
 
 

XI TARPTAUTINIO AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ CHORŲ KONKURSO 

„JUVENTUS 2019“ NUOSTATAI 
 
 

Bendrosios nuostatos 
 

 XI tarptautinis aukštųjų mokyklų mišrių ir moterų chorų konkursas „Juventus 2019“ vyks 
2019 m. balandžio 12-14 d. Kaune.

 Konkurso tikslas – puoselėti konkurso „Juventus“ tradiciją, ugdyti chorinio dainavimo 

meistriškumą, plėsti tarptautinius aukštųjų mokyklų chorų kūrybinius ryšius.

 
Konkurso nuostatos 

 
 Konkurso struktūra

o „Juventus 2019“ konkursas su privalomąja programa a cappella. 

 Dalyvavimo nuostatos
o Konkurse gali dalyvauti nuo 16 iki 40 žmonių aukštųjų mokyklų chorai, kurių 

sudėtyje – ne mažiau kaip 75 proc. studentų; neleidžiama dalyvauti solistams bei 
choristams profesionalams.  

o Konkurse gali dalyvauti tik saviveikliniai ne muzikinių aukštųjų mokyklų 
chorai. 

o Dalyviai atlieka konkurso privalomąją programą a cappella. 
o Visi konkurso dalyviai atlieka po vieną laisvai pasirinktą (nebūtinai konkursinį) 

kūrinį konkurso atidarymo koncerte. 
o Už konkurso nuostatų pažeidimą dalyvis gali būti diskvalifikuotas.  
o Konkurso organizatoriai siūlo dalyviams Kauno miesto bažnyčiose atlikti 

laisvai pasirinktą 10–15 minučių trukmės sakralinės muzikos programą. 

 Privalomoji programa a cappella
o Programą sudaro: 

 privalomasis kūrinys – Z.Bružaitė „Ave Maria“

 XX-XXI a. kompozitoriaus kūrinys;

 nacionalinis kūrinys;

 laisvai pasirinktas kūrinys. 
o Konkursinei programai skiriama 15 minučių. Choro pasirodymo laiką sudaro 

atliekamos programos trukmė, įėjimas ir išėjimas, pauzės tarp kūrinių. 

o Programa atliekama a cappella, be mikrofonų ir kitų įgarsinimo priemonių.  
o Pasirinkta konkursinė programa, gavus dalyvavimo konkurse patvirtinimą, negali 

būti keičiama.  
o Tvarką, kuria bus atlikti konkursiniai kūriniai, laisvai pasirenka choro vadovas. 
o Chorai, išskyrus jų vadovą, akustinei repeticijai į konkursui parengtą salę 

neįleidžiami. 
o  Chorų pasirodymo eiliškumas nustatomas burtų keliu. 



Vertinimo nuostatos 
 

 Chorus vertina kompetentinga 5 asmenų komisija.

 Vertinama chorų: 
o dainavimo technika ir garso kultūra; 
o  intonacija ir ritmas; 
o  išraiškingumas ir stilistika; 
o  repertuaro parinkimas, jo dramaturgija. 

 

 Chorai vertinami nuo 50 iki 100 balų sistema.
 Už laiko limito viršijimą komisijos nuožiūra gali būti skiriami baudos balai: už kiekvieną 

15 sekundžių – 1 baudos balas.
 Komisija neteikia jokių raštiškų vertinimų ir paaiškinimų. Komisijos sprendimas galutinis 

ir neapskundžiamas.
 Nugalėtoją ir prizininkus komisija nustato kolegialiu sprendimu. Komisija turi teisę 

neskirti kurios nors vietos ar prizo, esant nepakankamai surinktų balų atlikimo lygiui. 
Komisijos sprendimas galutinis ir neapskundžiamas.

 
Apdovanojimai 

 
 I vieta – Aukso diplomas (95–100 balų) ir 1000 eurų.

 II vieta – Sidabro diplomas (90–95 balai) ir 800 eurų (dvi II vietos).
 III vieta – Bronzos diplomas (85–90 balų) ir 600 eurų (trys III vietos).



Vertinimo komisija pasilieka galimybę skirti kolektyvams specialiuosius prizus. 
 

Kitos nuostatos 
 

 Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2019 m. sausio 25 d. el.paštu, juventus@ktu.lt.
 Konkurso registracijos mokestis – 150 eurų.

 Gavę organizatorių patvirtinimą dalyvauti konkurse „Juventus“, dalyviai privalo:
 Iki 2019m. vasario 28 d. konkurso organizatoriams pervesti konkurso registracijos 

mokestį (150 eurų) į nurodytą konkurso organizatorių banko sąskaitą ir elektroniniu 
paštu atsiųsti sumokėto dalyvio registracijos mokesčio kvito kopiją; 

 el.paštu juventus@ktu.lt atsiųsti trumpą kolektyvo aprašymą lietuvių ir anglų 
kalbomis (po pusę A4 puslapio kiekviena kalba); 

 atsiųsti geros kokybės skaitmeninę kolektyvo nuotrauką (mažiausiai 1024x768 
raiškos). 
  

 Konkurso metu dalyviai privalo pateikti 5 spausdintas savo atliekamos programos kūrinių 
kopijas, kurios yra negrąžinamos ir lieka festivalio archyve.    

 Visa informacija, išskyrus programos kūrinių kopijas, siunčiama tik skaitmeniniu būdu, 
kontaktuose nurodytu el. pašto adresu.

 Dalyviai patys apmoka transporto, maitinimosi ir nakvynės išlaidas.
 Organizatoriai pasilieka visas teises į konkurso vaizdo ir garso įrašus ir jų platinimą bei 

leidybą.


Rekvizitai: 
Kauno technologijos universitetas įm. k. 111950581 
PVM k. LT119505811, adresas K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas 
tel. +370 (37) 300 000, 300 421, faks. +370 (37) 324 144, e. p. ktu@ktu.lt 
A/s LT387044060003104481, AB SEB bankas 

 
Projektą remia:

mailto:ktu@ktu.lt

