PATVIRTINTA
Joniškio kultūros centro direktoriaus
2021 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-2
VIRTUALAUS RESPUBLIKINIO DAINOS KONKURSO „DAINUOJU LAISVĘ“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Sausio 13-oji, Laisvės gynėjų diena, neatsiejama nuo legendinės dainos „Laisvė“ (muzika Eurikos
Masytės, žodžiai – Justino Marcinkevičiaus), sukurtos ir pirmą kartą padainuotos prieš 30 metų. Dėl
savo teksto, muzikos ir atlikimo įtaigos daina „Laisvė“ tapo simboliniu šio istorinio lūžio himnu.
Pasitinkant jubiliejinę, 30-ąją, Sausio-13-ąją, Joniškio kultūros centras inicijuoja virtualų šios dainos
atlikimo konkursą, kviečiantį vokalu savitai išreikšti, perteikti, išjausti kūrinio prasmę.
2. Konkursą organizuoja Joniškio kultūros centras (Žemaičių g. 14, LT- 84143 Joniškis, tel. (8 426)
53475, faks. (8 426) 53475, el. paštas: jkckultura@gmail.com).
3. Konkurso koordinatorės: bendrieji klausimai – režisierė Dovilė Juknienė, mob. 8 699 95 450,
konkurso kūrinio atsiuntimo klausimai – meno vadovė Jurinta Mickaitė, mob. 8 627 83 708, el. paštas
joniskiokc@gmail.com.
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Tikslas – virtualaus konkurso forma paminėti jubiliejinę Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną.
Uždaviniai – telkti atlikėjus dainuoti patriotines dainas, aktyvinti vokalinio žanro veiklą, skatinti
atlikėjus improvizuoti, interpretuoti, savitai perteikti konkurso kūrinį.

III SKYRIUS
KONKURSO EIGA
5. Vaizdo įrašus su konkurso pasirodymu siųsti nuo 2021 m. sausio 11 d. iki sausio 22 d. Konkurso
dalyvių pasirodymai bus viešinami Joniškio kultūros centro interneto socialinio tinklo „Facebook“
puslapyje (www.facebook.com/joniskiokc). Laureato ir paskatinamųjų vietų laimėtojai bei jų
pasirodymai bus skelbiami Joniškio kultūros centro socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje
sausio 29 d. 17 val.
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IV SKYRIUS
VAIZDO ĮRAŠO ATSIUNTIMO SĄLYGOS
6. Vaizdo įrašai su konkurso pasirodymu siunčiami „WeTransfer“ nuoroda elektroniniu paštu
joniskiokc@gmail.com. Instrukcija kaip tai padaryti:
https://drive.google.com/file/d/1Ptxp4tJZCNOpG0FU47SNOiZTGWgWpoRd/view?usp=sharing
V SKYRIUS
DALYVIAI
7. Konkurse gali dalyvauti vokaliniai ansambliai, grupės bei solistai.
8. Konkurso dalyviai turi būti ne jaunesni nei 14 metų amžiaus.
9. Visus norinčius dalyvauti prašome atsiųsti dalyvio anketą (pridedama) bei dainos vaizdo įrašą IV
nuostatų dalyje nurodytu būdu el. paštu joniskiokc@gmail.com iki 2021 m. sausio 22 d. Joniškio
kultūros centras taps anketoje pateiktų duomenų valdytoju ir tvarkys juos Konkurso administravimo
ir susisiekimo su Konkurso nugalėtojais tikslu. Asmens duomenys bus tvarkomi viso Konkurso metu,
kol paskelbiami Konkurso nugalėtojai.
VI SKYRIUS
KONKURSO SĄLYGOS
10. Konkurso dalyviai atlieka E. Masytės ir J. Marcinkevičiaus dainą „Laisvė“.
11. Atlikėjai gali dainuoti acapella arba akompanuojant gyvai. Galima naudoti dalinę arba minusinę
fonogramą.
VII SKYRIUS
VERTINIMAS
12. Konkurso dalyvius vertina 3 narių vertinimo komisija:
Dainų autorė, kompozitorė ir atlikėja – Laura Remeikienė;
Kompozitorius, džiazo pianistas, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos direktorius –
Vitolis Žukas;
Kompozitorius, instrumentinės muzikos atlikėjas, gyvo garso grupės „Septem band“ vadovas –
Modestas Jukna.
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13. Atlikėjai bus vertinami kūrinio interpretavimo, vokalinės improvizacijos, aranžuotės, atlikimo
kokybės kriterijais.
VIII SKYRIUS
APDOVANOJIMAS
14. Konkurso nugalėtojas bus apdovanotas specialiu prizu, suvenyru ir diplomu bei 150 eurų vertės
dovanų čekiu www.muzikosparduotuve.lt. Apdovanojimai bus įteikti nugalėtojui ir organizatoriams
patogiu laiku ir saugiu būdu. Konkurso organizatoriai ir vertinimo komisija pasilieka teisę skirti
neribotą skaičių paskatinamųjų prizų. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais.

