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JĀŅA CIMZES STARPTAUTISKĀ INSTRUMENTĀLO KVARTETU FESTIVĀLA
NOLIKUMS
Vispārīgie noteikumi

I.

1. Starptautisko instrumentālo kvartetu festivālu (turpmāk – Festivāls) organizē J. Cimzes Valkas
Mūzikas skola un Valkas novada dome.
2. Festivālā piedalās klavieru, stīgu, akordeona, pūšamo un sitamo instrumentu specialitāšu pārstāvji,
kuri apvienojušies kvartetā.
3. Festivāla dalībnieki un pedagogi pēc brīvas izvēles var atrasties zālē un klausīties citu dalībnieku
uzstāšanos.
4. Festivāla norises laiks: 2019. gada 28. marts pl.12.00. Mēģinājumi pēc iepriekšējas pieteikšanās
pl.8.00 – 11.45
5. Festivāla norises vieta: J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, Semināra iela 25, Valka, Valkas novads.
6. Kontaktpersona: J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore Līga Veinberga, mob.+37129356739; epasta adrese – muzikas.skola@valka.lv.
II.

Festivāla mērķi

7. Sekmēt jauno mūziķu radošo un profesionālo izaugsmi.
8. Veicināt audzēkņu kolektīvās muzicēšanas iemaņas un pieredzi.
9. Veicināt Latvijas un citu valstu mūzikas skolu pedagogu pieredzes apmaiņu.
III.

Festivāla dalībnieki

10. Festivālā piedalās mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņi, kuri
apvienojušies viendabīgos vai jauktos instrumentālos kvartetos. (Uz skatuves uzstājas četri skolēni).
11. No vienas mūzikas skolas Festivālā piedalās ne vairāk kā 4 (četri) kvarteti.
12. Festivāla dalībnieku vecums līdz 16 gadiem un tie tiek dalīti divās vecuma grupās. Jaunākajā grupā
no 7 līdz 11 gadiem, vecākajā grupā no 12 līdz 16 gadiem. Ja kvarteta dalībnieki pārstāv abas
vecuma grupas, kvartets tiek iedalīts pēc vecākā dalībnieka vecuma.
13. Festivāla dalībnieku grupas
Jaunākās grupas:
A grupa:
Viendabīgs kvartets (pārstāvēts viens instruments)
7 – 11 gadi
B grupa:
Jaukta
sastāva
kvartets (pārstāvēti dažādi 7 – 11 gadi
instrumenti neierobežotā salikumā)
Vecākās grupas:
C grupa
Viendabīgs kvartets (pārstāvēts viens instruments)
12 – 16 gadi
D grupa
Jaukta
sastāva
kvartets (pārstāvēti dažādi 12 – 16 gadi
instrumenti neierobežotā salikumā)

IV.

Festivāla programma

14. Katrs kvartets pēc brīvas izvēles atskaņo divus pretēja rakstura skaņdarbus no notīm.
15. Programmas ilgums jaunākajai grupai 3 – 5 minūtes, vecākajai grupai 5 - 8 minūtes.
16. Festivāla pieteikumā jābūt norādītiem pilniem komponistu vārdiem un uzvārdiem, skaņdarbu
nosaukumiem un precīzai hronometrāžai.
17. Festivālā jāatskaņo pieteikumā minētā un secībā ierakstītā programma.

V.

Pieteikšanās festivālam un dalības maksa

18. Dalībniekiem līdz 2019. gada 8. martam jāiesniedz pieteikums (pielikumā pieteikuma anketa) uz šādu
adresi: J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, Semināra iela 25, Valka, LV–4701, vai elektroniski:
muzikas.skola@valka.lv
19. Viena kvarteta dalības maksa festivālā ir 25 (divdesmit pieci) euro.
20. Katram kvartetam jāaizpilda atsevišķa pieteikuma anketa.
21. Pēc pieteikuma saņemšanas uz pieteikumā norādītajiem rekvizītiem tiks nosūtīts rēķins par kvarteta
dalības maksu festivālā.
22. Iekļaušana dalībnieku sastāvā notiek pēc saņemtā rēķina apmaksas.
23. Dalībnieka neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
24. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.
25. Iesniedzot pieteikumu, dalībnieki piekrīt masu mediju klātbūtnei festivāla laikā, kā arī festivāla rīkotāju
veiktajiem foto un to publikācijām.
VI.

Vērtēšana un apbalvošana

26. Festivāla dalībnieku sniegumu vērtē žūrija, kuru apstiprina J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas
direktors.
27. Žūrijas sastāvs tiks paziņots festivāla dienā un vietā.
28. Kvartetu sniegums tiek vērtēts 10 ballu sistēmā (saspēle, izpildījuma atbilstība mūzikas stilam,
tehniskais līmenis, intonācija, artistiskums, skatuves kultūra, programmas atbilstība vecumam).
29. Žūrijas komisijas locekļi savu audzēkņu uzstāšanos nevērtē.
30. Visi festivāla dalībnieki saņem pateicības rakstus un piemiņas balvas.
31. Festivālā katrā grupā žūrija piešķir Laureātu balvas un diplomus.
32. Festivāla organizētājiem un žūrijai ir tiesības piešķirt festivāla organizētāju/žūrijas Simpātiju balvu.

