VI TARPTAUTINIS SAKRALINĖS MUZIKOS FESTIVALIS

„KRISTUS KARALIAUJA! ALELIUJA!“
2019 m. balandžio 28 d. – gegužės 5 d.
Kviečiame įvairius vokalinės bei instrumentinės muzikos atlikėjus (solistus,
asamblius,
chorus) dalyvauti VI Tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje „Kristus karaliauja!
Aleliuja!“
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Pilietinės, tautinės, kultūrinės ir meninės savimonės ugdymas per meninę saviraišką;
2. Krikščioniškųjų vertybių ir tradicijų puoselėjimas;
3. Vokalinės bei instrumentinės muzikos sklaida, meninės koncertinės veiklos skatinimas,
sakralinio meno sklaida;
4. Nacionalinių ir kitų tautų vokalinės bei instrumentinės muzikos tradicijų puoselėjimas, jų
pristatymas klausytojams.
II. DALYVIAI
5. Vokalinės muzikos atlikėjai: vaikų, jaunimo ir suaugusių įvairios sudėties chorai,
ansambliai, solistai. Instrumentinės muzikos atlikėjai: kameriniai ansambliai, solistai.
III. REPERTUARAS
6. Laisvai pasirinktos Šv.Mišios, arba kelios mišių dalys (atlieka vokaliniai kolektyvai);
7. Du laisvai pasirinkti sakralinės muzikos kūriniai (atlieka kiekvienas kolektyvas arba
solistas, pasirodymo trukmė iki 10 min.); solistai vaikai, atlieka vieną kūrinį.
8. Didelės sudėties kolektyvai gali rengti pasirodymo programą iki 20-30 min.
9. Henryk Jan Botor. Misericordias Domini (atlieka vokaliniai kolektyvai, solistai, pagal
galimybę).
10. Leonidas Abaris „Kristui Karaliui“ – Festivalio himnas (gieda visi).
IV. LAIKAS IR VIETA
11. Festivalis vyks 2019 m. balandžio 28 d. – gegužės 5 d. Vilniaus rajono ir miesto salėse,
bažnyčiose bei kitose sakralinėse erdvėse.
V. APDOVANOJIMAI
12. Visi kolektyvai, solistai ir jų vadovai apdovanojami padėkos raštais.

VI. REGISTRACIJA
13. Kolektyvai ir solistai privalo atsiųsti užpildytas paraiškas – anketas (Priedas), spalvotas
nuotraukas bei trumpus koncertinės veiklos aprašus iki 2019 m. kovo 15 d. el. paštu
nijole@sakralines-muzikos-festivalis.lt
VII.

KITOS SĄLYGOS

14. Festivalio etapai:
1 etapas – Festivalio atidarymą, Dievo Gailestingumo sekmadienį, 2019 m. balandžio 28 d. –
savo parapijų bažnyčiose organizuoja patys dalyviai: gieda Šv. Mišiose ir koncerte (iš anksto
susitarus su klebonu).
2 etapas – Jungtiniai festivalio koncertai Vilniaus rajono ir miesto salėse, bažnyčiose, kitose
sakralinėse erdvėse 2019 m. balandžio 28 d. – gegužės 5 d.
3 etapas – Baigiamieji renginiai (koncertai ir giedojimas Šv. Mišiose) Vilniaus bažnyčiose 2019
m. gegužės 4-5 d.
15. Kitos sąlygos: dalyviai kelionės, maitinimosi ir nakvynės išlaidas apmoka patys.
VIII. ORGANIZATORIAI
FESTIVALIO GLOBĖJA: Vilniaus rajono merė Marija Rekst
Festivalio organizatoriai:
Vilniaus rajono savivaldybė
Vilniaus r. Pagirių meno mokykla.

Kontaktai:
Tel.: +370 52 604 976, el. p. pagiriumm@gmail.com,
tel.: +370 672 48124, el. p. nijole@sakralines-muzikos-festivalis.lt ,
www.sakralines-muzikos-festivalis.lt

VI Tarptautinio Sakralinės Muzikos Festivalio „Kristus Karaliauja! Aleliuja“
DALYVIO ANKETA – PARAIŠKA

Kolektyvo (solisto vardas, pavardė) pavadinimas
................................................................................................................................................................
Kolektyvo (solisto) tipas
................................................................................................................................................................
(Vaikų: jaunučių, jaunių, berniukų choras. Jaunimo mišrus, merginų choras. Mišrus, moterų, vyrų, kamerinis choras. Vokalinis ansamblis. Solistas
(sopranas, mecosopranas, tenoras, baritonas, bosas). Instrumentinis (kamerinis) ansamblis. Solistas).

Kolektyvo (solisto) vadovo (-ų) vardas ir pavardė
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adresas ..................................................................................................................................................
Telefonas.............................. faksas................................... el. paštas.....................................................
Kontaktinio asmens vardas ir pavardė....................................................................................................
Telefonas .............................. faksas ................................. el. paštas....................................................
Koncertmeisterio vardas ir pavardė
................................................................................................................................................................
Telefonas.............................. faksas................................... el. paštas....................................................
Kolektyvo narių skaičius............................................. ( .........moterų, ...........vyrų )
Lydinčių asmenų skaičius............................................ ( .........moterų, ...........vyrų )
Nurodyti datą, kada norima dalyvauti festivalyje
................................................................................................................................................................
Atvykimo data ir valanda
................................................................................................................................................................

Repertuaras (autorių pilnas vardas, pavardė ir kūrinių pavadinimai originalo ir lietuvių kalba):

Eil.Nr.

Kūrinio pavadinimas

Muzikos autorius

Teksto autorius

Kūrinio
trukmė,
min.

Vadovas . .............................................................................................................................................
(parašas)

Vardas, pavardė

