
                       

               Konkursas  “Baltic  Voice”  vyks   Kuršių  Nerijoje, Juodkrantės miestelyje. Kuršių  Nerija  –  

išskirtinis  žmogaus  ir gamtos  kūrinys  2000  m.  įrašytas  į  UNESCO  pasaulio  paveldo  sąrašą.  Konkurso  
metu  dalyviai  galės  parodyti savo  talentą  scenoje,  susipažinti  su  įvairių  tautų  muzikine  kultūra,  o  
laisvalaikiu  atrasti  nuostabius    pajūrio gamtos kampelius, aplankyti Lietuvos jūrų muziejų, kitas 

Neringos lankytinas vietas. 

              KONKURSO NOMINACIJOS 

Konkurse gali dalyvauti solistai, duetai, ansambliai nuo 7 iki 29 metų. Visi dalyviai atlieka dvi dainas pagal 
minusinę fonogramą arba su gyvu klavišinio instrumento pritarimu.  

1. Solistai – amžiaus grupės 7-9, 10-12, 13-15, 16-18, 19-23, 24-29.   

Pirmoji  daina  laisvai pasirenkama,  antroji  –  pasaulinis  hitas.  

Ansambliai (iki 12 dalyvių) – amžiaus grupės 7-12, 13-19, 20-29. 

Pirmoji  daina  laisvai pasirenkama,  antroji  –  pasaulinis  hitas.  

       Amžiaus grupės gali būti keičiamos. Fonogramos  turi  būti  geros  kokybės.  Solistų  fonogramoje  gali  būti  
įrašytas  pritariantis  vokalas, nedubliuojantis  pagrindinės  melodijos.  Duetai,  tercetai, kvartetai, ansambliai  

dainuoja  be  įrašyto  pritariančio  vokalo.  Vienos dainos trukmė – iki 3:40 min.  

             DALYVIŲ ATRANKA 

 Dalyvavimo  konkurse  paraišką ir dvi foto atsiųskite  iki balandžio 5 dienos adresu baltic.voice@gmail.com    

 Paraiškų priėmimas gali būti nutrauktas anksčiau pasiekus dalyvių skaičiaus limitą. 
 Paraiškoje nurodykite dalyvio 2-3 dainų pavyzdžius YouTube arba pridėkite audio failus. Dalyviams, kurie 

„Baltic Voice 2022“ laimėjo 1-3 vietas, dainų pavyzdžių siųsti nereikia. 

 Iki gegužės 5 dienos jums bus pranešta, ar jūsų paraiška patvirtinta. 

 Iki birželio 5 dienos atsiųskite abiejų jūsų atliekamų dainų fonogramas baltic.voice@gmail.com (.mp3 

failams) arba www.wetransfer.com (.wav failams). Fonogramos ilgesnės nei 3:40 min. nebus priimamos. 

 Pavadinkite siunčiamas fonogramas pagal formatą: [1 ar 2 daina] [vardas pavardė] [dainos pavadinimas]  

              DALYVIŲ MOKESTIS 

        Solistai – 70€, duetai – 90€, trio - 110€,  , kvartetai – 125€, ansambliai (nuo 5 iki 12 dalyvių) – po 25€ kiekvienam 

dalyviui.   

       Gavę pranešimą, kad jūsų paraiška patvirtinta, 50% dalyvio mokesčio sumos iki gegužės 20 dienos 

atsiųskite į žemiau nurodytą sąskaitą. Atsiųskite pavedimo blanko kopiją adresu baltic.voice@gmail.com 

Pavedimo paskirtyje nurodykite, už kurį dalyvį mokate. Likusią sumą sumokėsite liepos 2 dieną (9:00–
9:45) registracijoje prie vasaros estrados. Jei siunčiate visą sumą, registracijoje dalyvauti nebūtina. Jei 

neatvyksite į konkursą, pervesta suma nebus grąžinama. 

       Lietuvai atstovaujantys „Baltic Voice 2023“ dalyviai konkurso metu gyvena savarankiškai.  
       Konkurso metu vyks seminaras lietuvių ir anglų kalba „Scenos judesys ir aktorinis meistriškumas“ (2 

val.). Seminarą ves LMTA Klaipėdos fakulteto Teatro katedros lektorė, Jaunimo teatro aktorė Rugilė 
Latvenaitė Lunevičienė.  

XI TARPTAUTINIO JAUNŲJŲ VOKALISTŲ  
KONKURSO 

“BALTIC VOICE  2023“ 

NUOSTATAI 

Juodkrantė, liepos 1-5 d. 
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                APDOVANOJIMAI 

                Konkurso dalyviai rungsis dėl:  

1. Grand  Prix Gold (+piniginis prizas); 

2. Grand Prix Silver (+piniginis prizas); 

3. Grand Prix Bronze(+piniginis prizas); 

4. Grand Prix Junior (iki 14 metų)(+piniginis prizas); 

5. WAPA (World Association of Performing Arts) du specialūs Grand Prix (+piniginiai prizai); 

6. WAPA nemokami kelialapiai į WAPA organizuojamus festivalius įvairiose šalyse; 

7. Neringos savivaldybės mero specialaus prizo; 

8. 1, 2, 3 vietų laureatų ir konkurso diplomantų vardų; 

9. tarptautinių festivalių organizatorių specialiųjų prizų ir konkurso rėmėjų dovanų; 

10. visiems bus įteikti dalyvio diplomai. 

     Dalyvių pasirodymą 20 balų sistema vertins tarptautinė komisija. Jos sprendimas galutinis ir neginčijamas. 

Keliems  konkurso  dalyviams  surinkus  vienodą  balų  skaičių,  dalyvio  vietą  lemia  žiuri  pirmininko  balai.  
Jei atlikėjai surinks mažai balų, žiuri sprendimu gali būti neskiriama pirmoji arba antroji vieta.  

     Vertinimo kriterijai  –  profesionalumas, originalumas, sceninis įvaizdis, dainos atlikimo subtilumas.   
Gala koncerto metu bus apdovanojami konkurso laureatai, prizininkai ir diplomantai.  

Gala koncerto programos numerius parenka žiuri ir konkurso organizatoriai. Jų sprendimas galutinis ir neginčijamas.  

                              

              PAPILDOMA INFORMACIJA 

 Konkurso organizatoriai turi teisę fotografuoti ir filmuoti konkurso metu, platinti audio, video ir foto; 

 Vadovai atsakingi už savo vaikų sveikatą ir saugumą; 
 Paraiškos konkursui pateikimas reiškia sutikimą su konkurso nuostatais; 

 Visus klausimus, nepaminėtus nuostatuose, sprendžia konkurso organizatoriai; 
 Konkurso dalyviai ir lydintys asmenys patys apmoka savo kelionės ir pragyvenimo išlaidas; 
 Konkurso dalyviai patys atsako už jų atliekamų dainų autorinių teisių laikymąsi; 
 Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso nuostatus. Dalyviai bus informuoti apie pakeitimus 

konkurso puslapyje https://www.facebook.com/groups/BalticVoice/ arba asmeniškai ne vėliau kaip prieš 
savaitę iki konkurso pradžios; 

 Informuoti organizatorius apie pasikeitimus konkurso programoje ne vėliau kaip prieš savaitę iki konkurso 

pradžios. 
                            REKVIZITAI :      VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA LIETUČIUKĖS 

                            Įmonės kodas:  302304802   Įmonės adresas: Draugystės g. 8, Mažeikiai 

                            BANKO DUOMENYS :    „Swedbank“ AB, banko adresas: Žemaitijos 1A, LT-89140 Mažeikiai 
                            Atsiskaitomoji sąskaita / IBAN :  LT197300010113953180 

                            Tarptautinis kodas/ BIC / SWIFT :  HABALT22 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurso “Baltic Voice” Direktorius  
Augustas Petkus  

el. paštas  augustas.petkus@gmail.com 

Konkurso „Baltic Voice“ koordinatorius  

Algirdas Grinkevičius 

el. paštas baltic.voice@gmail.com 

Konkurso „Baltic Voice“ globėjas  

Darius Jasaitis,  

Neringos savivaldybės meras 

el. paštas: meras@neringa.lt 

 

Konkurso “Baltic Voice” oficialus puslapis: 

https://www.balticvoicecontest.com 

“Baltic Voice” Facebook'e:    

https://www.facebook.com/groups/BalticVoice/ 

https://www.facebook.com/BalticVoiceContest/ 
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