Patvirtinta
Panevėžio rajono
Ramygalos kultūros centro direktoriaus
2022 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. OV-53
PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS
ŠALIES MODERNAUS MENO FESTIVALIO-KONKURSO
„KETURIESE-2022“ NUOSTATAI
Bendroji dalis:
Modernaus meno festivalis Ramygaloje vyksta nuo 1998 m. Per 24 metus festivalis užaugo,
jame dalyvavo daugybė šalies ir keli užsienio kvartetai. Šių metų festivalio tema „Kinas“. Kolektyvai
savo pasirodymuose privalo atliepti festivalio-konkurso temą. Scenoje vienu metu gali būti ne mažiau
ir ne daugiau kaip keturi atlikėjai. Kvarteto sudėtis gali keistis. Kolektyvų pasirodymus vertina
profesionali komisija. Didžiojo prizo laimėtojas kartoja pasirodymą arba improvizuoja.
Tikslas:
Skatinti inovatyvių meno išraiškos formų atsiradimą, pristatant programą visuomenei aktualia
tema.
Uždaviniai:
1. Ieškoti kvartetų, atliekančių modernias šiuolaikinio, populiaraus meno programas.
2. Skatinti nedidelių, mobilių kolektyvų atsiradimą, ieškoti naujų išraiškos formų.
3. Organizuoti renginį, pritraukiant naujus kultūros vartotojus.
Dalyviai:
Sceninio meno krypties atstovai: dainininkai, instrumentalistai, aktoriai, šokėjai,
pantonimos aktoriai (nuo 14 metų amžiaus) ir pan.. Kvartetai iš visų Lietuvos regionų
ir užsienio.
Programa: 1. Trukmė – 5- 10 min.
2. Populiarios muzikos (džiazo, roko, pop., dainuojamosios poezijos ir pan.).
3. Kitų žanrų atstovų – aktualios, šiuolaikinės, modernios, avangardinės programos.
Vertinimas: 1. Pasirodymą vertina 4 asmenų komisija.
2. Didysis prizas ir kiti apdovanojimai:
Originaliausiam, profesionaliausiam ir artistiškiausiam kvartetams - po 100 eurų.
Moderniausiam Didysis prizas - 400 eurų.
Baigiamoji dalis:
Pertrauka. Apdovanojimai. Didžiojo prizo laimėtojo pakartotinis pasirodymas.
Laikas ir vieta:
Festivalis „Keturiese“ vyks 2022 m. lapkričio 25 d. (penktadienį) 19.00 val. Panevėžio rajono
Ramygalos kultūros centre, adresu Vadoklių g. 14, Ramygala, Panevėžio r., Lietuva.
Registruotis el.paštu. ramygaloskc@gmail.com iki lapkričio 1 d. siunčiant užpildytą anketą.
Informacija telefonais: (8-45) 59 23 82, 8615 65297
Renginio metu privaloma vadovautis tuo metu galiojančiais reikalavimais, susijusiais su
pandemijos valdymu.

MODERNAUS MENO FESTIVALIO –KONKURSO „KETURIESE”
DALYVIŲ ANKETA

1. Kvarteto pavadinimas
2. Šalis, miestas, rajonas
3. Atstovaujama įstaiga, organizacija
4. Vadovo vardas, pavardė
5. Vadovo kontaktai (tel. nr., el. p.)
6. Žanras
7. Trumpas programos, kolektyvo apibūdinimas
8. Specialūs pageidavimai dėl programos atlikimo

