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ģitāristu konkurss
-festivāls

VIII"Kur tad tu nu biji 2020” 
(Where Were You)

     Veltīts Andrim Kārkliņam. 
Latvija,Rīga,Mārupe 
2020.gada 22.aprīlī. 



Andra Grīnberga ģitāristu konkurss 
        "Kur tad tu nu biji 2020" 
         Veltīts Andrim Kārkliņam
            
              Nolikums
                       Konkursa mērķi:
•Atbalstīt un attīstīt latviešu ģitārspēles tradīcijas
•Veicināt latviešu klasiskās ģitārspēles skolas attīstību
•Popularizēt latviešu tautas un popularās mūzikas izman-
tošanu klasiskajā ģitārspēlē.
 Iekļaut mūsdienu komponistu skaņdarbus repertuārā.
•Attīstīt sadarbību starp skolām un pedagogiem.       

                               Vieta un laiks:
 Mārupes mūzikas un mākslas skola.

                                         Adrese: 
 Latvija, Mārupes novads LV-2166
Jaunmārupe, Mazcenu aleja 39
                                           Laiks:
Aprīlis 22. 2020. (Trešdiena ) 10.00-20.00
Reģistrācija no 09.00 
         Programmā: Latviešu tautastziesmas un latviešu kom-
ponistu dziesmas un skaņdarbi Andra Grīnberga aranžējumā 
ģitārai.

            Obligātie skaņdarbi ir atrodami Facebook lapā:
https://www.facebook.com/KTTNB2013/
    
                                      Un nolikuma beigās!
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                               PROGRAMMA
                                  1. klase                         
              un sagatavošanas klases audzēkņi:
1. “Maza, maza meitenīte” G dur l.t.dz. 
                            2. klases audzēkņi:
 1.”Ūsainā puķe” A. Alksnis
 2. Izvēles skaņdarbs no skolas programmas   
                            3. klases audzēkņi
 1.”Māmiņai” V.Vētra
 2. Izvēles skaņdarbs no skolas programmas     
                       4.5.6.klases audzēkņi:
 1.”Ilgais ceļš kāpās” “Long way in the dunes” 2018 versio                  
2. Izvēles skaņdarbs no skolas programmas  
                                  7.8. klase           
1.”Ilgais ceļs kāpās”2017 version
2. Izvēles skaņdarbs no skolas programmas
                                    OPEN PROFI -BRĪVĀ GRUPA
Mūzikas skolas jebkuras klases audzēknis ar diviem brīvas izvēles 
skaņdarbiem kas nepārsniedz 8.min..
                                        OPEN NONPROFI 
Jebkurš dalībnieks, kurš nemācās mūzikas skolā ar diviem brīvas 
izvēles skaņdarbiem.Šajā grupā var piedalīties pedagogi un absol-
venti.Dalīsim vecuma grupās!
                ĢITĀRU DUETI (1+pasniedzējs vai divi audzēkņi
1. “Paldies draugam”,“Thank you friend’’', A,Grīnbergs
2. Jebkurš skaņdarbs
                                                       B grupa tikai audzēkņi
1. Šķērsu dienu saule teka
2.  Jebkurš skaņdarbs   
   Divas grupas11.gadu un vecāki! 8 min.
                 ĢITĀRU TRIO (2+ PASNIEDZĒJS vai 3 audzēkņi)
1.”Nāk nakts”,”Night comes” A.Šteimanis
2. Jebkurš skaņdarbs
                                                      B grupa
1. Trešā daļa no cilia 8 daņči ģitāru TRIO
2.  Jebkurš skaņdarbs
!!! Ansambļiem divas vecuma grupas11.gadu un vecāki! 10 min.
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                            !!! VIDEO FORMĀTĀ:
               JAUKTAIS  DUETS (instr. + ĢITĀRA)
              VOKĀLISTS UN ĢITĀRA
              PEDAGOGS UN AUDZĒKNIS
1.Viena tautasdziesma 2. Jebkurš skaņdarbs .Divas 
grupas11.gadu un vecāki! 8 min.
 Priekšnesumi video ierakstā jāpublicē YouTube vietnē. Jānosūta saites uz konkursa e-pastu 
2nedēļas perms 22.aprīļa.
!!!    Solo programma tiek atskaņota no galvas.
Ansambļu programma var tikt atskaņota no notīm.
Ansambļiem divas skaņdarbu grūtības pakāpes A B.   
!!! Pieļaujamas nelielas nošu teksta izmaiņas             
!!! Nepietiekama dalībnieku skaita gadījumā grupas var tikt 
apvienotas!
Žūrija:Igors Šošins (Baltkrievija) Aļgimants Pavļukevičus (Li-
etuva).Andris Grīnbergs (LV), un citi.

Dalības maksa:
Līdz 2020.22. martam 20 eur. Pēc 22. marta 25 eur.
OPENPROFI,OPENNONPROFI 25 eur.Pēc 6.marta 30eur.
Non residents 35 eur.
35 eur ir ansambļa dalības maksa DUO vai TRIO

Izvēles skaņdarbus var izmantot: Laviešu Tautas dziesmas 
klasiskajai ģitārai 1.2. daļa A.Grīnberga arr. MUSICA BALTICA 
veikalā Kr. Barona ielā 39. 
Citu gadu konkursa skaņdarbus.
Visi dalībnieki un pedagogi saņem konkursa organizatoru 
pateicības. 
Bezmaksas meistarklases un koncerta apmeklējums
  Konkursa uzvarētāji saņem Laureātu diplomus, 1.2.3.vieta 
un diploms,uzstājas Laureātu koncertā ( OBLIGĀTI’). 
  Žūrija dalībniekiem un pedagogiem piešķir Atzinības rakstus, 
kā arī citas konkursa atbalstītāju un organizatoru balvas.
  Konkursa uzvarētājiem ir iespēja piedalīties koncertā “Ovīšu 
akustiskais koncerts 2020”  18.jūlijā Ovīšu bākā.
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Noslēgumā ģitāras izloze no konkursa atbalstītājiem!

Pēc konkursa apbalvošana, koncerts, festivāls, meistarklases.
Dalība meistarklasēs nekonkursantiem 5eur.

Papildus info: latvjudainas@inbox.lv 
Zvanot +371 29586686 (Andris Grīnbergs) 
Lūdzam sekot jauninājumiem Konkursa  FB  mājas lapā:
          https://www.facebook.com/KTTNB2013/   
Lai piedalītos konkursā, līdz 2020.gada 22.martam (pēc 22. 
marta ar paaugstinātu maksu) elektroniski uz 
latvjudainas@inbox.lv    jānosūta: 

1. Dalībnieka Pieteikuma (anketa), aizpildāma elektron-
iski (Word).

2. Nosūtot pieteikumu, pievienot dalības maksas mak-
sājuma uzdevuma kopiju (pdf).(jpeg) līdz 22.martam.Pēc 
22.marta dalība dārgāka!

Pārskaitīt uz :
MMMS AB atbalsta biedrība 
Reģ.Nr. 40008122613 
Adrese : Mazcenu aleja 39 , Jaunmārupe  
Konts : LV36UNLA0050012017048 
A/S  SEB 

    

3.Dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs, iesniegumu 
saņemšanas secībā.
Konkursa norises plāns, dalībnieka reģistrācijas numurs un 
mēģinājumu grafiks apskatāms Facebook konkursa lapā: ’
divas’nedēļas pirms 22.aprīļa. 
Vietu skaits ierobežots! 
Konkurss tiek fiksēts audio, foto un video formātos!
Neierašanās gadījumā dalības maksu neatmaksā!
Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz dalībnieki!
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Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Pieteikuma anketa

A.Grīnberga Jauno ģitāristu konkurss
“KUR TAD TU NU BIJI 2018” 

Mārupe, 2018.gada 6. aprīlī

Ar konkursa nolikumu esmu iepazinos:Anketas aizpildītāja vārds uzvārds,tālrunis

…………………………………………………
Anketa aipildāma uz nosūtāma elektroniski: latvjudainas@inbox.lv līdz 06.martam 2018.gadam

Vārds, uzvārds, dzimšnas gads Jānis Kalniņš
2005

Mūzikas skola, klase. (Ja pārstāv 
mūzikas skolu)

Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Norādīt rekvizītus, ja nepieciešams 
izsūtīt dalības maksas rēķinu

(Nav nepieciešams) norādīt 
rekvizītus

Kontakttālrunis un e-pasts 
(Informācijas apmaiņai

29555666      guitar@inbox.lv

Pedagoga vārds, uzvārds, tālrunis 
vaie-pasts

Andris Grīnbergs,29586686, 
latvjudainas@inbox.lv

Dalībnieka grupa, klase 2.klase.

Konkursa programma 1.L.T.Dz. “Kut tu teci”
2. L.T.Dz.  “Kur tsd tu nu biji?”

Pieteikuma anketa 
A.Grīnberga Jauno ģitāristu konkurss   

Kur tad tu nu biji? 2020 
Mārupe,  2020. gada 22. aprīlis. 

     ! Dueti un trio aizpilda un nosūta vienu anketu! 

Word formātā anklet var saņemt rakstot uz: latvjudainas@inbox.lv 
Ar konkursa nolikumu esmu iepazinies:  

                         (Anketas aizpildītāja vārds, uzvārds, tālrunis) 

Anketa aizpildāma un nosūtāma elektroniski: latvjudainas@inbox.lv līdz 2020.gada 22.martam. 

Dalībnieks: 
vārds,uzvārds, 
dzimšanas gads.

Dzimšanas gads, datums ,jo ir grupas kur dalām vecumos!

Mūzikas  skola: 
klase, ja pārstāv 
skolu

Rekvizīti: ja ne-
pieciešams dalības 
maksas rēķins 
 

Kontakttālrunis:  
e-pasta adrese

Pedagogs:  
vārds, uzvārds, tāl-
runis vai e-pasts 

Konkursa dalībnieka 
klase/grupa

1.klase  /      Duo grupa

                                                                  
Konkursa 
programma:

1.Skaņdarbs-autors 

2.Skaņdarbs-autors
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Žūrijai ir tiesības nepiešķirt vietas vai dalīt vietas 
vairākiem dalībniekiem!
!!! Dažādos laikos publicētajos oblogātajos skaņdarbos 
var būs dažu nošu atšķirības!
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