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VI KAUNO KRAŠTO AKORDEONISTŲ FESTIVALIS - MARATONAS 

 

 NUOSTATAI 
 

 

Tikslas ir uždaviniai: 

 Populiarinti akordeono muziką; 

 Suteikti galimybę jauniesiems akordeonistams dalyvauti muzikos šventėje; 

 Plačiau susipažinti su įvairių šalių kompozitorių kūriniais akordeonui; 

 Sudaryti bendradarbiavimo, patirties pasidalijimo galimybę muzikos mokyklų mokytojams 

ir jų ugdytiniams. 

 Organizatoriai: 

     Kauno krašto akordeonistų draugija. 

     Kauno apskrities J.Gruodžio konservatorija, 

     Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademija. 

 Tęstinumas: 

     Maratonas vyksta kas dveji metai. 

 Dalyviai: 

    Akordeono dalyko mokiniai iš visos Lietuvos – solistai, ansambliai, orkestrai. 

 Sąlygos: 

1. Maratonas vyks 2016 m. vasario mėn. 27 d. J.Gruodžio konservatorijos didžiojoje salėje 

 adresu: J.Gruodžio g. 6, Kaunas. Maratono pradžia 10 val. 

2. Dalyvio solisto nario mokestis 5 EUR. 

2.1. Dalyvio ansamblio nario mokestis – 3 EUR. 

3. Mokestį pervesti: Kauno akordeonistų draugija 

Įmonės kodas 193294725 

 Sąskaitos nr. LT457180900000606650 

 Gavėjo bankas: AB ŠIAULIŲ BANKAS 

 Arba sumokėti atvykus į renginį. 
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Maratono tvarka: 

 Dalyviai skirstomi į grupes: 

 A grupė – solistai 

 B grupė – duetai (akordeonų ir mišrūs) 

 C grupė – ansambliai (akordeonų ir mišrūs) 

 D grupė – orkestrai 

Repertuaras: 

Visi dalyviai atlieka po vieną laisvai pasirinktą kūrinį. 

Apdovanojimai: 

Dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais. 

Mokytojai, parengę festivaliui - maratonui daugiausia mokinių, bus apdovanoti padėkos raštais. 

Pateikiami dokumentai: 

Dalyvio anketa:  

1) Dalyvio vardas, pavardė; 

2) Mokykla, klasė, elektroninis paštas; 

3) Mokytojo vardas, pavardė, elektroninis paštas; 

4) Kūrinio autorius ir pavadinimas lietuvių kalba. 

Dalyvių paraiškos priimamos iki 2016 m. vasario 1 dienos el. paštu mindaugas@akordeonas.lt  

 

2016 m. vasario 27 d. 13 val. vyks visuotinis Kauno krašto akordeonistų draugijos narių 

susirinkimas ir seminaras „Mokymo groti akordeonu  metodikos: tradicijos ir aktualijos“. 

Kviečiame mokytojus skaityti pranešimus įvairiomis aktualiomis temomis. Pranešimo trukmė – iki 

10 min. Norintys pasidalinti gerąja patirtimi kviečiami registruotis el. paštu 

mindaugas@akordeonas.lt iki 2016 m. vasario 1 d. Dalyviams bus išduodamos seminaro 

klausytojo pažymos. 

 

Informacija teikiama tel. 8 688 72162 – Gražina Lukošienė 

                                        8 614 81662 – Birutė Rušėnienė 

                   8 676 29314 – Mindaugas Labanauskas 

 

Iki pasimatymo Kaune!!! 
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