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NUOSTATAI NACIONALINĖS ATRANKOS ( LIETUVA ) 

DALYVAUTI 

Tarptautiniame konkurse „Vitebsk -2020“ XXIX tarptautiniame menų festivalyje 

„SLAVIANSKIJ BAZAR“ Vitebske 

LIETUVA 

KLAIPĖDA 

2020-02-08 

 

Baltarusijos Respublikos Kultūros Ministerija kartu su Valstybine institucija „Kultūros centras„ 

Vitebsk“ - Tarptautinio Meno Direkcija festivalio „Slavianskij  Bazar“ Vitebske“ kartu su 

Visuomenine organizacija „Šventosios švyturys“, atstovaujama oficialios atstovės, Birutės 

Petrikytės, veikiančios pagal įstatus, toliau - „organizatorius“ sudarė šią sutartį: 

 

Rengti atrankinį Lietuvos atlikėjų turą XXIX Tarptautiniam  dainų konkursui  

„SLAVIANSKIJ BAZAR“-2020 . 

Solistus vertins nepriklausoma tarptautinė autoritetinga komisija. 

 

2020 m. vasario 8 d. vyks  atrankos turas, kuris vyks be dalyvio mokesčio. Įėjimas į koncertų 

salę nemokamas. Konkursas vykdomos On-line internetu. Garsas, šviesos, scenografija moderniausiu 

lygiu. 

 

Pagal konkurso sąlygas atrankiniame ture vaikų muzikos konkurse dalyvauja dalyviai nuo 

 8 iki 14 metų imtinai. Paskutinę dieną (preliminariai 2020 m. liepos 20 d.) atlikėjai turintys 

koncertinę patirtį  Tarptautiniuose ir Respublikiniuose konkursuose ir festivaliuose . 

  

Pagal konkurso sąlygas atrankiniame ture vaikų muzikos konkurse dalyvauja dalyviai nuo 

 18 iki 31 metų imtinai. Paskutinę dieną (preliminariai 2020 m. Liepos 20 d.) atlikėjai turintys 

koncertinę patirtį  Tarptautiniuose ir Respublikiniuose konkursuose ir festivaliuose . 

                            Dalyvis (-iai) pats atsako už kūrinio autorinių teisių naudojimą.   

  

Dalyvių atrankai Tarptautinė komisija prašo visų dalyvių atsiųsti vaizdo įrašo kompoziciją 

peržiūrai iki 2020-01-13 dienos. Dalyviams, kurie išlaikys festivalio kriterijus atitinkančią peržiūrą, 

bus išsiųsti kvietimai į sekantį turą.  

 

Siųskite paštu:  slavianskij2020klaipeda@gmail.com , MP3 formatu.  

Trumpas  CV, nuotrauka, el. paštas, telefono Nr. 

Po peržiūros - (perklausos) 2020-01-17 gausite atsakymą apie tolimesnį dalyvavimą konkurse. 

 

Dalyvius  vertins  kompetetinga  komisija. Komisijos sprendimai galutiniai ir neginčijami.  
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Norėdami dalyvauti konkursiniuose klausymuose, turite pateikti dvi kompozicijas: 

 

Vaikų muzikos konkurso dalyviai (8 iki 14 metų): 

Lietuvos kompozitoriaus estradinė daina; 

kita populiari kompozicija užsienio kalba („pasaulio hitas“). 

  

Estradinių dainų konkurso dalyviams (18 iki 31 metų): 

Slavų šalies kompozitoriaus estradinė daina viena iš slavų kalbų; 

kita populiari kompozicija užsienio kalba („pasaulio hitas“). 

 

Remiantis atrankos rezultatais, iš kiekvienos amžiaus grupės išrenkamas vienas dalyvis. 

 

Kiekvienas dalyvis gauna dalyvio diplomą. Tie, kurie užima 1–3 vietas, gauna atminimo dovanas, 

prizus, rėmėjų simpatijas. 

 

Atranka vykdoma : 

Klaipėda, Klaipėdos koncertų salė 

Adresu: Šaulių gatvė 36.  

Pradžia 10.00 val. 

Paraiškos priimamos iki 2020 m. sausio 13 d. 

 

Dalyviams ir juos lydintiems asmenims „Radisson Blue“ 5 žvaigždučių viešbutyje bus taikoma 

38 procentų nuolaida (50 eurų už dvivietį kambarį su pusryčiais per dieną) 100 metrų nuo salės, Šaulių 

gatvėje 28. 

Registracija į apgyvendinimą 2020 m.  („Slavianskij Bazar“) jurate.lauraitiene@radisson.com 

 

Mieli dalyviai, mokytojai ir lydintys asmenys, linkime gerų emocijų ir sėkmės Lietuvos 

atrankinime ture  į Tarptautinį Nacionalinį festivalį „Slavianskij Bazar“ - 2020 m. Klaipėdoje. 

 

 

Oficialus    atstovas  

Festivalio „Slavianskij Bazar“ -2020 m. Vitebske 

             Klaipėda 

 

 2019-12-01   
   

    Birutė Petrikytė 
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