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II RESPUBLIKINIS AKORDEONININKŲ FESTIVALIS  

„ACCORDIONISSIMO 2023“ 

 

NUOSTATAI 

 
 

1. Tikslas 

Populiarinti akordeono muziką, skatinant solinį ir ansamblinį muzikavimą, tarpmokyklinį mokytojų 

ir mokinių bendradarbiavimą. 

 

2. Organizatoriai 

Kėdainių muzikos mokykla;  

Kauno J. Gruodžio konservatorijos mokytojas Laimonas Salijus. 

 

3. Laikas ir vieta 

Festivalis vyks 2023 m. balandžio 22 d. (šeštadienį) 12.00 val. Kėdainių Daugiakultūriame centre 

(Senosios Rinkos a. 12, Kėdainiai) 

Festivalio dalyvių registracija ir repeticijos: 10.00-11.30 val.  

Išsamesnė informacija apie festivalio dienotvarkę ir tikslus repeticijų grafikas bus išsiųsti Jūsų 

anketoje nurodytu el. pašto adresu iki 2023 m. balandžio 11 d. 

 

4. Festivalio sąlygos 

4.1. Festivalyje gali dalyvauti visi Lietuvos muzikos (meno) mokyklų mokiniai (solistai ir įvairios 

sudėties ansambliai, kuriuose groja bent vienas akordeonas) – duetai, trio, kvartetai ir kt.; 

ansambliuose gali dalyvauti ir mokytojai). 

4.2. Solistai ir ansambliai atlieka po vieną pasirinkto žanro kūrinį. 

PASTABA: bendra pasirodymo trukmė MOKYKLAI – iki 10-12 min. 

4.3. Grojimas mintinai nebūtinas. 

4.4. Dalyvių amžius neribojamas. 

4.5. Dalyvių skaičius ribotas; pirmenybė teikiama anksčiau atsiuntusiems paraiškas. 

Pasiekus maksimalų dalyvių skaičių registracija bus stabdoma. 

 

 

 



5. Paramos festivaliui mokestis, paraiškos teikimas 

Festivalio dalyvio mokestis: 

SOLISTUI – 7 EUR; 

ANSAMBLIUI (nuo 2 iki 5 dalyvių) – 7 EUR. 

ANSAMBLIUI (nuo 6 ir daugiau dalyvių) – 5 EUR. 

Jei mokinys festivalyje dalyvauja abejose kategorijose – kaip solistas ir ansamblio narys – 

mokamas vienas mokestis. 

 

Mokestis pervedamas į Kėdainių muzikos mokyklos sąskaitą LT557044060008074455, AB SEB 

bankas. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti festivalio pavadinimą, dalyvio vardą, pavardę, 

mokyklos pavadinimą. Dalyviui neatvykus, paramos mokestis negrąžinamas. Kelionės išlaidas 

apmoka patys festivalio dalyviai. 

 

Informaciją apie festivalio dalyvį (-ius), ir patvirtinimą apie sumokėtą paramos mokestį pateikti 

iki 2023 m. balandžio 3 d. užpildant anketą: 

 

Solistams: https://forms.gle/c8u2Ty5KwUB7rnLeA 

Ansambliams: https://forms.gle/JY53Qxsyu3Pkreu69 

 

Užpildydami dalyvio anketą sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys ir atvaizdai bus naudojami 

neatlygintinai ir viešai skelbiami mokyklos disponuojamuose internetiniuose bei spaudos 

šaltiniuose. 

 

6. Dalyvių apdovanojimas 

Festivalio dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis.  

 

Kontaktiniai asmenys 

Rasa Gužauskaitė-Babilienė +370 680 76640 

Aistė Dubinkaitė-Stankevičienė +370 693 16590 

El.p. accordionissimo@kedmuzika.lt 

 

 

Maloniai kviečiame dalyvauti! 
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