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LIETUVOS STUDENTŲ FOLKLORO FESTIVALIO
„O KIENO ŽALI SODAI“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2014 m. Lietuvos studentų folkloro festivalio „O kieno žali sodai“ nuostatai reglamentuoja festivalio
tikslus, organizatorius, dalyvavimo sąlygas, pasirengimą festivaliui, eigą, festivalio programą.
II. FESTIVALIO TIKSLAI, ORGANIZATORIAI
2. Lietuvos studentų folkloro festivalio „O kieno žali sodai“ (toliau – festivalio) tikslas – tęsti ir
puoselėti akademinio jaunimo folkloro bendruomenių tradicijas šalies universitetuose, kolegijose ir
kitose aukštojo bei aukštesniojo mokslo institucijose, siekti gilesnio tradicinės kultūros suvokimo,
geresnio studentų folkloro kolektyvų ir pavienių atlikėjų meninio lygio; taip pat sutelkti jaunatvišką
energiją, kūrybiškumą artėjančiai 2014 m. Lietuvos dainų šventei „Čia – mano namai“.
3. Festivalio rengėjai – Lietuvos liaudies kultūros centras, Kauno technologijos universitetas.
4. Festivalio globėjai – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos aukštojo mokslo
institucijos.
III. DALYVAVIMO SĄLYGOS
5. Festivalyje kviečiami dalyvauti visi pageidaujantys Lietuvos universitetų, kolegijų ir kitų aukštojo
bei aukštesniojo mokslo institucijų folkloro ansambliai, kiti jaunimo kolektyvai, grupės ir pavieniai
liaudies dainų, instrumentinės muzikos atlikėjai, pasakotojai.
6. Renginio dalyviai, susipažinę su festivalio nuostatais, turi užpildyti dalyvio anketą: ansambliai ir
grupės – kolektyvo, pavieniai atlikėjai – muzikanto, dainininko, pasakotojo (pridedama). Anketos
siunčiamos iki 2013 m. balandžio 15 d. festivalio koordinatorei Lietuvos liaudies kultūros centro
Folkloro poskyrio vyriausiajai specialistei Loretai Sungailienei el. paštu l.mukaite@llkc.lt.
7. Festivalio dalyvių kelionės išlaidas apmoka mokslo įstaiga, kuriai atstovauja kolektyvas ar pavieniai
atlikėjai.
IV. PASIRENGIMAS FESTIVALIUI, EIGA
8. Šių metų festivalio tema – tapatumas. Dalyviai kviečiami pristatyti unikalias, kolektyvuose
puoselėjamas lietuvių folkloro atlikimo tradicijas, demonstruoti tarmišką kalbą, pavienių atlikėjų ir
mažesnių grupelių stilingą muzikavimą, dainavimą. Tema suteikia galimybę dar kartą pakalbėti apie
lietuvių etninės kultūros ypatumus ir folkloro reikšmę tautiškumo bei pilietiškumo ugdymui, tapatumo
(asmens, kolektyvinio ir tautinio) suvokimui. Pasirodymuose gali būti atskleidžiami svarbūs kolektyvo
istorijos, savito repertuaro ir jo atlikimo momentai, padedantys pristatyti kolektyvo veidą ir/ar atskirų
jo dalyvių ar grupių savitumą.
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9. Festivalio dalyviai – folkloro ansambliai – pagrindiniam koncertui turi parengti festivalio temą
atspindinčius 5–10 min. pasirodymus. Pageidautina, kad programa būtų vientisa, išryškinanti autentiško
dainavimo, muzikavimo, šokimo, pasakojimo tradicijas ir jaunatvišką dvasią. Raginama atkreipti
dėmesį į tikslingą repertuaro parinkimą, menišką jo atlikimą ir savitą pateikimą.
10. Kameriniam koncertui solistai, dainininkų ar muzikantų grupės, sutartinių atlikėjai ruošia iki 5 min.
programą, sudarytą iš senojo muzikinio folkloro sluoksnio.
11. Vakaronei folkloro kolektyvai turi parengti po vieną vaišių dainą prisistatymui, 1–2 liaudies
žaidimus, kurie padėtų įtraukti daugiau festivalio dalyvių (apgalvoti ir atsivežti žaidimų priemones, jei
tokių prireiktų), 3–4 populiarius vakaronių šokius.
12. Vakaronės metu bus renkamos šauniausios šokėjų poros.
13. Visiems festivalio dalyviams bus įteikiami padėkos raštai. Įdomius, patrauklius pasirodymus
parengę kolektyvai ir atlikėjai bus apdovanoti specialiaisiais prizais.
V. FESTIVALIO PROGRAMA
14. Festivalis vyks 2014 m. gegužės 1 d. Kauno technolologijos universitete.
15. Numatoma programa:
10.00–11.00 val. – festivalio dalyvių registracija KTU III rūmų I a. fojė (Laisvės al. 13, Kaunas);
11.00–11.30 val. – festivalio atidarymas Kauno Nemuno ir Neries santakoje (Papilio g., Kaunas);
12.00–13.30 val. – dr. Mindaugo Bertašiaus paskaita „Viduramžių Kaunas“ ir kamerinis koncertas
Kauno bernardinų vienuolyno kieme (Papilio g. 9, šalia Santakos parko) arba Kauno evangelikų
liuteronų bažnyčioje (Muitinės g. 8a, Kaunas);
13.30–15.30 val. – sugrįžimas į KTU ir pietūs restorane „Bernelių užeiga“ (K. Donelaičio g. 11,
Kaunas);
15.30–17.00 val. – pasirengimas koncertui, repeticijos;
17.00–19.30 val. – Pagrindinis festivalio koncertas Kauno technologijos universiteto III rūmų II a.
salėje (Laisvės al. 13, Kaunas);
20.00–23.00 val. – Vakaronė KTU III rūmų VI a. salėje.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Festivalio programa ir visa su renginiu susijusi oficiali informacija skelbiama Lietuvos liaudies
kultūros centro bei Kauno technologijos universiteto svetainėse www.llkc.lt, www.ktu.edu.
__________________________
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