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EDUKACINIS ŠV. CECILIJOS SENOSIOS MUZIKOS FESTIVALIS 

Festivalio koncertų „Vaikai ir jaunimas atlieka senąją muziką“  
2014 m. lapkričio 22–23 d. Valdovų rūmų muziejuje nuostatai  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR TIKSLAI 

1. Edukacinį Šv. Cecilijos senosios muzikos festivalį (toliau – Festivalis) organizuoja Nacionalinio 
muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmų (toliau – Valdovų rūmai) Edukacijos 
ir lankytojų centras.  

2. Festivalio tikslas – skatinti Lietuvos pedagogus, moksleivius bei studentus dom÷tis Viduramžių, 
Renesanso ir Baroko epochų muzikos kultūra, repertuaru bei atlikimo stiliaus ypatumais ir išsamiau 
susipažinti su Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvaro muzika. 

II. DALYVAVIMO SĄLYGOS IR FESTIVALIO EIGA 

3. Festivalį sudaro kelios dalys: pedagogin÷ dalis (meistriškumo pamokos), vaikų ir jaunimo 
koncertai „Vaikai ir jaunimas atlieka senąją muziką“ (toliau – Vaikų ir jaunimo koncertai) bei 
edukaciniai senosios muzikos atlik÷jų pasirodymai.  

3.1. Pedagogin÷ dalis: 2014 m. lapkričio m÷nesį Valdovų rūmų muziejuje vyks įvairios 
meistriškumo pamokos, kurių metu Vaikų ir jaunimo koncertų dalyviai ir pedagogai gal÷s išsamiau 
susipažinti su ruošiamų kūrinių atlikimo stilistika bei ornamentika, istorine balso formavimo 
technika, grojimo istoriškai atkurtais instrumentais (klavesinu ir pozityviniais vargon÷liais) 
ypatumais. Užsi÷mimus ves profesionalūs senosios muzikos specialistai ir atlik÷jai. Meistriškumo 
pamokos organizuojamos tokia tvarka: 

3.1.1. lapkričio 7–9 d. (arba suderinus datą individualiai pagal galimybes): solistams ir 
ansambliams, kurių sud÷tyje yra klavišinių instrumentų, taip pat kitų sud÷čių kameriniams 
ansambliams. Meistriškumo pamokos vyks prie klavesino arba pozityvinių vargon÷lių. Užsi÷mimus 
ves Vilimas Norkūnas (klavesinas, vargonai); 

3.1.2. lapkričio 8 ir 15 d. (arba suderinus datą individualiai pagal galimybes): solistams ir 
ansambliams, kurių sud÷tyje yra vokalistų. Užsi÷mimus ves Rūta Vosyliūt÷ (barokinis vokalas); 

3.1.3. spalio ir lapkričio m÷nesiais suderinus datą individualiai: solistams ir kameriniams 
ansambliams, kurių sud÷tyje yra išilginių fleitų, taip pat įvairiems kitų sud÷čių kameriniams 
ansambliams. Užsi÷mimus ves Ieva Baublyt÷ (renesanso ir baroko išilgin÷s fleitos); 

3.2. Festivalio Vaikų ir jaunimo koncertai vyks 2014 m. lapkričio 22–23 d. Valdovų rūmuose. 

 



  

4. Dalyviai:  

4.1. Festivalio Vaikų ir jaunimo koncertuose kviečiami dalyvauti vaikų ir jaunimo kameriniai 
ansambliai, taip pat solistai, grojantys su akompaniatoriumi. Be to, organizatoriai siūlo galimybę 
pageidaujantiems dalyviams repetuoti ir koncertuoti kartu su profesionaliu klavesinininku ir 
vargonininku, grojančiu basso continuo akompanimentą; 

4.2. Vaikų ir jaunimo koncertų atlik÷jams dalyvavimas bent vienoje meistriškumo pamokoje yra 
privalomas. Meistriškumo pamokose kaip atlik÷jai arba klausytojai taip pat gali dalyvauti 
koncertuose nedalyvausiantys moksleiviai ir pedagogai, besidomintys senąja muzika. 

5. Repertuaras: Vaikų ir jaunimo koncertų dalyvius kviečiame atlikti Viduramžių, Renesanso arba 
Baroko epochų vokalinius ar instrumentinius kūrinius. 

5.1. Atlik÷jai kūrinius (iki 10 min. trukm÷s) gali pasirinkti patys. Repertuarą koncertų dalyviams 
taip pat gali pasiūlyti senosios muzikos specialistai, kurie ves meistriškumo pamokas (kviečiame 
kreiptis toliau nurodytais elektroninio pašto adresais). 

6. Instrumentai:  

6.1. meistriškumo pamokose ir koncertuose dalyviai gali groti savo turimais instrumentais;  

6.2. meistriškumo pamokų ir koncertų metu dalyviai ir akompaniatoriai taip pat gal÷s groti Valdovų 
rūmų klavesinu (dviejų manualų) bei pozityviniais penkių registrų (Gedackt 8’, Flöte 4’, 
Principalflöte 2’, Quinte 3’ (diskantu) ir Regal 8’) vargon÷liais; 

7. Repeticijos Valdovų rūmuose: dalyviai turi galimybę atvykti repetuoti į Valdovų rūmų muziejų 
prie klavesino arba pozityvinių vargon÷lių, iš anksto suderinę laiką su organizatoriais.  

8. Dalyvavimas Vaikų ir jaunimo koncertuose ir meistriškumo pamokose yra nemokamas. Dalyviai 
atvyksta savo l÷šomis. 

8.1. Į÷jimas į Festivalio koncertus bei atviras meistriškumo pamokas su Valdovų rūmų muziejaus 
edukaciniu bilietu (kaina 3 Lt / 0,87 €). 

III. DALYVIŲ REGISTRACIJA, KONTAKTAI  

9. Registracija: Festivalio dalyvių registracijos paraiškos (žr. priedą Nr. 1) teikiamos Valdovų 
rūmų Edukacijos ir lankytojų centrui iki 2014 m. spalio 21 d. laišku (adresu: Nacionalinis muziejus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmai, Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius) arba el. p. 
i.baublyte@valdovurumai.lt.  

10. Pateikus dalyvio paraiškas, organizatoriai susisieks tiesiogiai su ansamblių vadovais ir 
mokytojais d÷l dalyvavimo meistriškumo pamokose ir koncerte. 

11. Kontaktai:  

11.1. bendra informacija apie Festivalį teikiama elektroniniu paštu i.baublyte@valdovurumai.lt arba 
Valdovų rūmų Edukacijos ir lankytojų centro telefonais: (8 5) 261 7445 ir 8 684 11 549. 
Kontaktinis asmuo – Ieva Baublyt÷; 

11.2. repertuaro klausimais kviečiame rašyti meistriškumo pamokų ved÷jams: 



  

Vilimas Norkūnas, vilimas.norkunas@gmail.com (d÷l instrumentin÷s muzikos repertuaro) 

Ieva Baublyt÷, i.baublyte@valdovurumai.lt (d÷l instrumentin÷s muzikos repertuaro) 

Rūta Vosyliūt÷, garbane09@gmail.com (d÷l vokalin÷s muzikos repertuaro) 

12. Informacija apie Festivalį ir jo eigą bei naudingos interneto nuorodos skelbiamos Valdovų rūmų 
interneto svetain÷je www.valdovurumai.lt/lankytojams/edukacija. 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRIEDAS NR. 1 

 

EDUKACINIS ŠV. CECILIJOS SENOSIOS MUZIKOS FESTIVALIS 

Festivalio koncertų „Vaikai ir jaunimas atlieka senąją muziką“ 2014 m. lapkričio 22–23 d.  

Valdovų rūmų muziejuje dalyvio paraiškos forma 

 

Ansamblio pavadinimas (jeigu yra): 

 
Atlik÷jų vardas, pavard÷, amžius (ir informacija apie tai, kokiu instrumentu groja arba dainuoja): 
 
 

 

Kompozitorius ir jo gyvenimo datos, muzikos kūrinių pavadinimai: 

 
 
 
Ansamblio vadovo arba muzikos mokytojo kontaktai (elektroninis paštas, telefono numeris, 
miestas, kokiai mokyklai arba institucijai atstovauja):  

 

 

 

Keli žodžiai apie atlik÷jus (galite rašyti kitoje lapo pus÷je arba atskirame lape): 

 


