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X-ASIS TARPTAUTINIS AKORDEONISTŲ KONKURSAS 

„ASCOLTATE  2012 “ 
 
I. KONKURSO ORGANIZATORIAI  
Kauno krašto akordeonistų draugija, Kauno J.Gruodžio konservatorija, Kauno 1 –oji muzikos 
mokykla. 
II. KONKURSO VIETA IR LAIKAS 
Konkursas vyks 2012 m. balandžio 3-5 d. Lietuvoje, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje 
adresu J.Gruodžio g.6, Kaunas ir Kauno 1 – oje muzikos mokykloje adresu J.Gruodžio g.25 
Kaunas. Konkurso perklausos vyks 2012 m. balandžio 3-4 d., konkurso uždarymas – 2012 m. 
balandžio 5 d.  (atsižvelgiant į dalyvių skaičių, konkurso uždarymo data gali keistis). 
III. KONKURSO DALYVIAI 
Konkurse gali dalyvauti įvairaus amžiaus jaunieji akordeonistai -  solistai, ansambliai, orkestrai 
(žiūrėti į „kategorijos“). Konkurso dalyvių skaičius ribotas.  
IV. KONKURSO TVARKA  
Konkursas vieno turo. 
Konkurse įvairių kategorijų  atlikėjų eilės tvarka sudaroma pagal amžių. 
Konkurso dalyviai skirstomi į šias kategorijas: 

Klasikinės muzikos kategorijos (A): 
Kategorija Gimimo metai Trukmė 
A1 2003 ir vėliau iki 5 min. 
A2 2001 - 2002 iki 7 min.  
A3 1999 - 2000 iki 9 min.  
A4 1997 - 1998 iki  11 min. 
A5 1995 - 1996 iki 13 min.  
A6 1992 - 1994 iki 15 min. 

 
Klasikinės muzikos kategorijų dalyviai privalo mintinai atlikti nemažiau kaip 2 kūrinius 
(programa turi būti sudaryta iš skirtingo charakterio kūrinių): 

1. baroko, klasicizmo epochos arba klasikinio stiliaus kūrinį (kūrinius); 
2. laisvai pasirenkamą kūrinį (kūrinius). 

Klasikinės muzikos kategorijų dalyvių skaičius ribotas. Organizacinis komitetas priims 
pirmuosius 100 dalyvių, pareiškusių norą dalyvauti klasikinės muzikos konkurse. 

Lengvosios muzikos (varjete) kategorijos (B): 
Kategorija Gimimo metai Trukmė 
B1 2003 ir vėliau iki 4 min. 
B2 2001 - 2002 iki 6 min.  
B3 1999 - 2000 iki 8 min.  
B4 1997 - 1998 iki 10 min. 
B5 1995 - 1996 iki 12 min.  
B6 1992 - 1994 iki 14 min. 

 
Lengvosios muzikos (varjete)  kategorijų dalyviai privalo mintinai atlikti nemažiau kaip 2 
„varjetė“ stiliaus kūrinius. Lengvosios muzikos kategorijų dalyvių skaičius ribotas. 
Organizacinis komitetas priims pirmuosius 100 dalyvių, pareiškusių norą dalyvauti lengvosios 
muzikos (varjete) konkurse. 
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Akordeonų ansamblių kategorijos (C): 
Kategorija Sudėtis Trukmė Amžius  
C1 2 – 5 akordeonai 12 min. Visų dalyvių 

amžiaus vidurkis iki 
15 m. 

C2 2 – 5 akordeonai 15 min. Visų dalyvių 
amžiaus vidurkis 
virš 15m. 

Akordeonų ansamblių kategorijų dalyviai privalo atlikti nemažiau kaip 2 skirtingo 
charakterio kūrinius.  
 

Mišrių ansamblių kategorijos (D) 

Kategorija Sudėtis Trukmė Amžius  
D1 2 – 9 muzikos 

instrumentai (bent 
vienas akordeonas) 

iki 12 
min. 

Visų dalyvių 
amžiaus vidurkis 
iki 15 m. 

D2 2 – 9 muzikos 
instrumentai (bent 
vienas akordeonas 

iki 15 
min. 

Visų dalyvių 
amžiaus vidurkis 
virš 15 m. 

Mišrių ansamblių kategorijų dalyviai privalo atlikti nemažiau kaip 2 skirtingo charakterio 
kūrinius.  
 

Akordeonų orkestrų kategorija (E)  
Kategorija Sudėtis Trukmė Amžius  
E Ne mažiau 10 

muzikos 
instrumentų 

iki 15 
min. 

neribojamas 

Akordeonų orkestrų kategorijos dalyviai privalo atlikti nemažiau kaip 2 skirtingo charakterio 
kūrinius.  

 
Konkurso metu repertuaro keisti nebus galima. Apie konkurso dalyvio repertuaro 
pasikeitimus prašome informuoti iki 2012 kovo 1 d. elektroniniu paštu 
mindaugas@akordeonas.lt 
 
V. KONKURSO ŽIURI 
Konkurso dalyvių pasirodymą vertins tarptautinis žiuri.  
Žiuri narių pavardės bus paskelbtos prieš konkurso pradžią. 
Žiuri sprendimai galutiniai ir neapskundžiami. 
Žiuri turi teisę nutraukti dalyvio pasirodymą, jam viršijus nustatytą laiką. 
 
VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 
Grand Prix bus skiriamas kiekvienoje kategorijoje. Grand Prix laureatai ir jų pedagogai bus 
apdovanoti diplomais, vertingais prizais arba piniginėmis premijomis.  
Konkurso I  vietų laureatai bus apdovanoti diplomais ir vertingais prizais. 
Konkurso II, III vietų laureatai bus apdovanoti diplomais ir suvenyrais. 
Konkurso diplomantai bus apdovanoti diplomais. 
Konkurso žiuri sprendimu dešimčiai konkurso dalyvių bus pasiūlyta dalyvauti meistriškumo 
kursuose, kuriuos ves pasaulinio masto akordeono pedagogas. 
Visiems konkurso dalyviams ir jų mokytojams bus įteikti padėkos raštai bei suvenyrai. 
Konkurso organizatoriai turi visas teises į konkurso ir baigiamojo koncerto įrašus, radijo ir TV 
transliacijas be apmokėjimo konkurso dalyviams. 
 



 3 

VII. KONKURSO STOJAMASIS MOKESTIS  
Kategorijų A1, A2, B1, B2 – 120 lt. 
Kategorijų A3, A4, A5, A6 dalyviams 150 lt. 
Kategorijų B3, B4, B5, B6 – 150 lt.  
Kategorijų C1, C2, D1, D2 – 180 lt. 
Kategorijos E – 200 lt.  
 
VIII. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA 
Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2012 m. vasario 1 d. (pagal pašto spaudą) 

Kartu su paraiška reikia atsiųsti: 
a)  gimimo liudijimo kopiją (originalą turėti atvykus į konkursą); 
b)  stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją. 
 
IX. DOKUMENTUS SIŲSTI: 
Pageidautina elektroniniu paštu: 
mindaugas@akordeonas.lt 
Arba paštu:  
GRAŽINAI LUKOŠIENEI 
Iki pareikalavimo 
Laisvės  al. 102 
LT- 44001 Kaunas-APC 
Lietuva 
 
X. STOJAMĄJĮ MOKESTĮ PERVESTI: 
BANKO REKVIZITAI 
Gavėjas: Kauno akordeonistų draugija 
Sąskaitos nr. : LT 377011700001700005  
Gavėjo bankas: AB ŪKIO BANKAS 
 
XII. INFORMACIJA Visa informacija apie konkursą telefonu +370 614 81662 (Birutė 
Rušėnienė),  +370 676 29314 (Mindaugas Labanauskas), +370 609 93462 (Gražina Lukošiėnė) 
el. p. mindaugas@akordeonas.lt,  internetinėje svetainėje www.kkad.lt  
Fakso nr. +370 31968130 
Visa informacija ir pakvietimas dalyvauti konkurse bus išsiųsta elektroniniu paštu iki 2012 m. 
kovo 15 d.        
 
XIII. APGYVENDINIMAS Iš toliau atvykę konkurso dalyviai galės apsigyventi viešbučiuose, 
esančiuose Kaune. 
Rekomenduojame: 
http://kaunas.lcn.lt/sveciunamai/lt/ www.kaunashotel.lt   www.kaunascityhotel.com 
 
 
 

 

www.kkad.lt  


