VECUMNIEKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Reģ. Nr. 90001467737
Rīgas ielā 24c, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933
Tālrunis: 63976386, fax: 63976384, e-pasts: vecumniekumms@inbox.lv
mājas lapa: vecumniekumms.lv
_____________________________________________________________________

Mazo vijolnieku konkurss - festivāls
„Sienāzis 2017”
2017. gada 8. aprīlī plkst. 13.00
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā
NOLIKUMS
Konkursa - festivāla mērķis:
Apzināt un veicināt jauno vijolnieku radošās spējas vijoļspēlē.
Bagātināt audzēkņu skatuves pieredzi pozitīvā un radošā atmosfērā.
Sadarbībā ar vijoļspēles pedagogiem veidot un apkopot uz latviešu tautas melodijām balstītu
mūzikas materiālu jaunākajām vijoļspēles klasēm.
Konkursā piedalās: 1. – 4. klašu vijolnieki (ne vecāki par 11 gadiem uz konkursa dienu)
Festivālā piedalās: sagatavošanas klase, 1. – 4. klašu vijolnieki (var būt vecāki par 11 gadiem)
Konkursa un festivāla repertuārs:
2 skaņdarbi, no kuriem viens ir audzēkņa un pedagoga radošs jaunrades kopdarbs, kas
atskaņojams bez klavieru pavadījuma un balstīts uz latviešu tautas dziesmas, dejas vai rotaļas
melodijas izveduma ar variantiem (variācijām).
Jaunākā grupa:
 1.klase - latviešu tautas dziesmas (dejas) melodijas izvedums 2 reizes ar štrihu vai ritma
variantiem, un brīvas izvēles skaņdarbs.
 2. klase - latviešu tautas dziesmas (dejas) melodijas izvedums 3 reizes ar štrihu vai ritma
variantiem, un brīvas izvēles skaņdarbs.
Vecākā grupa:
 3.klase - latviešu tautas dziesmas (dejas) melodijas izvedums 3 reizes ar štrihu vai ritma
variantiem, vai 2 dažādu melodiju apdare, un tehniska rakstura skaņdarbs.
 4. klase - 2 latviešu tautas dziesmu (deju) melodiju izvedums ar štrihu un ritma variantiem,
un tehniska rakstura skaņdarbs.
Programma jāatskaņo no galvas.
Jaunrades darbs – latviešu tautas dziesmas (dejas vai rotaļas) nošu materiāls pirms konkursa
nododams žūrijai 3 eksemplāros, norādot autorus un pārstāvēto skolu.
Vēlams elektroniskā formātā (Sibelius, Finale ,PDF u.c.)

Jaunrades darbi var tikt apkopoti un izmantoti kā metodiskie materiāli.

Vērtēšana:
 Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē divas žūrijas – pedagogi un vecāko klašu audzēkņi (no
katras skolas viens audzēknis).
 Konkursanti pēc punktu summēšanas iegūs pateicības rakstus vai I, II, III pakāpes diplomus.
Viens konkursants savā grupā iegūs goda nosaukumu „Sienāzis 2017” un saņems galveno
balvu - apmaksātu ceļazīmi uz vasaras radošo nometni.
 Festivālā speciālas nominācijas izvēlēs klausītāji.
Konkursa noslēgumā apvienotais vijolnieku ansamblis, kura sastāvā muzicēs festivāla un konkursa
dalībnieki, atskaņos Salvadora Leonardi “ Kapričio polku”. Balsis izvēlēties atbilstoši audzēkņa
prasmēm un iemaņām. Šis skaņdarbs var būt atskaņots no galvas vai no notīm.
Nošu materiālu varēs saņemt Jūsu norādītajā e-pastā PDF formātā pirms vai pēc pieteikuma
saņemšanas.
Kopmēģinājums notiks pēc konkursa.
Individuālie mēģinājumi rindas kārtībā skolas zālē līdz plkst. 12.40
***
Dalības maksa katram dalībniekam EUR 10.00.
Ceļa un ēdināšanas izdevumus sedz paši dalībnieki.
Pieteikumus lūdzam iesūtīt ne vēlāk kā līdz 2017. gada 27.martam.
E-pastus nošu materiālu saņemšanai lūgums atsūtīt savlaicīgi!
Pieteikuma paraugs: (konkursam un festivālam jāiesniedz atsevišķi pieteikumi)
Nr.

Dalībnieka vārds,
uzvārds, dzimšanas dati

Klase

Pedagoga vārds,
uzvārds,
KCM vārds, uzvārds

Programma

Pieteikumus sūtīt uz e pastu vecumniekumms@inbox.lv vai faksu 63976384
Rekvizīti:
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola
Rīgas iela 24c, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV – 3933
Reģ.nr.90001467737
AS „Swedbanka”
Konta Nr. LV28HABA0551003996592

***
Neskaidrību gadījumā zvanīt
direktores vietniecei mūzikas programmā, vijoles spēles skolotājai Solvitai Lokai - +371 26124012
vai direktorei Ivetai Lavrinovičai - +371 29112194

Kopējā
hronometrāža

