
          PATVIRTINTA 

Kauno sakralinės muzikos 

mokyklos direktoriaus 2018 m. 

vasario 14 d. įsakymu Nr. V-12 

 

RESPUBLIKINIS VAIKŲ IR JAUNIMO CHORŲ FESTIVALIS  

„MARIJA – MOTINA MŪS 2018“ 

 

NUOSTATAI 

 

I.  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1.1. Festivalis rengiamas, siekiant puoselėti ir plėsti krikščioniškas chorinio giedojimo tradicijas. 

1.2. Atsiliepti į religinės muzikos poreikį. 

1.3. Skatinti pedagogus ir jaunus atlikėjus pažinti savo nacionalinės kultūros paveldą. 

1.4. Suteikti sąlygas dalyvauti ne tik profesionaliems, bet ir mėgėjų meno kolektyvams, 

pritraukiant bažnytinius vaikų ir jaunimo chorus bei jų vadovus. 

1.5. Skatinti įvairių chorų kūrybinį bendradarbiavimą, plėtoti chorinę patirtį ir kultūrą. 

 

II.  LAIKAS IR VIETA 

 

2.1.  Festivalis vyks 2018 m. gegužės 6 d. 

2.2. Vieta – Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika (Vilniaus g. 1, Kaunas). 

2.3. Festivalio pradžia – 11.30 val. 

  

III.  FESTIVALIO SĄLYGOS IR DALYVIAI 

 

3.1. Festivalyje kviečiami dalyvauti Lietuvos meno ir muzikos mokyklų, pradinių, vidurinių, 

pagrindinių, gimnazijų mokyklų kolektyvai, bažnytiniai chorai ir ansambliai. 

3.2. Festivalyje dalyvauja kolektyvai, paruošę privalomą festivalio koncerto repertuarą. 

3.3. Kūriniai atliekami gyvai, be fonogramos. 

3.4. Festivalio kelionės bei maitinimosi išlaidas apmoka patys dalyviai. 

3.5.  Dalyvių anketos priimamos iki 2018 m. balandžio 18 d. el. paštu: 

festivalis.magnificat@gmail.com 

 

 

 



IV.  FESTIVALIO DALYVIŲ PROGRAMA 

 

4.1. Privalomas festivalio kūrinys: Č. Sasnauskas „Malda Marijai už Tėvynę“. Pagal galimybes 

paruošti Šv. Mišių kūrinius, kurių natos pridedamos. 

4.2. Choro pasirodymui skirtas vienas arba du pasirinkti sakralinės muzikos kūriniai, jei atliekami 

du kūriniai, antras turi būti skirtas Švč. Mergelei Marijai. 

4.3. Festivalyje dalyvaujantys kolektyvai kviečiami dalyvauti Šv. Mišių liturgijoje. 

 

V. APDOVANOJIMAI 

 

5.1. Festivalis yra įtrauktas į Kauno pedagogų kvalifikacijos centro programą. Visi festivalio 

dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais.  

 

VI. ORGANIZATORIAI 

 

6.1. Festivalio organizatorius – Kauno sakralinės muzikos mokykla. 

6.2. Festivalio kuratorius – Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius kun. dr. Vilius 

Sikorskas. 

6.3. Festivalio koordinatorius: direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vadimas Navickas,  

tel. 8 602 37264; 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7.1. Festivalis gali būti filmuojamas ir fotografuojamas. Dalyviai, siųsdami paraiškas, sutinka, kad 

renginys ir dalyviai gali būti filmuojami ir fotografuojami, o medžiaga gali būti spausdinama, 

skelbiama spaudoje, internetinėje erdvėje.  

7.2. Su festivaliu susijusi informacija skelbiama interneto puslapyje: 

http://www.cantoresdavid.lt/renginiai/festivalis-magnificat-marija-motina-mus 

  



RESPUBLIKINIS VAIKŲ IR JAUNIMO CHORŲ FESTIVALIS 

„MARIJA – MOTINA MŪS 2018“ 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Choro pavadinimas  

Vadovo vardas, pavardė  

Įstaigos/organizacijos 

pavadinimas 

 

Adresas  

Telefono nr.  

El. paštas  

 

ATLIEKAMI KŪRINIAI 

 

Autorius (-iai) 

 (žodžių ir muzikos) 
Kūrinio pavadimas Trukmė 

   

 


