Valkas novada Vijciema pagasta
Individuālo izpildītāju, duetu un ansambĜu konkursa
„Dziesma manai paaudzei ”
Nolikums
1. Vispārīgie jautājumi
1.1.Vijciema pagasts turpinot un attīstot, kā arī popularizējot konkursu
„Dziesma manai paaudzei” rīko individuālo izpildītāju (solistu ) , duetu
un ansambļu konkursu.

2. Konkursa norises laiks un vieta
2.1.Konkurss notiek Valkas novada Vijciema pagasta tautas
namā 2016.gada 23.aprīlī pulkst. 18:00.

3.Konkursa mērėi
3.1. Atklāt jaunus, talantīgus izpildītājus;
3.2.Sekmēt radošo un māksliniecisko izaugsmi;
3.3.Veidot jaunus, radošus kontaktus, veicināt pieredzes
apmaiņu.
3.4. Gūt pieredzi uzstājoties publikas priekšā.

4. Konkursa noteikumi
4.1. Konkursā piedalās individuālie izpildītāji, dueti un ansambļi.
4.2. Konkursā tiek vērtētas 3 kategorijas:
• Individuālie izpildītāji
• Dueti
• Ansambļi

4.3.Konkursā nav vecuma ierobežojuma;
4.4.Konkursantu programmas atskaņojuma hronometrāža nepārsniedz
7 minūtes.

5.Konkursa organizācija
5.1. Pieteikšanās konkursam : alisess789@inbox.lv vai zvanot
28605808, kā arī sazinoties ar Vijciema tautas nama vadītāju Vitu
Bērziņu 29386820.
5.2.Uzstāšanās kārtība, mēģinājuma laiks dalībniekiem tiks paziņots
konkursa dienā.

6. Konkursa programma
6.1. Konkursa dalībnieki atskaņo vienu sevis izvēlētu kompozīciju,
izvērtējot savas spējas, kā arī vecuma atbilstību.
6.2.Konkursā dziesma jāatskaņo no galvas;
6.3. Dziesmu iespējams izpildīt iesniedzot fonogrammu CD formātā ,
flešā vai ar „dzīvo ” pavadījumu grupas „Alianse” vadībā, par
fonogrammu iepriekš informējot.

7. Konkursa vērtēšana un apbalvošana
7.1.Konkursu vērtēs žūrija, kuras sastāvu dalībnieki uzzinās konkursa
norises dienā;
7.2.Konkursa žūrija atsevišķi vērtē dalībniekus katrā kategorijā –
individuālie izpildītāji, dueti un ansambļi.
7.3.Konkursa žūrija katra dalībnieka sniegumu vērtē 25 baļļu sistēmā
atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

• Izpildījuma tehnika – maksimāli iegūstamais punktu skaits 10;
• Mākslinieciskais izpildījums – maksimāli iegūstamais punktu
skaits 10;
• Kopiespaids – maksimāli iegūstamais punktu skaits 5.

7.4.Konkursa dalībniekiem katrā grupā tiek piešķirti:
•
•
•
•
•

Grand Prix
1.vieta
2.vieta
3.vieta
Pateicība par piedalīšanos…

7.5.Žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams;
7.6.Dalībnieku apbalvošana un Grand Prix ieguvēja uzstāšanās,
notiek konkursa norises dienā Vijciema pagasta tautas namā pēc
visu dalībnieku uzstāšanās un žūrijas apspriedes.
8. Noslēguma jautājumi
8.1. Par muzikālo atmosfēru gan konkursa laikā gan arī pēc
konkursa rūpēsies grupa „Alianse”.
Pēc konkursa balle:
• 2 eiro ieeja uz koncertu (pieaugušajiem)
• Skolēniem ieeja uz koncertu bez maksas!
• Ieeja uz balli 2 eiro, līdzi iespēja Ħemt
groziĦus.

