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Skelbiama Mstislavo Rostropovičiaus
fondo Pagalba Lietuvos vaikams muzikai
ir baletui gabių vaikų atranka
Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas „Pagalba Lietuvos vaikams“
skelbia atranką naujiems bei esamiems Fondo stipendininkams, kurios metu bus atrinkti
pretendentai Fondo paramai 2023 kalendoriniams metams gauti.
Pretenduoti į paramą gali išskirtinius gabumus muzikai bei baletui turintys Lietuvoje
besimokantys vaikai nuo 10 iki 16 metų, kurie savo ateitį ir karjerą sieja su atlikėjo
profesija.
Parama skiriama tikslinėms išlaidoms vaikų tobulinimuisi muzikos bei baleto srityje
padengti.

Atrankos tvarka muzikantams
p i r m a s i s e ta pa s

Norintys pretenduoti į Fondo paramą, iki 2022 m. spalio 31 d. imtinai,
kviečiami atsiųsti žemiau nurodytus dokumentus:
1. Kompiuteriu užpildytą kandidato anketą (jos formą rasite Mstislavo Rostropovičiaus
			 labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ Facebook puslapyje);
2. Atrankos programą (pirmame ir antrame etapuose gali būti atliekama ta pati
			 programa);
3. 13–20 minučių trukmės atliekamos programos vaizdo įrašą.
		 Kandidatai, laisvu pasirinkimu turi atlikti ir įrašyti:
		
• du skirtingo stiliaus kūrinius, kurių bent vienas — klasikinio arba
			 akademinio repertuaro
				arba
		
• stambios formos kūrinį ar jo dalį.
Į antrąjį etapą patekę pretendentai iki š. m. lapkričio 13 d. bus informuoti asmeniškai
el. paštu.

Mstislavo
Rostropovičiaus
labdaros ir paramos
fondas
Pagalba Lietuvos
vaikams

a n t r a s i s e ta pa s

Kandidatai, sėkmingai praėję pirmojo etapo atrankos komisijos vertinimą, bus kviečiami
į gyvo garso perklausą-koncertą, kuris įvyks š. m. lapkričio 26 d. Kauno valstybinėje
filharmonijoje.
		 Antrame etape kandidatai turi atlikti:
		 • du skirtingo stiliaus kūrinius, kurių bent vienas — klasikinio arba
			 akademinio repertuaro
				arba
		 • stambios formos kūrinį ar jo dalį.
Pasirodymo trukmė 13–20 min. (su galimybe komisijai nutraukti atlikimą anksčiau).
Pirmame ir antrame etape programa gali būti ta pati. Perklausa-koncertas bus viešas,
laikantis visų galiojančių Vyriausybės nutarimų.

Atrankos tvarka baleto šokėjams
Norintys pretenduoti į Fondo paramą, iki 2022 m. spalio 31 d. imtinai,
kviečiami atsiųsti žemiau nurodytus dokumentus:
1. Kompiuteriu užpildytą kandidato anketą (jos formą rasite Mstislavo Rostropovičiaus
			 labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ Facebook puslapyje);
2. Atrankos programą;
3. Ne daugiau kaip 5 minučių trukmės vaizdo įrašą. Kandidatai laisvu pasirinkimu
			 turi atlikti ir įrašyti variaciją arba šokio kompoziciją.
⋆
Užpildyta kandidato anketa, programa ir įrašo nuoroda youtube.com platformoje
turi būti atsiųsti elektroniniu paštu info@rostropovich.lt iki š. m. spalio 31 d.
Priimami tik kokybiški 2021–2022 m. spektaklių, konkursų, studijos arba klasės įrašai.
Dokumentai, atsiųsti po spalio 31 d., nebus svarstomi.
Dalyvių anketos po atrankos saugomos pusę metų. Vėliau anketos sunaikinamos.
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