Mokyklinių grupių konkursas ROCK‘n SCHOOL 2016
KVIETIMAS
Paskatinti sėkmės 2015-aisiais, antrus metus iš eilės kviečiame populiarinti GYVAI atliekamos muzikos kultūrą!
Mes siekiame skatinti platesnį mokinių domėjimąsi įvairiais muzikos atlikimų stiliais, padrąsinti rinktis naujus, alternatyvius muzikos
pateikimo būdus, eksperimentuoti, sujungiant įvairias technikas bei instrumentus bei kviečiame dalyvauti mokyklinių grupių konkurse

ROCK‘n SCHOOL 2016!
Konkursas skirtas tiems, kurie nebijo būti drąsūs, myli gyvą muziką, yra kūrybingi ir energingi. Jei dar neturite savo mokykloje roko grupės –
pats laikas suburti bendraminčius ir registruotis. Puiki nuotaika, geras laikas, prizai ir publikos palaikymas garantuotas!
KONKURSO NUOSTATAI
1. Muzika turi būti atliekama gyvai – be fonogramos.
2. Projekto dalyviai: mokiniai nuo penktosios iki paskutiniosios klasės (10-19 m. amžiaus). Grupės dydis: 3-8 mokiniai. Užsiregistravus
daug grupių, galimas skirstymas pagal amžiaus grupes: 5-8 klasių, 9-12 klasių bei gali būti išskiriama spec. grupė - muzikos mokyklų
grupė.
3. Grupėje gali groti ir vadovas (mokytojas).
4. Festivalio formatą atitinkanti grupė yra ta, kurioje grojama bent dvejais instrumentais iš šių: elektrinė gitara, būgnai, bosinė gitara.
5. Repertuaras. Kiekvienas dalyvis-grupė atlieka ne mažiau kaip2 kūrinius. Autorinė daina suteiks papildomą balą! Kūrinių skaičius
gali būti didesnis – bus patikslinta pasibaigus registracijai ir žinant dalyvių skaičių.
6. Instrumentai. Scena bus įgarsinta: stovės įgarsinimo aparatūra bei būgnų komplektas. Instrumentais, esant poreikiui, taip pat bus
aprūpinta.
7. Komisija. Sudaryta iš ne mažiau kaip 4 profesionalių Lietuvos muzikos pasaulio atstovų, roko stiliaus atlikėjų.
8. Apdovanojimai. Visi dalyviai apdovanojami diplomais bei prizais. Grand Prix laimėtojas laimi dainosįrašą tikroje studijoje
Vilniuje.
9. Parama konkurso organizavimui – 5 eur (grupės nariui).
10. Registracija vyksta el. paštu rocknschool@gtp.lt, grupės vadovui užpildžius anketą (pridedama) iki 2016 11 11.

Organizatorius: Kultūros ir meno projektų asociacija "G&T Promotion"
Partneris: Vilniaus J.Basanavičiaus gimnazija
Festivalio data: 2016 12 02 d. 17:00 val.
Festivalio vieta: Vilnius, Konarskio g. 34, Vilniaus J.Basanavičiaus gimnazija
Registracija iki: 2016 11 11 el. paštu: rocknschool@gtp.lt
Konkurso ROCK‘n SCHOOL 2015 fotogalerija:
https://www.facebook.com/jgriske/media_set?set=a.10206471288815456.1073741848.1666624110&type=3
Visa papildoma informacija teikiama el. paštu: rocknschool@gtp.lt bei telefonu: +37069985958, projekto vadovė Vaiva Poškaitė-Tomaševič

