VOKĀLĀS MŪZIKAS KONKURSA “BALSIS”
NOLIKUMS
MĒRĶIS
• Veicināt bērnu un jauniešu interesi par dziedāšanu vokālajos ansambļos, duetos, trio,
solo un popgrupās.
• Vispusīgi izvērtēt mazo mūzikas kolektīvu un solistu sniegumus.
ORGANIZATORI
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs.
DALĪBNIEKI
Vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu vokālā žanra mazie mūzikas
kolektīvi:
A grupa – solisti un vokālie ansambļi (sākot ar vokālo duetu līdz 16 dalībniekiem);
B grupa - popgrupas.
Dalībnieku vecuma grupas:
• jaunākā grupa (1.-4.klase);
• vidējā grupa (5.-9.klase);
• vecākā grupa (10.-12.klase).
Kolektīvus var komplektēt arī no dažāda vecuma grupu dalībniekiem. Tādā gadījumā,
piederību pie kādas no minētajām vecuma grupām nosaka pēc dalībnieku vecuma pārsvara
principa.
NORISE
Konkurss notiek 3 kārtās:
1.kārta – Cēsu rajonā 26. februārī 11.00
2.kārta - Vidzemes novadā 2009.gada 14.martā, Limbažos.
3.kārta - Fināla konkurss 2009.gada 25.aprīlī, BJC „Altona”, Rīgā.
REPERTUĀRS
Konkursam A un B grupa sagatavo trīs un izpilda divas dziesmas:
• obligāti - latviešu tautas dziesma a cappella;
• brīvas izvēles dziesma.
Trešo dziesmu konkursā izpilda pēc žūrijas lūguma.
A cappella dziesmām var tikt izmantoti mūzikas instrumenti bez noteikta skaņu augstuma.
Katrs kolektīvs/solists/popgrupa savlaicīgi sagatavo izpildāmā repertuāra nošu materiālu 5
eksemplāros, kuru pirms uzstāšanās iesniedz žūrijai. Pretējā gadījumā priekšnesums netiek vērtēts.
NOSACĪJUMI
Vokālo ansambļu jaunākā grupa dzied divbalsīgi, vidējā - trīsbalsīgi, vecākā - trīsbalsīgi un
vairākbalsīgi.
Vokālie ansambļi un solisti konkursos uzstājas akustiskā veidā, neizmantojot skaņu
pastiprinošas iekārtas. Pavadījumam var izmantot jebkuru akustisku mūzikas instrumentu,
pavadījumu var spēlēt kolektīva vadītājs.
Popgrupas brīvās izvēles dziesmai var izmantot arī fonogrammu vai sintezatora pavadījumu.
Konkursa laikā pedagogi nedrīkst diriģēt un dziedāt līdzi izpildītājiem.

VĒRTĒJUMS
Noteiktā punktu skala pakāpēm:
•
I pakāpe - 40 līdz 50 punkti,
•
II pakāpe - 30 līdz 39,99 punkti,
•
III pakāpe - 20 līdz 29,99 punkti.
Konkursa dalībniekus vērtē pa dalībnieku vecuma grupām.
PIETEIKŠANĀS

Pieteikuma anketa jāiesniedz Cēsu Bērnu un jauniešu centrā,
Bērzaines ielā 4, nosūtot pa FAX 64121898
vai pa e – mail cbjc@apollo.lv
līdz 2009. gada 16. februārim.
Informācija pa tālruni 26322415 – Lelde Keiša

