XV respublikinis edukacinis, teatralizuotas vaikų muzikos projektas
„Mes-Pasaulis“ -2017 - prieš patyčias ir smurtą
Televizija: LRT
DĖL SEKMADIENINIŲ FESTIVALIO KONCERTŲ
Sekmadienio festivalis „Mes-Pasaulis“ - „Pepė Ilgakojinė ir draugai“.
Pramogų banko salėje „Vakaris Vilnius“ (Stulginskio 7)
Programoje: vaikų ir jaunimo muzikinių bei šokių grupių pasirodymai, susitikimai su žinomais,
įdomiais žmonėmis, profesionalaus atlikėjo muzikinis pasirodymas.
Festivalio komisijos nariai pasirodymų aptarimo metu konsultuos grupių vadovus.
FESTIVALIO NUOSTATAI
Dalyviai: vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos chorai ir šou grupės, įvairių stilių šokių
grupės, solistai.
Dalyvių grupės atlieka: ne daugiau 2 dainas ar 2 šokius. Solistas - 1 dainą.
Siūlomos finalinės dainos ar šokio temą pasirenkate laisvai. Pageidaujama su profesionaliu,
žinomu atlikėju.
Dalyviams bus įteikti padėkos raštai ir suteikta galimybė dalyvauti projekto finale.
Sekmadienio festivalio dalyvio mokestis:
Grupė - 60 Eur
Solistas 10 Eur ( 1 daina). Solisto šokėjai ir pritariantis vokalas 3 Eur asmeniui.
Įėjimo kaina suaugusiems 7 Eur ( iki 7m. nemokamai. nuo 7m. iki 16m. 3 eur).
Į sekmadienio šventę ir finalą prašome atvykti su palaikymo komanda.
Muziką siųsti WeTransfer programa, likus 5 dienoms iki atvykimo el. pašto adresu:
festivalis.mp@gmail.com
FINALAS
Festivalio jubiliejinis teatralizuotas koncertas, ( muzikinė šokio pasaka) dalyvaujant
profesionaliems atlikėjams gegužės 21d. Kongresų rūmuose, Vilniaus 6. arba Lenkų kultūros
rūmuose gegužės 13d.).
Finalinės dainos ar šokio trukmė: ne daugiau 3:00 min. (Kitu atveju, montuojant bus
trumpinama).
Dalyvio mokestis: grupei arba solistui su grupe 210 Eur
Įėjimo kaina suaugusiems 10 Eur ( iki 7m. nemokamai. nuo 7m. iki 16m. 5 eur ).

Dalyviai ir vadovai apdovanojami diplomais ir simbolinėmis dovanėlėmis.
PROJEKTO ISTORIJA IR TIKSLAI.
„Mes – Pasaulis“ – tai tradicinis, tęstinis kryptingo neformaliojo ugdymo, meninės raiškos
teatralizuotas, pateikiamas muzikinės pasakos forma su specialiai sukurtomis dekoracijomis
projektas, kuriame gali dalyvauti, pristatyti menines programas ir savo kūrybą vaikai ir jaunimas
iš visos respublikos. Dalyvauti projekte suteikiama galimybė ir scenos naujokams ir jau
turintiems sceninės patirties atlikėjams.
II projektas apdovanotas Lietuvos rekordo diplomu už masiškumą, projekto trukmę – per visus
mokslo metus ir finalą, trukusį keturiolika valandų.
Tikslai:
Suteikti vaikams ir jaunimui kūrybinę erdvę, sceną, žiūrovų auditoriją ir galimybę dainuoti,
pagal minusinę fonogramą, sekmadienį praleisti prasmingai kartu su šeima.
Vaikų bei jaunimo užimtumas ir kryptingas ugdymas, suteikiant galimybes kurti ir išreikšti save
didelėje scenoje.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesilaikantys nuostatų ir numatytų tvarkos taisyklių projekte nepageidaujami.
Organizatoriai, iškilus nenumatytoms aplinkybėms arba dėl žiūrovų stokos pasilieka teisę
keisti festivalio sekmadienio šventės vietą (klubą) bei laiką.

Jaunimo veiklos ir meno centras
INSITI artistų namai
Direktorė Džiuljeta Mankauskaitė
„Mes-Pasaulis“ vadovė ir režisierė
Tel. 860646625
www.insiti.lt ; www.mes-pasaulis.lt

