PATVIRTINTA
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro
Direktoriaus 2018 m. lapkričio 27 d.
įsakymu V-148
LIETUVOS MOKSLEIVIŲ TEATRŲ FESTIVALIO „ŽODŽIAI“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos moksleivių teatrų festivalis „Žodžiai“ - tai renginys (toliau – Festivalis), skirtas
Lietuvos formaliojo ir neformaliojo ugdymo įtaigose veikiančioms teatro studijoms,
būreliams, jaunimo iniciatyvinėms grupėms, centrams, atviroms erdvėms, kultūros
namams ir kitokios formos teatro grupėms bei už Lietuvos ribų veikiančioms lietuvių
bendruomenėms.
2. Festivalis rengiamas Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, Vilniuje.
3. Festivalio organizatorius – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, meninio ugdymo skyrius.
II. FESTIVALIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4. Festivalio tikslas:
– sudaryti vaikams ir jaunimui sąlygas saviraiškai bei ugdyti jų kūrybiškumą teatro raiškos
priemonėmis.
– Remiantis festivalio tema „įkvėpti, užaugti, išeiti, nurimti“ ieškoti įvairių teatrinių
raiškos formų savo emocijų atpažinimui ir mokymuisi jas priimti.
5. Festivalio uždaviniai:
5.1. Skatinti moksleivių teatro grupių bendradarbiavimą;
5.2 Sudaryti moksleivių teatro grupėms sąlygas tobulėti ir būti įvertintiems profesionalių
teatro atstovų;
5.2 Per Festivalio temos atskleidimą gilinti vaikų vertybines nuostatas;
5.3 Siekti gilinti Teatro dienos paminėjimo tradicijas;
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5.4 Organizuoti teatrų festivalį, siekiant pristatyti moksleivių teatro grupių kūrybinius
etiudus.
III. FESTIVALIO ORGANIZAVIMAS
6. Festivalio dalyvių amžius nuo 7 iki 19 metų (mokyklinis).
7. Festivalis vyksta trimis etapais:
7.1 Iki Vasario 22 dienos (penktadienis) dienos vyksta moksleivių teatro grupių
registracija. Registracijos forma priedas Nr. 1. (pridedama). Registracija pateikiama
el.paštu: teatrufestivalis@lvjc.lt;
7.2. Iki Kovo 8 dienos (penktadienis) paraiška dalyvauti festivalyje turi būti patikslinta
ir sumokėtas dalyvio mokestis. Patikslinta paraiška turi būti atsiųsta el.paštu:
teatrufestivalis@lvjc.lt, dalyvio mokesčiai pervedami į sąskaitą: AB SEB bankas A/s
LT807044060000908033 mokėjimo paskirtyje nurodant: „TEATRŲ FESTIVALIS ir
grupės pavadinimą“.
7.3. Kovo 29 (penktadienis) dieną visos moksleivių teatro grupės, kurios pateikė
patikslintas paraiškas ir sumokėjo dalyvio mokestį, rodys savo sukurtus etiudus teatrų
festivalyje „Žodžiai“, kuris vyks Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, Konstitucijos pr. 25,
Vilniuje. SVARBU! Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus festivalis gali būti skaidomas į
dvi dienas, antroji diena numatoma kovo 30 d. Organizatoriai įsipareigoja pranešti
dalyviams apie tai pranešti dalyviams ne vėliau kaip Vasario 22 dienos. Kovo 15 dieną
organizatoriai atsiunčia pasirodymų eigą.
8. Dalyvio mokestis 3 EUR vienam teatro grupės nariui. Vadovas (pagal poreikį) grupę
lydi nemokamai.
9. Kolektyvai turės galimybė techniniai repeticijai (iki 15min) , kurios metu galės
pasitikrinti garsą, multimediją atėjimo ir išėjimo taškus.
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IV. REIKALAVIMAI ETIUDAMS
10. Parengti etiudai turi atitikti vieną arba kelis teminius Festivalio „Žodžiai“ žodžius:
„įkvėpti, užaugti, išeiti, nurimti“
11. Parengtas etiudas turi būti ne ilgesnis nei 15 minučių.
12. Viena moksleivių teatro grupė gali pristatyti tik vieną etiudą.
13. Etiude gali dalyvauti neribotas asmenų skaičius.
V. ETIUDŲ VERTINIMAS
14. Festivalio vertinimo komisiją sudarys žinomi Lietuvos teatro ar kino atstovai.
15. Komisija etiudus vertina remiantis šiais kriterijais:
15.1. originalus pasirinktos Festivalio temos atskleidimas;
15.2. scenografijos originalumas;
15.3. organiška vaidyba;
15.4. aiški etiudo struktūra.
16. Festivalio laureatai skelbiami ir apdovanojami Festivalio pabaigoje.
VI. TEATRO FESTIVALIO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
17. Komisija įvertins visas festivalyje dalyvaujančias moksleivių teatro grupes
skirtingomis nominacijomis ir diplomais.
18. Kiekvienos Festivalyje dalyvaujančios grupės vadovas gaus vardines padėkas.
19. Kiekviena Festivalyje dalyvaujanti grupė bus apdovanota rėmėjų dovanomis.
V.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Festivalio organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio nuostatus.
21. Kolektyvas pranešęs apie savo dalyvavimą sutinka, kad teatrų festivalio metu
padarytos nuotraukos, kartu su kolektyvo pavadinimu bus skelbiamo ir talpinamos
internete.
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