
XVI taprtautinio folkloro festivalio,,POKROVSKIJE KOLOKOLA*
NUOSTATAI

2021m.lapkriiio 10-14 d., Vilnius

"Pokrovskije kolokola" -kasmet nuo 2004 m. vykstantis tarptautinis festivalis, pelnqs pripaZinim4 tiek

Lietuvoje, tiek uZ jos ribq ir uZemgs garbing4 viet4 greta garsiausiq bei geriausiai ivertintq Lietuvos festivaliq.

Renginys, suburiantis apie 700 ivairiq tautq dalyviq ir 40000 Ziiirovq, ypating4 demesi skiria Lietuvos tautiniq

bendrijq tradicinei kultlrai. Festivalis pristato Lietuvos daugiatautiSkum4 ir sukuria unikalias galimybes lvairiq
Lietuvos regionq folkloro ansambliq ir tautiniq bendrijq kolektyvq saviraiSkai, jq bendradarbiavimui su uZsienio

Saliq etnografinemis grupemis, kurio rezultatas - tradicines kult[ros i5saugojimas ir sklaida. Spalvingi festivalio

renginiai pristato klausytojams lvairiq tautq tradicines kulttirospavyzdLius, kurie yra patraukl[s ivairiq amZiaus

ir socialiniq grupiq atstovams, sudomina ir skatina dometis liaudies paveldu, savo ir kitq tauiq istorija.

,,Pokrovskije kolokola" - vienintelis festivalis Baltijos Salyse, kiekvienais metais teikiantis kompozitoriams

World music krypties ktiriniq uZsakymus. Premjeros skamba Festivalio atidarymo koncerte Lietuvos

nacionalinej e fi lharmonij oj e.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Sie nuostatai reglamentuoja XVI tarptautinio folkloro festivalio ,,Pokrovskijekolokola" (toliau - Festivalis)

tvark4 Lietuvoje, reikalavimus dalyviams ir programoms, paraiSkq pateikimo tvark4, festivalio igyvendinimo
terminus. Nuostatai galioja iki Festivalio igyvendinimo pabaigos. 1.2. Festivalio steigejai ir organizatoriai -

Lietuvos tautiniq maZumq folkloro ir etnograhjos centras, Slavq tradicines muzikos mokykla, Vilniaus rusq

folkloro centras.

II. FESTIVALIO TIKSLAI IR UZDAVINIAI

2.1. Festivalio tikslas - saugoti, pletoti ir populiarinti tradicing liaudies kultUr4 jaunimo aplinkoje, didinti jos

vaidmeni ugdantjaunqqkart4, ugdyti patriotizm4 ir tolerancij4, formuoti bendravimo kultlr4, remiantis liaudies

tradicij omi s, paprodiais, pasau lio kultiiros vertybemis.
2.2. P agrindiniai Festivalio uZdaviniai :

- Naujq talentingq liaudies atlikejq ir k[rybiniq kolektyvq identifikavimas, liaudies etnografines krypties
kDrybiniq kolektyvq vystymas;
- Metodines pagalbos teikimas folkloro kolektyvq vadovams ir dalyviams meistriSkumo pamokose, ktirybinese
laboratorijose, seminaruose, taip pat archyviniq medZiagq pateikimas studijoms;
-SupaZindinti visuomeng su uZsienio Saliq tradicing kult[r4, pristatyti ivairiq, Lietuvoje gyvenandiq tautq

geriausiais etnines kultflros pavyzdLius, liaudies diplomatijos, sudarandios palankias s4lygas tarptautines

pagarbos ir taikos atmosferos k[rimui, vystymas.;
- Naujq ktirybiniq galimybiq, metodq, idejq ir darbo formq paie5ka tradicines liaudies kult[ros srityje.

III. REIKALAVIMAIFESTIVALIO DALYVIAMS.ATLIEKA;AM REPERTUARUI

3.l.Festivalio dalyviai - konkurso btidu atrinkti folkloro kolektyvai ir solistai i5 ivairiq Lietuvos regionq ir
uZsienio Saliq, remiantis grieZtu atrankos kriterijq, kviediami tikri tradicijq pateikejai.
3.2.{ paruo5t4 10-30 minudiqprogramq, turi buti itraukti rySkiausi folkloro pavyzdliai,atspindintis regiono
tradicijas. Gali buti pristatyti tradiciniq nacionaliniq paprodiq, apeigq ir kt.elementai.Folkloro medZiagos

atlikimas turi bUti i5saugotas etnografiniu tikslumu(polifonija, instrumentq sudetis, amZiaus ypatybes ir t.t.)
Programose negalima naudoti autorines dainas ir populiariqfa liaudies kuryb4. Atlikimas turi b[ti paruoStas,

nenaudoj ant fono gramos.
3.3.Festivalio atidarymo koncerto metu dalyviai turi atliktiry5kiausi4 repertuaro dain4 arba Soki (trukme neturi
vir5yti 1,5-2 min.). Pasirodymas turi btiti suderintas su festivalio organizatoriais - atsiqsti vaizdo nuorod4 adresu

jumol985@email.com ne veliau kaip rugpj[dio I d. ta

3.4. Dalyviai privalo koncertuoti su liaudies kostiumai.



Iv.

V.

VIETA IR LAIKAS

Vieta: Vilniaus m., Lietuvos Respublika "

Laikas: 2021m.laPkridio 10 - 14 d.

Parai5kq pridmimas: iki rugpjudio 30 d.

FESTIVALIO PROGRAMA (Proj ektas)

Lapkriiio 10 d.:
- Lietuvos regionq, uZsienio Saliq dalyviq atvykimas;

- Festivalio atidarymo koncertas "Folkloras ir dabartis" (Lietuvos nacionaline filharmonija) -
pasirodymas iki 3 min.;
Lapmiiio 11 d.:
- Tradicinio dainavimo laboratorija, kuriuos metu dalyviai gales praktikuotis ivairiose liaudies kiirybos

srityse - i5mokti liaudies dainq, iokiq ir Zaidimq. Laboratorijas ves garsls folkloro atlikej'ai ir liaudies

kultiiros tradicijq specialistai ;

-Lietuvos ir uZsienio Saliq folkloro kolektyvq koncertas ,,Unikalios tradicijos" (Taikomosios dailes ir

dizaino muziejus). Ry5kiausi liaudies muzikos ir choreograhjos pavyzdLiai, kurie bus iliustruojami

atlikejq pasakojimais - pasirodymos iki l0 min.;

- t iauO-iis Sokio vakaras, pristatantis ivairiaplanius liaudies Sokius - lyrinius, buitinius ar jumoristinius

Sokius, ratelius, Zaidimus.

Lapkriiio 12 d.:
- Apskritojo stalo diskusija,,Globalizacijos poveikis liaudies tradicijq tgstinumui" (Vie5budio Panorama

konferencijq sale). Diskusijos tikslas - skatinti tyrejus ir praktikus aktyviai dalyvauti mokslineje bei

praktineje .1rlit to;., pristatyti savo tyrimrtr ir praktines veiklos rezultatus, skatinti Lietuvos ir uZsienio
'Saliq 

specialistq bendradar6iavim4, maLinti atskirtitarp akademines ir neakademines bendruomeniq;

- Koncertas "Muzika gurrnanams" (Sv.Kotrynos taZnydia) - Lietuvos ir uZsienio folkloro kolektyvq

pasirodymaiiki 7 min.
Lapkriiio 13 d.:
- Tautodailes darbq muge; s'

- K[rybines dirbtuves ,,Liaudies meistrai = vaikams";

- Jaunqiq folkloristq konferencija ,,Mano Seima - mano iStakos";

- Koncertas "Festivalio dalyviq meniniai portretai" (Vilniaus Rotu5e) - Lietuvos ir uZsienio folkloro

kolektyvq pasirodymaiiki 20 min.

Lapkriiio 14 d.:
- Sakralines muzikos koncertas (Vilniaus Dievo Motinos Emimo i Dangq soboras). BaZnytinq

dainuojamqlqpoezijq,tradicines Kaledq ir Velykq giesmes, psalmes - iki I0 min;

- Dalyviq i5vykimas.

vr. vr. PARAtsrq PATEIKIMO TVARKA

3.l.Ketinantys dalyvauti Festivalyje, turi pateikti organizatoriu., .i. pa5tu: iumol985@gmail.com:
o Paraik4, laisvos formos kolektyvo biograhj4, atliekamo repertuaro apra5ym4, auk5tos raiSkos spalvot4

nuotrauk4 (spaudai) - iki rugpjudio 30 d.;

. RySkiausios repertuaro dainos arba Sokio vaizdo nuorodQ - iki rugpjfldio 30 d.;

o Vizos lentele (Priedas Nr. 2 ) - tiems, kuriems reikalinga viza i Lietuv4 - iki rugpjtidio 30 d.

vII. DALYVAVIMO SALYGOS
7. I .Dalyvavimui festivalyj e netai komi j okie mokesdiai ;

7.2. Festivalio organizatoiiai apmot<a nakvynes, maitinimo bei transporto paslaugas Vilniuje, aprupina

nemokamomis vizomis. Jeigu finansavimas ribotas, kolektyvas i Festivali gali atvykti vienai dienai;

e



7.3. Transporto paslauga apima: delegacijq susitikim4 stotyje ar oro uoste, pristatym4 i apgyvendinimo viet4 ir

koncertq sales; Festivalio uZbaigimo dien4 ! stot! ir oro uost4. Asmeniniam naudojimui neteikiama.

7.4. Keliones ir draudimo iSlaidas apmoka patys dalyviai;
7.5. Dallviai be organizatori4sutikimo neturi teises dalyvauti trediqiq Saliq rengiamuose koncertuose ir

kituose renginiuose;
7.6. Festivalio dalyvis arba nepilnamediq dalyviq vadovas, atsakingas asmuo atsako uZ dalyviq sveikatos

sutrikimus Festivalio metu; kiekvienas dalyvis privalo tureti draudimo polis4.

VIIL ZINNSXT.AIDA IR AUTORINES TEISES

8.1 .Festival io organizatoriai turi visas teises ! pasirodymq lraSus, televizijos transliacijas, fotograhjas bei vaizdt4

vieSinimq Festivalio tikslams be apmokejimo Festivalio dalyviams.MedZiaga gali b[ti naudojama interneto

portaluose, socialiniuose tinkluose, spaudoje, televizijoje, reklamineje medZiagoje, spaudiniuose ir pan.;
'3.2. 

lutyuiq ir jll lydindiqjq asmenq vaizdo iraSai ir fotografavimas Festivalio metq leidZiarni asmeniniam

naudoj imui (bet ne internetiniams portalams);
8.3. Profesionalus filmavimas ir fotografavimas galim rs tik suderinus su organizatoriais.

8.4. Video, audio, spaudos ir kitq medZiagq, sukurtq Festivalio metu, autorines ir juridines teises priklauso

Festivalio organizatoriam s ;

S.5.Visosteises iFestivalioiraSymoirtransliavimo, taip pat spaudos, nuotraukq,

garsoirvaizdoproduktqplatinim4radijo, televizijos, elektronineselaikmenose, taip pat komerciniaistikslais,

priklausoFestival ioorgan izatoriams.
^8.6. 

Festivalio organizatoriai turi iSimting teisg i Festivalio dalyviq pasirodymq meistriSkumo pamokose,

koncertuose, konferencijoje, apskritojo stalo diskusijoje garso ir vaizdo ira5us, taip pat jq naudojim4 reklamos

ir metodiniais tikslais;
8.7. Organi zatoriai taip patturi i5imting teisg sudaryti sutartis su kitomis Salimis del auk5'diau minetos

medZiagos (nuotraukos, vaizdo ir garso ira5ai);
8.8. FeJtivalio dalyviq atstovas pateikdamas visus privalomus Festivalio dokumentus sutinka del kolektyvo

nariq fotografavimo ir filmavimo Festivalio metu, patvirtina, kad turi sutikimus i5 nepilnamediq kolektyvo nariq

tevq ir uLii|tina, kad Organizatorius gali tvarkyti kolektyvo nariq asmens duomenis (vardas, pavarde, gimimo

data, gyv. vieta, Salis) Festivalio organizavimo tikslais. t.

IX. APDOVANOJIMAI

Festivalio dalyviams bus iteikti padekos raStai ir atminimo dovanos.

X. INFORMACIJA

Ilsamesne informacija tel. +37061421516, el. p.: jumo1985@gmail.com, interneto svetaineje: www.ltmfc.lt
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