
  

  

  

I. STOVYKLOS APRAŠYMAS 

1. Tarptautinė pianistų ir vokalistų stovykla ,,GENIUS ARTS“ vyks 2022 m. liepos 17 – 

24 dienomis viename gražiausių Lietuvos miestų - Trakuose, kurie švenčia savo 700-ąjį 

gimtadienį.  

2. Tarptautinės pianistų ir vokalistų stovyklos tikslas – puoselėti ir plėsti muzikinio ugdymo 

galimybes, muzikavimo įgūdžius, turimas žinias, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą 

tarp muzikinės bendruomenės narių; ugdyti muzikantus visapusiškai, pradedant emociniu 

intelektu, baigiant fizine parengtimi; populiarinti įvairių šalių kompozitorių kūrinius 

Lietuvoje. 

3. Stovykla skirta klasikinės fortepijoninės ir vokalinės muzikos atlikėjams nuo 16 m. 

4. Stovykla susideda iš įvairių veiklų: kūrybinių meistriškumo kursų, seminarų, kuriuos ves 

pedagogai iš įvairių šalių; bendradarbiavimą skatinančių iniciatyvų, tokių kaip dviejų ar 

daugiau muzikantų, susipažinusių stovyklos metu, bendros programos paruošimas ir bendri 

pasirodymai koncertuose; įvairių sporto paskaitų ir užsiėmimų, lavinančių ne tik fizinę, bet ir 

psichologinę muzikantų būklę, pasitelkiant psichologų pagalbą. Interaktyviuose seminaruose 

bus kalbama apie muzikos naudą ir poveikį; rankų raumenų vystymą ir balso klosčių higieną; 

emocinį intelektą, streso valdymą ir scenos etiketą. Stovyklą vainikuos pianistų ir vokalistų 

konkursas, kuriame galės pasirodyti ne tik stovyklos dalyviai. Detali informacija apie 

konkursą – V skiltyje.  

5. Stovyklos dalyviai taip pat koncertuos įvairiose vietose: Trakų kultūros rūmuose, Trakų 

pilyje, Trakų meno mokykloje ir net laive, plaukiant Galvės ežeru. 

II. DALYVAVIMAS STOVYKLOJE 

6. Vietų skaičius yra ribotas. Apie užsipildžiusias vietas bus pranešta organizatoriaus 

internetinėje svetainėje www.geniusarts.lt ir GENIUS ARTS Facebook puslapyje. 

7. Stovyklos dalyviai skirstomi į dvi kategorijas: pianistai ir vokalistai. 

8. Kiekvieną rytą stovyklos dalyviai pradės mankšta, o kiekvieną vakarą dalyvių lauks 

žaidimai, iššūkiai ir speciali programa. 

9. Stovyklos dalyviai praktikuosis interaktyviuose psichologijos, scenos kalbos ir judesio, 

scenos etiketo seminaruose.  

10. Stovyklos dalyviai turės galimybę stebėti visus meistriškumo kursus nemokamai, o kaip 

atlikėjai dalyvaus ne mažiau kaip 3 meistriškumo kursuose, patys pasirinkdami pedagogus ir 

laiką. 

11. Stovyklos dalyviai bus apgyvendinti ir maitinami tris kartus per dieną be papildomo 

mokesčio. 

12. Stovyklos dalyviai bus kviečiami koncertuoti įvairiose Trakų salėse ir ypatingose vietose, 

siekiant suteikti kuo įvairesnės sceninės patirties. 

13. Stovyklos dalyviai bus skatinami dalyvauti konkurse, tačiau dalyvavimas konkurse nėra 

privalomas. Stovyklos dalyviai yra atleisti nuo konkurso dalyvio mokesčio. 

 

III. STOVYKLOS PROGRAMA* 

• Liepos 17 d. Registracija, stovyklos atidarymo ceremonija ir koncertas, šventinė 

vakarienė, susipažinimas. 

http://www.geniusarts.lt/


• Liepos 18 d. Rytinė mankšta, pusryčiai; individualūs pedagogų / konkurso komisijos 

narių meistriškumo kursai; pietūs; dalyvių koncertas; vakaro programa (žaidimai, 

iššūkiai); vakarienė. 

• Liepos 19 d. Rytinė mankšta, pusryčiai; individualūs pedagogų / konkurso komisijos 

narių meistriškumo kursai; interaktyvus seminaras scenos kalbos ir judesio tema; 

pietūs; dalyvių koncertas; vakaro programa (žaidimai, iššūkiai); vakarienė. 

• Liepos 20 d. Rytinė mankšta, pusryčiai; individualūs pedagogų / konkurso komisijos 

narių meistriškumo kursai; interaktyvus seminaras scenos etiketo tema; pietūs; 

dalyvių koncertas; laisvas vakaras pasivaikščiojimams Trakuose; vakarienė. 

• Liepos 21 d. Rytinė mankšta, pusryčiai; individualūs pedagogų / konkurso komisijos 

narių meistriškumo kursai; pietūs; konkurso atidarymas; pianistų konkurso 

perklausos; vakarienė. 

• Liepos 22 d. Rytinė mankšta, pusryčiai; individualūs pedagogų / konkurso komisijos 

narių meistriškumo kursai; konkurso atidarymas; vokalistų konkurso perklausos; 

pietūs; vakarienė. 

• Liepos 23 d. Pusryčiai; interaktyvus seminaras psichologijos tema; pietūs; stovyklos 

uždarymas: konkurso laureatų ir aktyviausių stovyklos dalyvių apdovanojimų 

ceremonija, laureatų koncertas, šokiai, vakarienė. 

• Liepos 24 d. Pusryčiai; susitikimas su organizatoriais; išvykimas. 

 *STOVYKLOS ORGANIZATORIAI PASILIEKA TEISĘ KEISTI STOVYKLOS 

PROGRAMĄ. 

IV. STOVYKLOS DALYVIO MOKESTIS IR REGISTRACIJA 

14. Registracija į stovyklą vykdoma iki 2022 m. liepos 1 d. 

15. Atlikėjai, norintys dalyvauti stovykloje, turi užpildyti dalyvio anketą, kurią galima rasti 

organizatoriaus internetinėje svetainėje www.geniusarts.lt 

16. Stovyklos dalyvio mokestis registruojantis iki 2022 m. birželio 1 d. – 400 EUR.  

17. Stovyklos dalyvio mokestis registruojantis nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2022 m. liepos 1 d. – 

500 EUR.  

18. Dalyvio mokestis gali būti sumokamas dviem būdais*: 

1) Pavedimu į organizatoriaus banko sąskaitą: 

VšĮ GENIUS ARTS 

Atsiskaitomoji sąskaita: LT76 7044 0600 0774 1270 

AB SEB BANKAS 

Įmonės kodas: 302679033 

Pavedimo paskirtis: STOVYKLOS DALYVIO MOKESTIS, dalyvio vardas, pavardė, 

kategorija. 

2) Įsigyjant dalyvio mokesčio kuponą www.geniusarts.lt internetinėje parduotuvėje (pastabose 

nurodant dalyvio vardą, pavardę, kategoriją). 

*Dalyviui neatvykus ar dėl kitokių priežasčių nedalyvavus stovykloje dalyvio mokestis nėra 

grąžinamas. 

19. Stovyklos dalyviams, norintiems dalyvauti konkurse, konkurso dalyvio mokesčio mokėti 

nereikia. 

20. Dalyvio anketa ir pavedimo kopija (arba internetinės parduotuvės užsakymo įvykdymo 

numeris) turi būti atsiųsta elektroniniu paštu geniusartscamp@gmail.com iki 2022 m. liepos 1 d. 

17 val. Vėliau atsiųstos anketos priimamos nebus. Dalyviai, kuriems dar nėra 18 metų, turi 

atsiųsti tėvų sutikimą dalyvauti stovykloje. 

21. Jeigu visos vietos į stovyklą bus užpildytos anksčiau nei 2022 m. liepos 1 d., registracija bus 

sustabdyta. 

http://www.geniusarts.lt/


V. KONKURSAS 

22. Konkurse gali dalyvauti ne tik stovyklos dalyviai. Konkurse gali dalyvauti klasikinės 

fortepijoninės ir vokalinės muzikos atlikėjai nuo 6 m. Dalyviai skirstomi į dvi kategorijas: 

pianistai ir vokalistai. 

23. Abiejų kategorijų dalyviai skirstomi į 4 amžiaus grupes (pagal dalyvio amžių konkurso 

dieną): 

A grupė iki 10 m. (imtinai) 

B grupė 11 – 14 m. (imtinai) 

C grupė 15 – 18 m. (imtinai) 

D grupė Nuo 19 m. 

 

24. Konkursinės programos reikalavimai pagal amžiaus grupes (abiem kategorijoms): 

 

25. Konkursinė programa atliekama atmintinai. 

26. Konkurso dalyvių pasirodymus vertins kompetentinga tarptautinė žiuri. Žiuri sprendimai 

yra galutiniai ir neskundžiami. Žiuri nariai bus pristatyti konkurso atidarymo ceremonijoje. 

27. Tarptautinė žiuri turi teisę nutraukti dalyvio pasirodymą jam viršijus nurodytą programos 

trukmės laiką. 

28. Konkurso dalyviai bus vertinami kiekvieno žiuri nario 100 balų sistemoje. Visų konkurso 

dalyvių balai bus skelbiami viešai po rezultatų paskelbimo ceremonijos.  

29. Konkurso perklausos bus vykdomos 2022 m. liepos 21 – 22 dienomis.  

Liepos 21 d. – pianistų konkurso perklausos.  

Liepos 22 d. – vokalistų konkurso perklausos.  

Liepos 23 d. – konkurso laureatų apdovanojimų ceremonija. 

30. Visi, norintys dalyvauti konkurse, turi užpildyti dalyvio anketą ir sumokėti dalyvio 

mokestį. 

31. Konkurso nuostatus, dalyvio anketą ir reikiamą informaciją rasite www.geniusarts.lt. 

32. Konkurso dalyvio mokestis: 

 

 

 

 

 

 

 

Grupė Programa Trukmė 

A grupė 2 skirtingo charakterio kūriniai (pageidaujamas, bet nėra 

privalomas vienas savo atstovaujamos šalies kompozitoriaus 

kūrinys) 

Iki 5 min 

B grupė 2 arba 3 skirtingo charakterio kūriniai (pageidaujamas, bet nėra 

privalomas vienas savo atstovaujamos šalies kompozitoriaus 

kūrinys) 

Iki 8 min 

C grupė 2 arba 3 skirtingo charakterio kūriniai (pageidaujamas, bet nėra 

privalomas vienas savo atstovaujamos šalies kompozitoriaus 

kūrinys) 

Iki 12 min 

D grupė 2 arba 3 skirtingo charakterio kūriniai (pageidaujamas, bet nėra 

privalomas vienas savo atstovaujamos šalies kompozitoriaus 

kūrinys) 

Iki 15 min 

AMŽIAUS GRUPĖ MOKESTIS 

A GRUPĖ 30€ 

B GRUPĖ 40€ 

C GRUPĖ 50€ 

D GRUPĖ 60€ 

http://www.geniusarts.lt/


33. Dalyviui neatvykus ar dėl kokių nors kitų priežasčių nedalyvavus konkurse mokestis 

negrąžinamas. 

34. Dalyvio mokestis gali būti sumokamas dviem būdais: 

1) Pavedimu į organizatoriaus banko sąskaitą: 

VšĮ GENIUS ARTS 

Atsiskaitomoji sąskaita: LT76 7044 0600 0774 1270 

AB SEB BANKAS 

Įmonės kodas: 302679033 

Pavedimo paskirtis: DALYVIO MOKESTIS, dalyvio vardas, pavardė, kategorija, amžiaus 

grupė 

2) Įsigyjant dalyvio mokesčio kuponą www.geniusarts.lt internetinėje parduotuvėje. 

35. Konkurso dalyvio mokestis turi būti sumokėtas iki 2022 m. birželio 26 d. 17 val.  

36. Dalyvio anketa ir pavedimo kopija (arba internetinės parduotuvės užsakymo įvykdymo 

numeris) turi būti atsiųsta elektroniniu paštu geniusartscamp@gmail.com iki 2022 m. birželio 

6 d. 17 val. Vėliau atsiųstos anketos priimamos nebus. 

37. Visi dalyviai gaus dalyvio diplomus, jų mokytojai ir vokalistų koncertmeisteriai gaus 

padėkos raštus. 

38. Kiekvienoje amžiaus grupėje renkami ir rėmėjų dovanomis apdovanojami pirmos, antros 

ir trečios vietos laimėtojai, o diplomantai – diplomais. 

39. Kiekvienoje kategorijoje renkama po vieną GRAND PRIX laimėtoją. Kiekvienas 

GRAND PRIX laimėtojas gauna 500 eurų piniginį prizą. Žiuri nariai pasilieka teisę neskirti 

GRAND PRIX laimėtojo, jei toje kategorijoje nei vienas iš dalyvių nesurinko 95 ar daugiau 

balų vidurkio. 

40. Kiti galimi prizai: 

• Už geriausiai atliktą lietuvių kompozitoriaus kūrinį; 

• Už geriausiai atliktą savo atstovaujamos šalies kompozitoriaus kūrinį; 

• Už geriausiai atliktą baroko epochos kūrinį; 

• Už geriausiai atliktą romantizmo epochos kūrinį; 

• Už geriausiai atliktą klasicizmo epochos kūrinį. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

41. Stovyklos ir konkurso organizatoriai – Viešoji įstaiga ,,Genius Arts“. Stovyklos ir 

konkurso partneriai – Trakų kultūros rūmai ir Trakų meno mokykla. 

42. Visuomenės informavimo tikslais stovyklos ir konkurso metu gali būti fotografuojama ir 

filmuojama, todėl dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose. 

Stovyklos ir konkurso  nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti skelbiami renginio 

organizatoriaus interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose 

žiniasklaidos priemonėse informuojant apie stovyklą ir konkursą. 

43. Jeigu šalyje bus karantinas ir / ar bus uždrausti panašaus pobūdžio renginiai, stovykla 

neįvyks, o konkursas vyks nuotoliniu būdu. Tokiu atveju konkurso organizavimo tvarka bus 

paskelbta atskiru pranešimu. 

 

VII. KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

44. Stovyklos ir konkurso vadybininkė, VšĮ ,,Genius Arts” projektų vadovė Konstancija 

Sabaliauskienė, tel. nr.: +37063970073, el. paštas: info@geniusarts.lt;  

45. Stovyklos ir konkurso meno vadovas, VšĮ ,,Genius Arts“ direktorius Dr. Remigijus 

Sabaliauskas, tel. nr.: +37068525551, el. paštas: ceo@geniusarts.lt.  


