XX Tarptautinis jaunimo šiuolaikinio meno festivalis-konkursas
„IŠDYKĘS STILIUS 2018“
(Panevėžys)

NUOSTATAI
BENDROSIOS NUOSTATOS
XX Tarptautinis jaunimo šiuolaikinio meno festivalis – konkursas „Išdykęs stilius 2018“ (toliau – festivalis)
nuo 1998 metų organizuojamas jaunimui ir vaikams Panevėžio mieste, kurio sudėtinė - jaunųjų dizainerių,
šokėjų ir fotografų konkursai.
Festivalio tikslas ir uždaviniai :
Suteikti jaunimui galimybę išreikšti savo kūrybines idėjas ir jas pristatyti visuomenei.
Ugdyti jaunimo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Didinti jaunimo užimtumą, skatinant įgyti naujų žinių bei įgūdžių , ir suteikti galimybę juos realizuoti.
Skatinti saviraiškos galimybes.
Išrinkti geriausius savo srities mėgėjus ir profesionalus.
Grand PRIX apdovanojimas – novatoriškiausias, originaliausias tautinis kostiumas šiuolaikinėje
madoje skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Panevėžio mieste paminėti (Panevėžio
visuomenei bus pristatomas Panevėžio miesto gimtadienio metu 2018-09)
DĖMESIO!
Modelių – manekenų/ių konkursas – „Mis Modelis 2018“ „Misteris Modelis 2018“

FESTIVALIO ORGANIZATORIAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA
Festivalį organizuoja ir vykdo Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai (toliau – KC bendruomenių
rūmai). Festivalio partneriai – bendrojo ugdymo mokyklos, savivaldybės administracijos švietimo padaliniai,
VšĮ „Eurodances“.
Festivalis vyksta dviem etapais. Etapų vykdymo laikas: I etapas – dizainerių, kostiumų modeliuotojų,
šokių kolektyvų, šokėjų, fotografų konkursas (2018 m. balandžio mėn. 21 d.), II etapas – Modelių –
manekenų/ių konkursas „Mis Modelis 2018“ „Misteris Modelis 2018“ (2018 m. balandžio mėn. 21 d.).
Išankstinė dalyvio paraiška pateikiama elektroniniu paštu isdykesstilius@pankultura.lt iki 2018 m. balandžio
mėn. 12 d. 24.00 val. Informacija telefonu +37069883884, Jurgita Rimšė
Šiuolaikinio meno (mados) festivaliuose – konkursuose administracinis mokestis (pagal Patvirtintą: Panevėžio
miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-436, Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų
teikiamų mokamų paslaugų kainoraštį) :

Dizainerio mokestis 1 asm. – 4 Eur.
I etapo Modelio mokestis 1 asm. – 1 Eur.
Šokių grupės dalyvio mokestis (1 dalies/ 1 šokis konkurse) 1 asm. – 6 Eur.
Šokių grupės dalyvio mokestis (2 dalių/ 2 šokiai konkurse) 1 asm. – 8 Eur.
Fotografų konkurso dalyvio mokestis 1 asm. – 1 Eur.
II etapo Modelio – manekeno/ės 1asm. – 25 Eur.
Žiūrovo bilietas 3 Eur.

FESTIVALIO DALYVIAI
I etapo mados konkurso dalyviai skirstomi į dvi grupes:
I grupė – Individualūs, mėgėjai – neprofesionalūs jaunieji dizaineriai, nuo 13 – 20 metų (pagrindinių,
vidurinių, neformaliojo švietimo, profesinių mokyklų moksleiviai, gimnazistai).
II grupė – individualūs, mėgėjai – neprofesionalūs dizaineriai nuo 20 – 35m. (profesinių mokyklų, studijų,
kolegijų, universitetų, jaunimo organizacijų individualūs kūrėjai).
Dalyviai pristato : pasirinktinai - avangardinę (alternatyvią, netradicinių formų ir medžiagų), šiuolaikinę
gatvės madų kolekciją/as.

Kolekcijos pristatymo trukmė: iki 6 min. (su muzika), nemažiau 6 modelių.
(muzika CD, USB formatu užvardinti kolekcijos pavadinimu)
Elektroniniu paštu isdykesstilius@pankultura.lt dalyviai siunčia užpildytą dizainerio anketą (1 priedas),
pridėdami 1 visos kolekcijos nuotrauką, 1 modelio fotonuotrauką stambiu planu iki balandžio mėn. 12 d.
II etapo - modelių – manekenų/ių konkursas – „Mis Modelis 2018“ „Misteris Modelis 2018“- dalyviai
skirstomi į amžiaus grupes:
I grupė – 6 - 8 m.
II grupė - 9 – 11 m.
III grupė - 12 -14 m.
IV grupė – 15- 18 m.
„Mis Modelis“- dalyviai/ės pristato:
1. Gatvės stilių;
2. Avangardinį stilių;
3. Vakarinį, proginį stilių;
Prašome laikytis dress kodo, vizažo taisyklių pagal dalyvių amžių, aprangos stilių.

FESTIVALIO – KONKURSO ORGANIZAVMO TVARKA
Išankstinė paraiška dėl dalyvavimo pateikiama el. p. isdykesstilius@pankultura.lt iki 2018 m. balandžio 12
d. 24.00 val.
Dizainerių, šokių grupių, fotografų registracija renginio dieną nuo 9.00 val. iki 11.30 val. Kultūros centre
Panevėžio bendruomenių rūmuose.
Dizainerių ir šokių grupių svečių repeticijų laikas renginio dieną nuo 9.00 val. iki 11.30 val.; Panevėžio
miesto dalyviai repetuoja 2018 m. balandžio mėn. 12 d. - 20 d. iš anksto užsiregistravus.
Dizainerių, šokių grupių vadovų informacinis susitikimas renginio dieną 11.15-11.30 val. konferencijų salėje
(vadovų patalpoje).
Fotografai privalo atvykti ne vėliau kaip 30 min. iki renginio pradžios. Registruodamiesi visi dalyviai gauna
dalyvio kortelę arba žymeklį ant rankos.
Dalyviai atvykstančiųjų žmonių sąrašus pateikia iš anksto anketoje. Visi dalyviai registruodamiesi gaus
dalyvio kortelę arba žymeklį ant rankos.
Dalyviams registracijos dieną (renginio dieną) suteikiama patalpa persirengimui. Patartina brangių daiktų
neturėti, arba jų nepalikti persirengimo patalpose. Organizatoriai neatsako už dingusius daiktus.
Persirengimo patalpose draudžiama vartoti, eksploatuoti ir kitaip naudotis draudžiamais daiktais, alkoholiu ir
kitomis psichotropinėmis medžiagomis. Įtarūs, radus, gavus informaciją, organizatoriai pasilieka teisę apie
draudžiamus daiktus, veiksmus informuoti policiją. Dalyviai diskvalifikuojami iš konkurso – festivalio.
Visi renginio dalyviai privalo laikytis tvarkos, saugoti savo ir svetimą turtą.

FESTIVALIO – KONKURSO VERTINIMAS
Mados konkurso vertinimo kriterijai:
Sukurtų modelių pristatymas
Sceninis ir estetinis įvaizdis
Teatrališkumas, režisūrinis sprendimas
Kostiumo formos, idėjos
Atlikimo technika, išgauta medžiagų faktūra
Novatoriškumas, inovatyvumas, vientisumas
Šokių grupių vertinimo kriterijai:
Programos pristatymas
Šokio perteikiama idėja
Atlikimo technika
Novatoriškumas, inovatyvumas
Sceninis ir estetinis vaizdas
Teatrališkumas, režisūrinis sprendimas

Fotografų konkurso vertinimo kriterijai:
Netikėtas rakursas
Meniškumas
Fotografijos kokybė
Modelių konkurso „Mis Modelis 2018“ vertinimo kriterijai:
Gebėjimas demonstruoti kostiumą
Natūralumas
Originalumas
Elegancija
Artistiškumas
Muzikalumas

KONKURSO – FESTIVALIO APDOVANOJIMAI
Visiems dizainerių konkurso dalyviams įteikiamos padėkos (jei yra - jų vadovams, mokytojams)
I, II, III vietų nugalėtojams – diplomai ir rėmėjų dovanos.
I etapo - nominuotos kolekcijos – diplomai ir rėmėjų dovanos.
Nominacijos:
Avangardiškiausia kolekcija
Teatrališkiausia kolekcija
Inovatyviausia kolekcija
Elegantiškiausia kolekcija
Perspektyviausias metų debiutas
Grand PRIX apdovanojimas – novatoriškiausias, originaliausias tautinis kostiumas šiuolaikinėje
madoje skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Panevėžio mieste paminėti (Panevėžio
visuomenei bus pristatomas Panevėžio miesto gimtadienio metu 2018-09)
II etapo Modelių – manekenų/ių konkurso – „Mis Modelis 2018“
Nominacijos:
„Mis Modeliukas 2018“ (jauniausia modelis/manekenė);
„Mis Modeliukas 2018“ (jauniausias modelis/manekenas);
„Publikos Modelis 2018“
„Mis Modelis 2018 – Elegancija“
„Mis Modelis 2018 – Stilius“
„Mis Modelis 2018 –Foto“
II etapo Modelių – manekenų/ių konkurso – „Mis Modelis 2018“
Kiekvienoje amžiaus kategorijoje nominacjos:
„ Mis Modelis 2018“
„ I – Vice Mis Modelis 2018“
„ II – Vice Mis Modelis 2018“
„ III – Vice Mis Modelis 2018“
I etapo šiuolaikinių šokių grupių konkursas – diplomai ir rėmėjų dovanos, vadovams – padėkos.
I vieta
II vieta
III vieta
Linkime būti drąsiems, priimti šį kūrybinį iššūkį, sudalyvauti Tarptautiniame spalvingame festivalyjekonkurse, pakviesti savo draugus bei pažįstamus. Nepraleiskite progos pasidalinti patirtimi.

