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TARPTAUTINIO  KAMERINIŲ  CHORŲ  FESTIVALIO „AVE MUSICA“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarptautinio  kamerinių  chorų  festivalio (ne konkurso) „AVE MUSICA“ nuostatai (toliau – 

nuostatai) reglamentuoja festivalio tikslus, dalyvių registraciją, jų atranką ir vertinimą bei festivalio 

organizavimą. 

2. Pagrindiniai festivalio organizatoriai bei rengėjai: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 

Kėdainių kultūros centras (toliau – organizatoriai).  

 

II SKYRIUS 

FESTIVALIO TIKSLAI 

 

3. Tarptautinio  kamerinių  chorų  festivalio „AVE MUSICA“ (toliau – festivalio) tikslai: 

3.1. puoselėti chorinio dainavimo tradicijas, populiarinti chorinę muziką; 

3.2. dalintis muzikine patirtimi; 

3.3. skatinti kultūrinį turizmą.  

 

III SKYRIUS 

DALYVAVIMO IR KITOS SĄLYGOS  

 

4. Festivalis vyks 2020 m. gegužės 22–24 d. Kėdainių kultūros centre (J. Basanavičiaus g. 24, 

Kėdainiai) ir Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje (Senoji g. 1, Kėdainiai). 

5. Festivalyje kviečiami dalyvauti Lietuvos bei užsienio šalių kameriniai suaugusiųjų mišrūs, 

moterų bei vyrų chorai (toliau – choras). 

6. Choro dainininkų skaičius festivalio koncertų metu scenoje neturi viršyti 24 asmenų (neįskaitant 

choro dirigento ir koncertmeisterio).  

7. Choras privalo parengti ne ilgesnę kaip 30 minučių laisvai pasirinktą programą.  

8. Chorai, pageidaujantys dalyvauti festivalyje, iki 2020 m. sausio 15 d. organizatoriams el. paštu 

kulturoscentras.kedainiai@gmail.com privalo išsiųsti dalyvio anketą ir choro atliekamų kūrinių 

įrašą (ne daugiau 10 min).   

9. Organizatoriai iki 2020 m. vasario 1 d. atrinks ir sudarys galutinį festivalio dalyvių (chorų) sąrašą 

ir apie savo sprendimą informuos el. paštu visus registracijos anketas atsiuntusius kolektyvus. 



10. Organizatoriai, festivalio laikotarpiu, užsienio šalių chorų dalyviams suteiks nemokamą 

nakvynę viešbutyje/motelyje (dvi naktis, 2020 m. gegužės 22–24 d.) ir maitinimą. 

11. Organizatoriai nemokamą nakvynę viešbutyje/motelyje ir maitinimą suteiks tik festivalio 

koncertuose (scenoje) dalyvaujantiems choro nariams (24+1+1). Chorą lydintys asmenys, už 

viešbučio ir maitinimo paslaugas apmoka patys pagal organizatorių pateiktus įkainius ir terminus. 

12. Chorai, festivalio dalyviai, į Kėdainius atvyksta savo transportu ir už jį apmoka patys. 

13. Chorams, atskrendantiems lėktuvu į pasirinktą Lietuvos oro uostą, organizatoriai gali užsakyti 

autobusą festivalio laikotarpiui. Choras ir jį lydintys asmenys už autobuso teikiamas paslaugas 

apmoka patys pagal suderintus įkainius. 

14. Chorai kviečiami dalyvauti ir koncertuoti sekmadienio šv. mišių metu Kėdainių miesto ar rajono 

bažnyčiose, atliekant laisvai pasirinktą programą. 

 

IV SKYRIUS 

FESTIVALIO  PROGRAMA 

 

17. Preliminari festivalio programa: 

17.1. 1 – diena, penktadienis: atvykimas, registracija, apsigyvenimas viešbutyje/motelyje. Vakare 

festivalio atidarymo ceremonija ir dalyvių koncertas. Kolektyvai atlieka po 2–3 kūrinius (scenoje 

bus pianinas). 

17.2. 2 – diena, šeštadienis: ekskursija, repeticija, laisvas laikas. Po pietų, festivalio chorų-dalyvių 

eisena ir koncertas Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje (Senoji g. 1, Kėdainiai). Chorai 

atlieka ne ilgesnę kaip 30 minučių laisvai pasirinktą programą (scenoje bus pianinas). Vakare vyks 

bendra visų kolektyvų draugystės šventinė vakaronė. 

17.3. 3 – diena, sekmadienis: festivalio dalyvių – chorų koncertai šv. mišiose Kėdainių miesto ir 

rajono bažnyčiose. Chorų išvykimas po pietų. 

18. Detalią programą organizatoriai išsiųs visiems festivalio dalyviams. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Visi festivalio dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais ir festivalio prizais. 

20. Su festivaliu susijusi informacija skelbiama interneto puslapyje www.kedainiukulturoscentras.lt 

informacija teikiama el. paštu kulturoscentras.kedainiai@gmail.com. 

 

 

____________________________ 
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TARPTAUTINIO  KAMERINIŲ  CHORŲ  FESTIVALIO „AVE MUSICA“ DALYVIO 

ANKETA 

 

Choro pavadinimas   

Choro rūšis: mišrus, moterų, 

vyrų (įrašyti) 

 

Choro adresas, telefono 

numeris ir el. paštas 

 

Choro vadovo adresas, 

telefono numeris ir el. paštas 

 

Dirigento vardas pavardė  

Chormeisterio ir 

koncertmeisterio vardai, 

pavardės 

 

Dalyvių skaičius 

Choras + dirigentas + koncertmeisteris + vairuotojai (be 

lydinčiųjų asmenų) 

 

Lydinčiųjų  asmenų skaičius  

Nakvynė reikalinga 

(pabraukti) 
Taip Ne 

 

Informacija apie kolektyvą (galima atsiųsti papildomą informaciją): 

Trumpa choro istorija bei 

pasiekimai festivaliuose, 

konkursuose 

Daugiausia 0,5 lapo A4 formato, šrifto dydis 12 pt. (nuotraukų 

paprašysim vėliau) 

 

Repertuaras: 

Nr. Kompozitorius Kūrinio pavadinimas Trukmė 

    

    

    

    

(tęsti, jeigu reikia) 

 

 


