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PATVIRTINTA         

Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungos Tarybos 

2017 m. rugpjūčio 24 d.  

 
 

XV VILNIAUS GOSPEL MUZIKOS FESTIVALIO  

 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. XV Vilniaus Gospel muzikos festivalio nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato 2017 metų Vilniaus 

Gospel muzikos festivalio (toliau – Festivalis) tikslus ir uždavinius, laiką ir vietą, organizatorius, programą 

ir dalyvavimo sąlygas. 

2. Festivalį organizuoja Lietuvos Respublikos asociacija Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga (toliau – 

LJKS) kartu su partneriais – asociacija „Jaunimo taškas“ ir renginių organizavimo agentūra „UNITED 

events“. 

3. Festivalio tikslai ir uždaviniai: 

3.1. skleisti ir populiarinti Gospel – krikščioniškos muzikos kultūrą Lietuvoje; 

3.2. vystyti  kolektyvų vadovų, atlikėjų muzikinius įgūdžius ir Gospel atlikimo kūrybinę raišką; 

3.3. supažindinti su Lietuvos ir užsienio šalių Gospel muzika ir atlikimo patirtimi; 

3.4. organizuoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kūrybinį ir meninį užimtumą; 

3.5. skatinti kolektyvų, atliekančių Gospel muziką, tarpusavio bendradarbiavimo ryšius, naujų 

kolektyvų kūrimąsi. 

 

II. DALYVIAI 

 

4. Festivalyje dalyvauti kviečiami Lietuvos ir užsienio švietimo institucijų, religinių bendruomenių, 

kultūros, kitų įstaigų profesionalaus ir mėgėjų meno kolektyvai: ansambliai, chorai, solistai/pavieniai 

atlikėjai, atliekantys Gospel muziką. Festivalio dalyvių amžius – nuo 16 metų.  

5.  Už dalyvavimą Festivalyje imamas dalyvio mokestis, į kurį įeina Festivalio administravimo išlaidos, 

dalyvavimas seminaruose, repeticijose ir koncertuose, atributika (marškinėliai ir kt.). Dalyvio mokestis už 

dalyvavimą visoje Festivalio programoje:  

5.1. studentui, moksleiviui – 12 Eur, kitiems – 17 Eur (sumokėjus iki 2017 m. spalio 16 d.); 

5.2. nuo spalio 16 d.: studentui, moksleiviui – 15 Eur, kitiems – 20 Eur. 

6.  Registruoti ir dalyvio mokestį susimokėję Festivalio dalyviai sudaro jungtinį Gospel chorą, kuris 

pasirodo festivalio koncertuose, nurodytuose programos 10 punkte (su prierašu „REGISTRUOTIEMS 

DALYVIAMS“). 

7. Registruodamiesi Festivalyje dalyviai įsipareigoja dalyvauti visose jungtinio Gospel choro 

repeticijose. 

8.  Kolektyvų vadovams, dalyvaujantiems visoje Festivalio programoje, išduodami LJKS kvalifikaciniai 

dalyvio pažymėjimai. 
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6. LAIKAS, VIETA IR PROGRAMA 

 

9.   Festivalio laikas ir vieta:  2017 m. lapkričio 9–12 dienos; Vilniaus miestas. Tikslią repeticijų ir 

seminarų vietą organizatoriai įsipareigoja paskelbti iki 2017 m. spalio 16 d. puslapyje 

www.vilniusgospel.lt. 

10. Festivalio programa: 

 

LAPKRIČIO 9 D. / KETVIRTADIENIS 

 

9.30 – 10.00 val. Registracija į „Mama Gospel“ seminarą. Išankstinės registracijos tvarką ir terminus 

organizatoriai įsipareigoja paskelbti iki 2017 m. rugsėjo 19 d. puslapyje www.vilniusgospel.lt/mamagospel. 

10.00 – 12.00 val. Seminaras „Mama Gospel“, skirtas mamoms, auginančioms vaikus iki 3 metų. Jo metu 

organizatoriai įsipareigoja pasirūpinti savanorių vykdoma vaikų priežiūra. Seminarą sudaro dvi dalys. 

Pirmoji dalis skirta susipažinti su Gospel muzikos istorija, raida, Gospel muzikos atlikimo technika. Antroji 

dalis – Gospel kūrinių, kuriuos seminaro dalyvės atliks atidarymo koncerte, mokymasis. 

19.00 – 20.00 val. FESTIVALIO ATIDARYMO KONCERTAS Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje. Atlikėjai: 

Jungtinis Gargždų Gospel festivalio choras, seminaro „Mama Gospel“ dalyviai, „United Voices“ choras. 

Renginys nemokamas. 

 

LAPKRIČIO 10 D. / PENKTADIENIS 
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Laikas Veikla 

10:00 – 11:00 Registracija Jungtinio Gospel choro ir seminarų dalyviams 

11:30 – 12:00 Atidarymas. Festivalio programos ir svečių / lektorių pristatymas ir bendra 

repeticija 

12:00 - 13:30 I REPETICIJA 

13:30 - 14:30 Pertrauka / Pietūs 

14:30 - 16:00 SEMINARAI (Gerald T. Smith seminaras ,,Gospel muzikos raida ir dirigavimo 

metodika‘‘, Monicos Törnqvist ir Malcolmo Chambers seminaras ,,Gospel 

atlikimo vokaliniai ypatumai ir balso formavimas‘‘) 

16:00 - 16:30 Pertrauka 

16:30 - 18:00 II REPETICIJA 

 

21.00 – 23.00 val. ŠVEDIJOS SVEČIŲ KONCERTAS Vilniaus muzikos klube „Tamsta“ (Stazdelio g. 1) . 

Atlikėjai: Malcolm Chambers, Monica Törnqvist, Marijos Monikos Dičiūnės gospel ansamblis, Tomo 

Dičiūno ritmo grupė. Renginys mokamas. 

 

LAPKRIČIO 11 D. / ŠEŠTADIENIS 

  

 Laikas Veikla 

 9:00 - 10:30 Gerald T. Smith seminaras „Gospel piano“ (užsiregistravusiems dalyviams) 
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10:00 - 10:30 Prasidainavimas 

10:30 - 12:00 III REPETICIJA 

12:00 - 12:30 Pertrauka 

12:30 - 13:30 IV REPETICIJA 

13:30 - 15:00 Pertrauka / Pietūs 

15:00 – 17:00 V REPETICIJA 

 

19.00 – 20.00 val. GERALD T. SMITH GOSPEL KONCERTAS ir AB Light ŠVIESOS MENAS  

Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje. Atlikėjai: Gerald T. Smith, Kristinos Žaldokaitės gospel ansamblis. 

Renginys mokamas. 

http://www.vilniusgospel.lt/mamagospel
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LAPKRIČIO 12 D. / SEKMADIENIS 
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Laikas Paskaita/seminaras 

12:30 – 14:30 GENERALINĖ REPETICIJA Vilniaus Kongresų rūmuose 

14:30 - 15:00 Pertrauka / Pietūs 

15:00 - 16:00 Pasiruošimas koncertui 

16:00 – 18:30 DIDYSIS GOSPEL MUZIKOS FESTIVALIO KONCERTAS  

Atlikėjai: festivalio jungtinis Gospel choras, Gerald T. Smith, Monica Törnqvist, 

Malcolm  Chambers, Kristina Žaldokaitė, Marija Monika Dičiūnė, Simona 

Savickaitė, ritmo grupė ir kiti. Speciali koncerto viešnia – Monika Linkytė.  

 

11. Organizatoriai pasilieka teisę nežymiai keisti programos renginių laiką.   

 

7. REPERTUARAS 

 

12. Festivalyje atliekami LJKS organizacinio komiteto patvirtinti Gospel muzikos kūriniai.  

13. Kūrinių sąrašas bei natos per 3 d.d. bus pateikti dalyviams elektroniniu formatu po jų registracijos 

dalyvių kontaktais, kurie bus nurodyti registracijos metu. 

14. Festivalio dalyviai iki dalyvavimo Festivalyje turi gerai mokėti visus programos kūrinius. 

 

8. ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

15. Norint dalyvauti festivalyje (Jungtiniame festivalio Gospel chore ir seminaruose) būtina 

registracija.  

16. Išankstinės registracijos pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2017 m. spalio 16 d. 

Registracija atliekama elektroniniu būdu. Nuoroda į registracijos anketas kolektyvams ir pavieniams 

dalyviams pateikta puslapyje www.vilniusgospel.lt/programa. 

17. Registruojantis būtina pridėti dalyvių skaičių su marškinėlių dydžiais ir modeliais.  

18. Tikslius kolektyvų dalyvių sąrašus su vardais ir pavardėmis ir gimimo data reikia pateikti iki spalio 

27 d. el. paštu vilniusgospel@gmail.com. 

19. Kolektyvo vadovui, dalyvaujančiam su 20 ir daugiau dalyvių, mokesčio mokėti nereikia. 

20. Dalyvio mokestį reikia sumokėti ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 16 d. Lietuvos jaunųjų 

krikščionių sąjungos biure (A.Juozapavičiaus g. 10 A Vilnius, tel. 8 5 2724529;  8 686 69151) arba 

pavedimu į Festivalio organizatoriaus sąskaitą (gavėjas – Asociacija Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga, 

įmonės kodas – 191926546, sąskaitos Nr. LT32 4010 0424 0131 8905 (AB DNB bankas); pavedimo 

mokėjimo paskirtyje nurodyti išankstinės sąskaitos numerį, jei tokia buvo išrašyta, ir  „Kolektyvo „...“ 

dalyvavimo Festivalyje mokestis“ arba „... dalyvavimo Festivalyje mokestis“ (vietoj daugtaškio nurodyti 

dalyvio vardą ir pavardę, jeigu mokama už asmenį)).  

21. Kelionės į Festivalį, maitinimo ir pragyvenimo išlaidas apsimoka patys dalyviai. Organizatoriai 

gali tarpininkauti dėl teikiamų paslaugų mažesnėmis kainomis. 

22. Maitinimu gali pasirūpinti organizatoriai, suderinus meniu ir kainas su maitinimo norinčiais 

dalyviais. Dalyvis, pageidaujantis maitinimo, tai turi pažymėti registracijos anketoje bei pranešti el. paštu 

vilniusgospel@gmail.com. Dalyviai apmoka maitinimą iš anksto. 

23. Organizatoriai neatsako už dalyvių neteisingai arba nepilnai užpildytus duomenis banko 

pavedimuose. 

24. Dalyvio mokestis grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apie negalėjimą dalyvauti Festivalyje pranešama 

likus ne mažiau kaip savaitei iki Festivalio rpadžios. Pranešus vėliau nei nurodyta arba neatvykus į Festivalį 

be pranešimo, dalyvio mokestis negrąžinamas.  

25. Dalyviai, kuriems reikalingi pakvietimai, turi informuoti organizatorius (elektroniniu paštu 

ljks27@hotmail.com) nurodant dalyvius, siunčiančios organizacijos vadovą, rekvizitus ir adresą. 

 

http://www.vilniusgospel.lt/programa
mailto:vilniusgospel@gmail.com
mailto:ljks27@hotmail.com
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26. Festivalio organizatorių kontaktai:  

- Dalyvio mokestis, kvietimai – Algirdas Čiukšys,  

  tel. 8 5 2724529, mob. 8 686 69151, el. p. ljks27@hotmail.com, vilniusgospel@gmail.com; 

- Dalyvių registracija – Simona Raupėnaitė,  

 mob. 8 672 63362, el. p. registracija@vilniusgospel.lt;  

- Savanorystė Festivalyje – Gintarė Dragūnaitė,  

 mob. 8 860 165680, el. p. vilniusgospelsavanoriai@gmail.com;  

- Meninės ir techninės dalies klausimai – Kristina Žaldokaitė, 

 mob. 8 682 40320, el. p. kristina.zaldokaite@gmail.com; 

- Viešieji ryšiai ir reklama – Diana Uzielaitė, 

  el.p. info@unitedevents.lt 

- Tarptautiniai ryšiai – Diana Zarembienė, 

 mob. 8 686 61701, el. p. dianazarembiene@gmail.com;  

- Visi / Kiti  organizaciniai klausimai – Natalija Verbickienė,  

 mob. 8 683 51789, el. p. vilniusgospel@gmail.com. 

 

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Rengėjai pasilieka teisę informaciją apie 2017 m. Vilniaus Gospel muzikos festivalio renginius ir 

dalyvius, o taip pat vaizdinę medžiagą (nuotraukas, video įrašus, kita) be atskiro dalyvių sutikimo skelbti 

masinėse informacijos priemonėse, spaudoje, socialiniuose tinkluose ir internetinėse svetainėse. 

28. Visa Vilniaus Gospel muzikos festivalio 2017 informacija skelbiama interneto svetainėje                                                                                                                                                                                                                              

www.vilniusgospel.lt. 
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