimėtojus atrinks komisija, sudaryta iš profesionalių atlikėjų, muzikos mokyklų 

 pedagogų, LMTA dėstytojų, atsižvelgiant į I ture atrinktų atlikėjų instrumentus; 

 7.3. Atliekamų kūrinių orkestrinė medžiaga turėtų būti laisvai prieinama. Jei tokios 

 medžiagos nėra, orkestrine medžiaga rūpinasi patys dalyviai. 

mailto:rezidencija@kvmt.lt


 

8.  2020 m. gruodžio mėn. savaitgaliais Klaipėdoje dalyvaus konsultacijose, seminaruose, 

 susitikimuose, repeticijose, interaktyviuose edukaciniuose užsiėmimuose, susipažins su 

 muzikinio teatro veikla. Susiklosčius nepalankioms aplinkybėms, numatytos veiklos 

 bus vykdomos nuotoliniu būdu. 

9.  2021 m. sausio pradžioje Klaipėdoje numatomos rengti intensyvios konsultacijos ir 

 koncerto programos repeticijos su orkestru. 

10.  Baigiamasis rezidencijos renginys – koncertas, numatomas 2021 m. sausio 15 d. 

 Koncerto metu kiekvienas rezidencijos dalyvis atliks kūrinį solo su KVMT simfoniniu 

 orkestru. Dirigentas - rezidencijos meno vadovas, teatro vyr. dirigentas Tomas 

 Ambrozaitis.  

 

III. REZIDENCIJOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAI 

 

1.  Pagrindinis prizas – pasirodymas 2021 m. sausio 15 d. vyksiančiame koncerte 

 „Renkuosi Klaipėdą“. 

2. Rezidentai, jų pedagogai ir koncertmeisteriai bus apdovanojami specialiais diplomais, 

 prizais bei padėkos raštais. 

 

                                             ___________________________ 

 


