Šiuolaikinės muzikos festivalio IŠ ARTI
Konkurso nuostatai

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Konkurso tikslas – plėsti simfoninio ir kamerinių ansamblių repertuarą, skatinti profesionalios muzikos evoliuciją
įvairių stilių kryptimis.
1.2. Konkursą rengia Všį „Iš Arti“ (Į.k. 302299198) festivalio metu (2019 11 15 – 2019 11 22).
2. Organizatoriai
2.1. Organizatoriai įsipareigoja:
2.1.1. skelbti informaciją apie konkursą www.isarti.lt ir „Iš Arti“ Facebook paskyroje.
2.1.2. informuoti visus konkurso dalyvius apie konkurso eigą ir laimėtojus.
2.1.3. apdovanoti laimėtojus premijomis.
2.1.4. oficialiai pristatant kūrinius, nurodyti muzikos kūrinių autorius.
3. Dalyvavimo sąlygos
3.1. Konkurse kviečiami dalyvauti kompozitoriai.
3.2. Konkurso dalyvių amžius neribojamas.
3.3. Dalyvaudamas konkurse, konkurso laimėtojas sutinka, kad organizatoriams būtų leista atgaminti ir platinti naują
kūrinį (išleisti natas, CD, viešai atlikti, transliuoti, skelbti kompiuterių tinklais, t.y. internete).
3.4. Konkurso dalyvis laisva forma organizatoriams iki 2019 m. balandžio 22 d. pateikia dalyvio anketą (DOC
formatas), kurioje nurodo/atsiunčia:
3.4.1. vardą, pavardę, gimimo metus, šalį.
3.4.2. elektroninio pašto bei namų adresus, mobilaus telefono numerį.
3.4.3. trumpą aprašymą apie būsimą kūrinį (ne daugiau – 300 žodžių), preliminarų arba tikslų kūrinio pavadinimą,
sudėtį, metus, nuorodą į savo anksčiau sukurto kūrinio/ - ių garso įrašus arba atsiunčiami 2 kūrinių garso įrašai mp3
formatu).
3.5. Naujo kūrinio idėjai pasirenkama viena iš pozicijų: simfoniniam orkestrui (pozicija „SymphoChance“: 2222-42212perc-hrp-str (10-8-6-4-2).
arba instrumentiniam ansambliui („ChamberChance“: 3vni-vla-2celli-pf).
3.6. Naujo kūrinio trukmė 10 - 12 min.
3.7. Konkurso būdu laimėtojas bus atrinktas ir paskelbtas 2019 m. gegužės 27 d. Geriausios idėjos laimėtojui bus
siūloma sukurti naują kūrinį vienai iš aukščiau nurodytų sudėčių, skiriama premija. Konkurso laimėtojai bus pakviesti į
festivalį, sudarant galimybes iš dalies kompensuoti apgyvendinimo ir kelionės išlaidas, jei tokios būtų.
3.8. Atrinktas konkurso dalyvis / laimėtojas organizatoriams elektroniniu paštu info@isarti.lt atsiunčia:
3.8.1. Naujo kūrinio natas (partitūra ir partijos PDF formatu), mp3 versiją.
3.9. Vienas konkurso dalyvis gali dalyvauti tik vienoje konkurso pozicijoje („SymphoChance“ arba „ChamberChance“).
3.10. Naujo kūrinio natas ir reikalingą informaciją konkurso laimėtojas privalo atsiųsti iki 2019 m. rugsėjo 3 d.
3.11. Konkurso dalyvio mokestis – 40 eur (vienkartinis, negrąžinamas) pervedamas iki 2019 m. balandžio 22 d.
3.11.1. Dalyvio mokestis pervedamas į konkurso organizatoriaus sąskaitą, užrašant dalyvio vardą, pavardę „už
konkursą“, nurodant poziciją „SymphoChance“ arba „ChamberChance“.
3.11.2. Rekvizitai:
VšĮ Iš Arti, įmonės kodas 302299198
Ukmergės g. 10-55, LT – 49407 Kaunas
A/S Nr. LT90 7300 0101 1387 3914, Swedbank AB, banko kodas 73000
SWIFT BIC HABALT22
3.12. Kūrinys, neatitinkantis reikalavimų, nedalyvauja konkurse.
3.13. Dėl papildomos informacijos kreiptis į konkurso koordinatorę Andrijaną Filinaitę elektroniniu paštu ceo@isarti.lt
4. Vertinimo komisija, vertinimo kriterijai, prizai
4.1. Dalyvius vertina 5 asmenų komisija.
4.2. Atrenkant laimėtojus bus atsižvelgiama į kūrybinės idėjos pateikimą, jos aktualumą.
4.3. Geriausių kompozicijų autoriams bus skirtos piniginės premijos:
„SymphoChance“ – 2000 Eur
„ChamberChance“ – 1000 Eur
Galimi papildomi apdovanojimai – specialūs prizai, diplomai ir pan.
4.4. Laimėtojų apdovanojimas vyks Kauno valstybinėje filharmonijoje, šiuolaikinės muzikos festivalio IŠ ARTI dienomis
(2019-11-15-2019-11-22). Sukurti kūriniai bus atlikti festivalyje.
5. Baigiamosios nuostatos
5.1. Pateikdamas paraišką, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis.
5.2. Organizatoriai turi teisę keisti ir koreguoti konkurso nuostatus, vertinimo komisijos narius ir jų skaičių bei
skiriamų premijų išdėstymą.
5.3. Visi kilę ginčai sprendžiami LR įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.
5.4. Informacija apie konkursą skelbiama svetainėse www.isarti.lt, https://www.musicalchairs.info, www.lks.lt
ir https://www.facebook.com/IsArtiFestivalis/

