Vaikų pop muzikos festivalis-konkursas „Spalvų gama“
KVIETIMAS REGISTRUOTIS

Kviečiame 4-18 metų vaikus ir jaunimą šių metų birželio 6 d. dalyvauti pop muzikos festivalyje-konkurse
„Spalvų gama“. Festivalio-konkurso tikslas – skatinti įvairiapusę vaikų meninę saviraišką, skleisti
bendruomeninio dainavimo idėją, burti muzikuojančių vaikų bendruomenę. Konkurso dalyviai bus skirstomi
į dvi grupes (A ir B), po keturias amžiaus kategorijas:
A grupė – pop chorai:
I – 4 – 8 metų amžiaus,
II – 9 – 11 metų amžiaus;
III – 12 – 15 metų amžiaus;
IV – 16 – 18 metų amžiaus.
B grupė – solistai:
I – 4 – 8 metų amžiaus,
II – 9 – 11 metų amžiaus;
III – 12 – 15 metų amžiaus;
IV – 16 – 18 metų amžiaus.
Apdovanojimai vyks po kiekvienos amžiaus grupės pasirodymo (išskyrus po I-osios grupės), dainininkus
vertins organizatorių sudaryta komisija.
Vaikų pop muzikos festivalis-konkursas „Spalvų gama“ vyks š.m. birželio 6 d. nuo 14 val. (repeticijos – nuo
9 val.) Joninių slėnyje, Jonavoje.

Šiais metais norime įprasminti vaikų pop muzikos festivalį-konkursą „Spalvų gama“ sumažinant atskirtį tarp
klausos sutrikimų neturinčių ir klausos negalią turinčių vaikų. Projekto „Vaikų muzikos ir kūrybiškumo
festivalis „Kurti““ tikslas – sąveikaujant su Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru bei Jonavos r.
mokyklų bei darželių ugdytiniais sumažinti atskirtį tarp skirtingų socialinių grupių vaikų ir skatinti jų
kūrybiškumą per muzikos žanrą. Tokiu būdu kurtieji kartu su „Spalvų gama“ dalyviais atliks 10 imitacinių
festivalio-konkurso metu atliktų kūrinių (suderinus su „Spalvų gama“ dalyviais ir jų vadovais).
Vaikų muzikos ir kūrybiškumo festivalio „Kurti“ koncertas vyks š.m. birželio 6 d. 18 val. Joninių slėnyje,
Jonavoje. Preliminari renginio programa:





9-13 val. – dalyvių registracija ir repeticija
13-14 val. – pasiruošimas koncertui, vadovų pasitarimas
14-18 val. – koncertas, apdovanojimai
18 val. – vaikų muzikos ir kūrybiškumo festivalio „Kurti“ koncertas (laikas bus patikslintas iki
gegužės 25 d.)

Jūsų užpildytų anketų laukiame el. paštu renginiai@jkc.lt iki gegužės 1 d.

