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DĖL PEDAGOGŲ IR JAUNIMO ANSAMBLIŲ DALYVAVIMO 

 III TARPTAUTINĖJE KŪRYBINĖJE-EDUKACINĖJE STOVYKLOJE 

 „MUZIKUOKIME DRAUGE“, BIRŽUOSE 2013 09 06-08 DIENOMIS 

  

 Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos (ECMTA) institucinės narės Lietuvos 

muzikų sąjunga ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla 2013 metų rugsėjo 6-8 dienomis Biržuose 

rengia III Tarptautinę kūrybinę-edukacinę stovyklą „Muzikuokime drauge“. Tai – ansamblinio grojimo 

ir pedagogikos meistriškumo pamokos mokiniams, studentams ir jų mokytojams, taip pat visų dalyvių viešos 

metodinės diskusijos, bendravimas su klausytojais koncertuose, pristatant stovyklos metu tobulintas 

programas, ansamblius ir jų mokytojus, skleidžiant žinias apie kamerinės muzikos paskirtį, grožį ir reikšmę 

edukacinėje sistemoje.  

 Šiais metais stovykloje Biržuose meistriškumo pamokose dėstys  Lietuvos, Latvijos, 

Didžiosios Britanijos, Suomijos pedagogai, dalyvaus Lietuvos, Latvijos ir kt. šalių muzikos mokyklų 

ansambliai ir solistai. 

  

 Kūrybinės-edukacinės stovyklos „Muzikuokime drauge“  

           tikslai: 

 propaguoti akademinę muziką ir ypač – kamerinį muzikavimą kaip Europos tradiciją;  

 plėsti pažintį su kaimyninės Latvijos muzikais profesionalais ir pedagogais bei muzikos mokyklų 

moksleiviais; 

uždaviniai: 

 studijuoti ansamblinės, kamerinės muzikos pedagoginį repertuarą, gilintis į kamerinio repertuaro 

pedagogikos ir koncertinio atlikimo metodikos naujienas; 

 suburti kamerinio muzikavimo entuziastus, skatinti jaunimo ansamblinės muzikos iniciatyvas; 

 dalintis muzikos interpretacijos patirtimi ir subtilumais, plėsti kamerinės muzikos žinias bei lavinti 

muzikavimo įgūdžius; 

 informuoti apie naujus muzikos leidinius, kompaktines plokšteles, keistis išleistomis naujausiomis 

įvairių kamerinių žanrų natomis, partitūromis; 

 paskatinti jaunimo ansamblius dalyvauti Stovykloje rengiamuose koncertuose. 

 

 Atlikėjų, muzikinių kolektyvų vadovų, kompozitorių, muzikos kritikų ir mokslininkų 

visuomeninė kūrybinė organizacija Lietuvos muzikų sąjunga tęsia 1936 m. įkurtos Lietuvos muzikų 

draugijos aktyvios veiklos tradicijas. Lietuvos muzikų sąjunga šiuo metu vienija 250 iškiliausių 

Lietuvos muzikų.   

 Tarp prioritetinių LMS veiklos sričių:  

 2011 m. 80-metį atšventusio muzikos meno ir mokslo žurnalo „Muzikos barai“ leidyba, kuris nuo 

2000 metų leidžiamas su Lietuvos atlikėjų kompaktinėmis plokštelėmis, o nuo 2010-ųjų – ir su 

priedu jaunesniųjų klasių moksleiviams „Muzikos bareliai“.  

 Tradicinė Lietuvos muzikų šventė „Didysis muzikų paradas“ – 10 valandų koncertas-maratonas 

Lietuvos nacionalinės filharmonijos salėje (festivalis vertikalėje). Šventės metu „Auksinio disko“ 

prizais apdovanojami iškiliausi metų muzikai. 

 MUSICA MAGNA – bendri Lietuvos muzikų ir regionų atlikėjų koncertai miestų kultūros centruose 

(„mažieji muzikų paradai“ – 4-5 valandų šventės). 

 Profesionalių muzikų koncertai-susitikimai Lietuvos bendrojo ugdymo ir menų mokyklose 

 Lietuvos atlikėjų kompaktinių plokštelių (kolekcijoje „Muzika visiems jau virš 100 pavadinimų CD), 

knygų, natų leidyba.   
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I. Dalyvavimo Tarptautinėje kūrybinėje-edukacinėje stovykloje „Muzikuokime 

drauge“ sąlygos: 

 dalyvauti gali styginių, pučiamųjų instrumentų ir mišrūs ansambliai (styginiai su 

fortepijonu, pučiamaisiais ir liaudies instrumentais). Ansamblių nariai, 

pageidaujantys patobulinti savo instrumento solinius numerius, gali savo 

pageidavimus pateikti paraiškoje; 

 dalyvių amžius neribojamas; 

 kiekvieno ansamblio nario mokestis -10 Lt.; 

 meistriškumo pamokose ir koncertuose gali dalyvauti ir tobulintis muzikos mokyklų 

moksleiviai, studentai, absolventai, jų mokytojai ir laisvi klausytojai. Patys 

mokytojai gali dalyvauti ansamblyje su mokiniais arba šeimos nariais, 

besimokančiais muzikos; 

 dalyviai pateikia apie 15 min. trukmės repertuarą, kuris bus tobulinamas 

meistriškumo pamokose. Geriausiai paruošti kūriniai arba jų dalys bus atrenkami 

viešiems koncertams; 

 projekto dalyvių vieši koncertai numatomi Biržų pilies menėje ir Biržų evangelikų 

reformatų bažnyčioje; 

 geriausiai pasirodę stovyklos dalyviai bus pakviesti koncertuoti 2013 spalio 1 d. 

„Didžiajame jaunųjų muzikų parade“ Vilniaus rotušėje, skirtame Pasaulinei muzikos 

dienai  

        

II. Registracija: 

 Registruotis užpildant dalyvio anketą iki 2013-08-15 internetu  http://apklausa.lt/f/iii-

tarptautines-kurybines-edukacines-stovyklos-muzikuokime-drauge-2013-dal-

grf9vtj.fullpage   arba word formatu ( pridedame atskirą kopiją); Pastaba: būtina 

tiksliai užpildyti dalyvių pavardes ir paruoštų kūrinių sąrašą.  

 Atsiųsti el. paštu info@muzikusajunga.lt dalyvių nuotraukas  

 2013-09-06 (penktadienį) dalyviai registruojasi nuo 9 iki 10.30 val. Biržų Vlado 

Jakubėno muzikos mokykloje (Kęstučio g.6)  

 Meistriškumo pamokos prasidės 10.30 val. Biržų Vlado Jakubėno muzikos 

mokykloje . 

 Kelione, nakvyne ir maitinimu pasirūpina patys dalyviai. Interneto adresu 

www.birzai.lt nuorodoje „Turizmas“ galima pasirinkti keletą nakvynės ir maitinimo 

galimybių palankiomis kainomis (nakvynė apie 25 Lt parai, pietūs – apie 5 Lt).  

 

III. Pažymėjimai apie kvalifikacijos kėlimą. 

 Dalyvaujantys pedagogai, pageidaujantys Meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo centro pažymėjimo apie kvalifikacijos kėlimą Biržų tarptautinės kūrybinės edukacinės 

stovyklos meistriškumo pamokose, prašomi pranešti apie savo pageidavimą rengėjams žemiau 

nurodytais adresais ir laiku (t.y. – iki 2013-08-15). Pažymėjimo kaina 10 Lt. 

 

IV. Meistriškumo pamokose dėstys: 

 Londono Guildhall Music School profesorius, smuikininkas, Europos kamerinės 

muzikos dėstytojų asociacijos prezidentas Evan Rothstein (Didžioj Britanija).  

 Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos institucinio nario - Latvijos Fondo 

„Muzicėjam kopa ar draugiem (We play with friends)“ steigėja ir vadovė, Rygos J. 

Medinšo I-sios muzikos mokyklos mokytoja, pianistė Gunta Melbarde (Latvija, 

Ryga). 

 Europos kamerinės muzikos dėstytojų asocijacijos (ECMTA) viceprezidentas, 

obojininkas prof. Keijo Aho (Suomija, Helsinkis). 

 Lietuvos muzikų sąjungos atstovas Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijoje 

(ECMTA), Asociacijos valdybos narys, smuikininkas, prof. Petras Kunca (Lietuva, 

Vilnius). 
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 Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos narės - Nacionalinės M. K. 

Čiurlionio menų mokyklos pučiamųjų instrumentų skyriaus vedėjas, tūbininkas,                                                                                                                      

mokytojas ekspertas Antanas Ladyga (Lietuva, Vilnius). 

 

Adresai klausimams ir konsultacijoms: 

 

Projekto koordinatorės Biržuose: 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė, mokytoja-metodininkė pianistė Rima 

Zuozienė; tel.: 8612 84785  

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja, mokytoja-metodininkė 

smuikininkė Ramutė Petronytė; tel.: 8683 33582 

El. paštas.: v.jakubeno.m.m@takas.lt;  

Kūrybinės-edukacinės stovyklos meno vadovas – profesorius Petras Kunca  

El. paštas.: p.kunca@gmail.com; tel.: 8610 07152 

Projekto vadovė – Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė doc. Audronė Žigaitytė-Nekrošienė 

El. paštas: audrone@muzikusajunga.lt ; tel.: 8686 14066 

 

 Gerbiamieji mokyklų vadovai,  

 Prašome sudaryti sąlygas Jūsų vadovaujamos mokyklos pedagogams ir 

moksleiviams dalyvauti Tarptautinės kūrybinės-edukacinės stovyklos „Muzikuokime drauge“ 

renginiuose 2013 metų rugsėjo 6-8 dienomis Biržuose. 

 

Pagarbiai,       

     

Tarptautinės kūrybinės-edukacinės stovyklos „Muzikuokime drauge“ meno vadovas, 

Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos (ECMTA) valdybos narys,  

Profesorius Petras Kunca 

 

                                                                              
 

Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos (ECMTA) institucinės narės Lietuvos muzikų 

sąjungos prezidentė, Tarptautinės kūrybinės-edukacinės stovyklos „Muzikuokime drauge“ vadovė  

LMTA docentė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė  
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