Jaunimo GIESMĖS, skirtos Popiežiaus atvykimui į Lietuvą 2018 m., konkurso nuostatai
1. Bendrosios nuostatos
1.1 Jaunimo giesmės, skirtos popiežiaus atvykimui į Lietuvą 2018 m., konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso
tikslus, temą, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.
1.2 Konkurso organizatorius: Lietuvos vyskupų konferencijos Jaunimo pastoracijos taryba, toliau nuostatose
vadinama Organizatorius.
2. Konkurso tikslai
2.1 Sukurti ir išrinkti Giesmę, atitinkančią popiežiaus vizito Lietuvoje šūkį „Kristus Jėzus – mūsų Viltis“ (1 Tim 1,1) ir
tikslinės grupės, t.y. jaunimo poreikius.
2.2 Sudaryti galimybę krikščioniškos muzikos kūrėjams bei atlikėjams skleisti savo talentus.
2.3 Skatinti profesionalios krikščioniškos muzikos raidą, kurti šios muzikos tradiciją Lietuvoje.
3. Organizatorius
3.1 Organizatorius įsipareigoja:
3.1.1. viešai skelbti informaciją apie konkursą bei jo eigą;
3.1.2. skaidriai ir objektyviai vertinti ir atrinkti gautus įrašus;
3.1.3. informuoti visus konkurso dalyvius apie laimėtoją ir vertinimo rezultatus;
3.1.4. oficialiai pristatant Giesmę, nurodyti teksto, muzikos bei aranžuotės autorius.
4. Dalyviai
4.1 Konkurse gali dalyvauti pavieniai atlikėjai ar grupės.
4.2 Kolektyvo narių skaičius neribojamas.
4.3 Konkurso dalyvis (atlikėjas ar grupė) turi pateikti organizatoriui tikslią kontaktinę informaciją (elektroninio
pašto bei namų adresus, mobilaus telefono numerį).
4.4 Konkurso laimėtojas įsipareigoja duoti sutikimą raštu, kuriuo kūrinio autorines teises (leidimą platinti, išleisti,
perdirbti, viešai atlikti, transliuoti, skelbti internete, socialiniuose tinkluose) perduoda organizatoriui.
5. Reikalavimai kūriniams, įrašams
5.1 Kūrinys turi būti parašytas lietuvių kalba. Privalumas, jei kūrinio priegiesmis galėtų skambėti skirtingomis
kalbomis – pavyzdžiui: lietuvių, lotynų, anglų, lenkų ar kt.
5.2 Kūrinys turi būti ne ilgesnis nei 6 minučių.
5.3 Kūrinio muzika ir žodžiai turi būti originalūs, t.y. sukurti konkurso dalyvio.
5.4 Kūriniai organizatoriui turi būti pateikti wav, mp3 ar mp4 formatu.
5.5 Prie kūrinio įrašo turi būti pridėtas tekstas ir, esant galimybei, natos.
5.6 Kūrinio įrašas turi būti kokybiškas.
5.7 Kūrinio muzika savo nuotaika ir charakteriu privalo būti artima Giesmės žanrui, tinkanti atlikti dideliam dalyvių
skaičiui (bent jau priegiesmis), o tekstas turi atitikti popiežiaus vizito Lietuvoje šūkį „Kristus Jėzus – mūsų Viltis“.
5.8 Kūrinys, neatitinkantis reikalavimų, nedalyvauja konkurse.
6. Vertinimo komisija, dainų vertinimo kriterijai
6.1 Vertinimo komisiją sudaro kompetentingi muzikos specialistai.
6.2 Vertinant kūrinį bus atsižvelgiama į Giesmės vokalinės partijos išraiškingumą ir diapazoną, priegiesmio
demokratiškumą, bendrą muzikos dvasią bei pagavą, Giesmės teksto atitikimą popiežiaus vizito Lietuvoje šūkiui
„Kristus Jėzus – mūsų Viltis“. Kiti kriterijai: kūrinio muzikinė kalba (harmonija, melodika), muzikos stilių derinimas ir
pan.
6.3 Giesmės vertinimui reikšmės gali turėti kūrinio atlikimo technika, atlikėjų profesionalumas, originalumas,
vokalas.
7. Informacija konkurso dalyviams
7.1 Giesmės konkursas prasideda 2018 m. balandžio 23 d. ir baigiasi 2018 m. gegužės 27 d., 17.00 val.
7.2 Kūrinius konkurso dalyviai turi pristatyti į Lietuvos jaunimo pastoracijos centrą: siųsti per interneto bylų
perdavimo platformą wetransfer.com į el. p. lietuvosjpc@gmail.com.
8. Baigiamosios nuostatos
8.1 Visi kilę ginčai sprendžiami LR įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.
8.2 Organizatorius turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus bei pratęsti konkurso trukmę.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Jaunimo pastoracijos taryba
Asmuo kontaktams – Roberta Daubaraitė-Randė tel.: 8 613 33 463, el. p. lietuvosjpc@gmail.com

