
JOLANTOS VYŠNIAUSKIENĖS STRAIPSNIAI 

 
Kultūrinis – kalbinis mainų projektas su italų moksleiviais 

 

Dalyvaudama projekte ,,Kursai muzikos mokytojams“ pagal Erasmus+ K1 programą, 

viešėjau Dortmunde (Vokietija) ir kursų ,,Chor.com“ metu susipažinau su keletu bendraminčių. Taip 

atsirado galimybė suorganizuoti bendrą mokinių ir mokytojų projektą su parsivežtais kontaktais.  

Taigi, 2019m. rugsėjo 26 - spalio 3 d. dvidešimt du S.Šimkaus konservatorijos moksleiviai 

ir dvi mokytojos vyksime į Italiją, Schio miestelio Liceo Classico e Linguistico ,,G.Zanella“ mokyklą.  

Projekto tikslai: 

1. Užmegzti draugiškus kultūrinius santykius tarp mokyklų.  

2. Surengti bendrą abiejų mokyklų moksleivių koncertą. 

3. Susipažinti su italų kultūra, tradicijomis, kalba.  

4. Tobulinti kalbinius įgūdžius (anglų k., rusų k., italų k.)  

Ši mokykla turi moksleivių chorą ir orkestrą, kuriame kartu muzikuos ir mūsų mokiniai.  

2020 m. pavasarį planuojamas projekto dalyvių susitikimas Lietuvoje. 

Esu viena iš projekto organizatorių, atsakinga už meninę dalį. Tikiuosi, projektas bus 

sėkmingas ir teikiantis abipusę kultūrinę, meninę, kalbinę naudą.  

 

 

  

 

 

 

 



 

Seminaras miesto muzikos mokytojams  

2018-11-28 surengtas seminaras Klaipėdos miesto muzikos mokytojams. Nuotraukose - 

įspūdžiai iš seminaro (praktinis darbas su Vydūno gimnazijos mišriu choru). Straipsnio pabaigoje - 

metodinė seminaro medžiaga. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Seminaras Tauragėje 

2018m. rugsėjo 26d., pakviesta mūsų mokyklos absolvento Justo Kirstuko, vykau į Tauragę 

vesti seminarą ,,Vokalo formavimo bei ,,warm up" metodai dirbant su vokaliniais kolektyvais". Šis 

renginys buvo organizuotas Tauragės kultūros centro ir įtrauktas į Kultūros dienų savaitę šiame mieste.  

Seminare dalyvavo Tauragės miesto ir rajono darželių, mokyklų, kultūros centrų vokalinių kolektyvų,  

ansamblių bei  chorų vadovai. Seminaro medžiagą rengiau remdamasi kursų Dortmunde medžiaga,  

dalinausi informacija apie Erasmus projektų galimybes ir pan. Didžiausią dėmesį skyriau praktiniam 

darbui su vokaliniais kolektyvais, demonstravau seminaro dalyviams  pratimus, kartu dainavome,  

diskutavome, dirbome.  

 



 

 



 

 



 

  

Seminaras mokiniams ir mokytojams 

2017-10-11 Klaipėdos S.Šimkaus konservatorijoje surengtas seminaras mokiniams ir 

mokytojams, jame pristatyti kursai Dortmunde, kuriuose dalyvavo mokytoja Jolanta Vyšniauskienė . 

 



 

 

 

Iš meistriškumo kursų chor.com sugrįžus  

 
Rugsėjo 13-18 d. pagal Erasmus K1 programą ,,Kursai muzikos mokytojams“ lankiausi 

Dortmunde (Vokietija), kur vyko chor.com kursai chorvedžiams ir muzikos mokytojams.   Dortmundas –  

tai penktas pagal dydį Vokietijos miestas, pasaulyje garsus pramonės srityje, turintis daug fabrikų ir pan.  

dalykų, prekybos centrų, į kuriuos žmonės atvažiuoja apsipirkti ir, žinoma, futbolą, nes šiame mieste  

sportuoja Dormund Borussia futbolo komanda. 



Šis didžiulės apimties renginys organizuojamas  4-tą kartą,  nuo 2011 m., ir vyksta kas 

dvejus metus.  Tai idėjų, susitikimų, mainų, kūrybinių dirbtuvių, naujos chorinės literatūros skaitymo 

sesijų, koncertų, muzikinių leidinių pristatymo platforma, kuri suburia daugybę chorinio ir vokalinio 

pasaulio žmonių, siekiančių tobulėti, išmokti, atrasti. Pasak organizatorių ,,Deutscher Chorveband“,  šie 

kursai – tai geriausių idėjų forumas, kur kiekviena iniciatyva, mintis, naujovė yra sveikintini. Renginys  

pasižymi tarpdisciplininiu formatu, pedagogine – menine kokybe, stilistine įvairove, kuri peržengia 

chorinio žanro ribas. 

Kursuose pranešimus skaitė, muzikines dirbtuves vedė ir savo patirtimi dalijosi per  150 

lektorių iš Vokietijos, Skandinavijos, Anglijos ir kitų šalių. Kiekvienas kursų dalyvis turėjo savo asmeninį 

tvarkaraštį ir iš didžiulės paskaitų pasiūlos rinkosi tai, kas buvo artimiausia pagal jo interesus.  Mane 

labiausiai sužavėjo intensyvūs meistriškumo kursai su Dresdeno kameriniu choru (vad. Hans Christoph 

Rademann), kuriuose skambėjo Heinrich Schutz muzika, bei Florian Helgath dirigavimo kursai nuo J. 

S.Bacho iki Jaako Mantyjarvi. Daug praktinės patirties darbe su choru įgijau dalyvaudama praktiniuose 

užsiėmimuose – workshop‘uose, vokalines žinias praturtinau klausydama Obertonų dainininkės Anna 

Maria Hefele paskaitos apie obertoninį dainavimą. Viešėdama Dortmunde , apsilankiau  9 chorinės 

muzikos koncertuose:  likau sužavėta vokalinio kvinteto – Calmus Ensemble, kurie jau 20 metų 

priskiriami prie geriausių tokio sąstato pasaulinio lygio ansamblių a cappella bei Dortmundo choro 

akademijos Jaunimo choro koncerto, kurie savo programą atliko tobulai. 

Dėkoju projekto iniciatoriams už suteiktą galimybę tobulėti ir dalintis patirtimi su kitais. 

Džiaugiuosi naujomis profesinėmis pažintimis ir tikiu, kad ateityje tai duos dar geresnių rezultatų.  

 

Choro skyriaus mokytoja metodininkė Jolanta Vyšniauskienė 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAINIAUS ŽILINSKO STRAIPSNIAI 

Konkursas-festivalis: „Žemaitėjės gitara 2019“ 

 

2019 m. gegužės 11-12 dienomis buvo surengtas konkursas-festivalis: „Žemaitėjės gitara 

2019“, kuris pritraukė mokytojų, atlikėjų iš įvairių Lietuvos vietovių. Festivalio svečiai, solistai buvo ne  

tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos. Konkurso atidaryme grojau kūrinį, kurį atradau ir išmokau kursuse 

Vokietijoje projekto Erasmus+ dėka, paminėdamas kelionių ir įvairių renginių bei pačių mokytojų 

savišvietos svarbą.  

Konkursui-festivaliui, dėl žmonių gausos buvo naudojamos dvi salės, tai yra didžioji ir 

mažoji.  

Visi mokytojai, kurie užsiregistravo per Semiplius ir išklausė kursus, taip pat gavo ir 

pažymėjimus (šešių akademinių valandų), kuriuos išdavė Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros 

centras. Kursų metu pasidalinau geraja patirtimi, įgyta projekto dėka. Aptariau technikos lavinimo 

ypatybes, įpročio mokiniams groti kasdien kūrimo svarbą, pasidalinau naujai sužinotu repertuaru ir kt.,  

dalyviams sudariau atmintines. Kadangi projekto eTwinning dėka sužinojau daug įvairių metodikų, tai 

netgi buvo sunku suspėti viską aptarti vienu kartu, tad kursai mokytojams buvo išskaidyti.  

Taigi, labai džiaugiuosi, kad galėjau pasidalinti patirtimi, įgyta Erasmus+ dėka. Šis 

festivalis-konkursas pritraukė daug mokytojų iš regionų, o toks ir buvo tikslas, nes labai dažnai jie lieka 

pamiršti. Diskutavome, aptarėme klasikinės gitaros mokymo metodikas. Aš nė kiek neabejoju, kad įgytas 

naujas žinias jie panaudos ir darbe. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



Atviros pamokos 

2019 m. kovo 13 d. surengiau atviras pamokas, kuriose pasidalinau kursuose įgyta patirtimi. 

Pirmoji nuotrauka daryta Vokietijoje, pamokose, kurios vadinamos “fingers aerobics“.  Būtent šiuo 

principu dirbau ir aš. Antroje nuotraukoje matome pamokos, kuri vyko Lietuvoje, epizodą. 

1. 

 

2. 

 

 



Kitos nuotraukos 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Po kursų Vokietijoje 

 

Liepos dvidešimtos dienos rytą pabudau su šypsena  –  buvo kelionės metas į Vokietiją, 

Izerlono miestą.  Su nekantrumu sėdau į automobilį, įsijungiau navigaciją ir ekrane sužibo kelionės 

tikslas, kuris buvo už tūkstančio aštuonių šimtų kilometrų. Nuotykis prasidėjo! 



Klasikinės gitaros festivalis “International Guitar – Festival Iserlohn 2018“ vyko jau 

dvidešimt septintą kartą, tačiau dar niekada jame nebuvo lietuvio. Ten nuvykus iškart pasitiko pagrindinis 

festivalio organizatorius Thomas Kirchhoff, o vakare jau klausėmės pirmojo koncerto. Pabudus buvome 

supažindinti su kursų grafiku, kuris buvo gana įtemptas: pusryčiai; keturios stebimos pamokos; pietūs; 

gitarų orkestras; keturios  stebimos pamokos; vakarienė. Na, o po vakarienės du didžiuliai autobusai 

veždavo mus į dviejų dalių koncertus, kuriuose grojo pasaulinio lygio žvaigždės, tokios kaip Zoran Dukič 

(Kroatija), Aniello Desiderio (Italija), Meng su (Kinija), Los Angeles Guitar Quartet (Amerika) ir kt.  

Taigi, per septynias dienas išklausiau penkiasdešimt šešias pamokas ir aštuonis dviejų dalių koncertus.  

Susipažinau su daugybe pedagogų ir atlikėjų iš viso pasaulio, su kuriais dalinomės patirtimi, diskutavome 

įvairiomis temomis ir tiesiog bendravome apie muziką, apie skirtingą jos interpretavimą skirtingose 

kultūrose, apie šių dienų aktualijas. 

Laisvu laiku mes galėjome išbandyti įvairių klasikinės gitaros meistrų pagamintus 

instrumentus, kurių kainos iki keturiasdešimties tūkstančių eurų (ne kasdien pasitaiko tokia 

galimybė!). Taip pat didžiulėje natų parduotuvėje kiekvienas galėjo rasti norimo kompozitoriaus kūrinių 

nuo renesenso iki šuolaikinės muzikos. 

Yra toks pasakymas: „Norint kuo daugiau pasiekti, reikia apsupti save kuo stipresniais 

žmonėmis“, o aš pabuvojau tarp stipriausių ir visa tai ERASMUS+ programos dėka. Tai buvo nuostabi 

galimybė praplėsti savo mąstymui ir akiračiui. Taigi , kursuose laiką praleidau labai produktyviai, buvo 

nepaprastai įdomu, įgavau vertingų žinių, kuriomis pasidalinisu ir su Lietuvoje dirbančiais gitaros 

mokytojais. 

P.S. Grįždamas dažnai žvilgčiojau į navigaciją, tirpstantis kilometražas keistai šildė širdį ir 

juo arčiau buvau Lietuvos, tuo didesnė šypsena radosi veide. 



 



 

 



 

 



  

 



 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIEDRĖS ZEICAITĖS STRAIPSNIAI 

Kvietimai į vasarą vyksiančias stovyklas 

 

  

Meistriškumo kursai Plateliuose 

Kursuose dalyvavo mokiniai iš Platelių, Telšių, Mažeikių, Kretingos meno mokyklų. 

Moksleivių amžius nuo 8 iki 18 metų. Darbo metu buvo pritaikyta metodinė medžiaga iš dainavimo 

meistriškumo kursų Rostoke. Kursus stebėjo  moksleivių mokytojos. 

 



  



  

  



    

Meistriškumo kursai su A. M. Petroni 

Docentei Auksei Marijai Petroni sutikus, S.Šimkaus konservatorijoje 2018-03-27- 28 įvyko 

meistriškumo kursai. Su didžiausiu entuziazmu meistriškumo kursuose dalyvavo S.Šimkaus  

konservatorijos mokiniai, jų dainavimo mokytojai bei LMTA Klaipėdos fakulteto studentai.  

 



 

  

 



  

  



 

  

Kursai Vokietijoje 

 

ERASMUS+ projekto dėka rugpjūčio mėnesį  turėjau nuostabią galimybę lankytis Rostoko 

muzikos ir teatro akademijoje, „Sommercampus 2018“ tarptautiniuose meistriškumo kursuose. Išvertus  

„Sommercampus“- reiškia vasaros stovykla. Šioje stovykloje buvo galima stebėti įvairiausių muzikos  

sričių meistriškumo pamokas. Mane labiausiai domino dainavimo klasė ir dainininkų darbas su orkestru.  

Pasirinkau kursus, kuriuos vedė žymi kamerinio dainavimo profesorė – dainininkė Sibylla Rubens.  

Dalyviams akomponavo puikus koncertmeisterinio meno meistras Markus Kreul. Labai džiaugiausi, kad 

sutapus aplinkybėms kursuose galėjo dalyvauti mano buvusi studentė, S.Šimkaus konservatorijos 

absolventė, Rosana Štemanetian. Buvo naudinga ir įdomu stebėti meistrų darbą su mano studente ir su 

kitais jaunais dainininkais. Teko puiki galimybė pasitikrinti savo darbo gebėjimus ir turimas žinias, taip 

pat pasisemti naujų idėjų. Kursų meistriškumo pamokose pagrinde buvo atliekamos stambios formos  

baroko arijos bei dainos žanro kūriniai. Buvo ypatingai  kreipiamas dėmesys į stiliaus pajutimą,  

tradicinius interpretacijos metodus, žodžio prasmės perteikimą bei techninius atlikimo niuansus.  

Po dieninių meistriškumo pamokų vakarais vyko kursų dalyvių koncertai. Koncertuose 

rinkosi pilnos salės žiūrovų, jautėsi nepaprastas palaikymas ir nuoširdus džiaugsmas dėl kiekvieno 

atlikėjo. Keletą dienų meistriškumo kursus pakeitė repeticijos su Rostoko „Norddeutche Phiharmonie“ 

orkestru, kuriam dirigavo žymus Vokietijos dirigentas Marcus Bosch. Repeticijos vyko puikioje Rostoko 

muzikos akademijos orkestro salėje. Visi dalyviai, kurie atliko orkestrines arijas, turėjo galimybę 

parepetuoti su orkestru. Kursų finalas vyko iškilmingame baigiamajame koncerte Teterovo mieste, Šv. 

Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Su orkestru koncertavo po vieną dalyvį iš skirtingų vasaros stovyklos 

meistriškumo klasių. Labai džiaugiausi, kad vokalistų tarpe buvo atrinkta Rosana Štemanetian ir ji puikiai 

atliko Anikės ariją iš C. M. Veberio operos „Laisvasis šaulys“. 

Ši kelionė buvo labai turininga. Rostoke aplankiau savo pažįstamą dainininkę  – Rostoko 

muzikos akademijos docentę Auksę Mariją Petroni. Ji mielai man aprodė miestą ir muzikos akademiją. 

Supažindino su mokymo struktūra, akademijos naujausiomis technologijomis, dainavimo katedros 



parengimo išskirtinumais. Šio vizito dėka gavau naujų žinių, kurias būtų galima pritaikyti mūsų mokymo 

struktūroms.  

Plėtojant bendradarbiavimo ryšius, pasiūliau A. M. Petroni atvykti į Klaipėdą pravesti 

meistriškumo kursus S.Šimkaus konservatorijos dainavimo skyriaus mokiniams. Docentei A. M. Petroni 

sutikus, šie kursai įvyko 2018 m. spalio 22-23 d. Su didžiausiu entuziazmu meistriškumo kursuose 

dalyvavo S.Šimkaus konservatorijos mokiniai bei jų vokalo mokytojai. Dviejų dienų darbą vainikavo 

meistriškumo kursų dalyvių šiltas ir jaukus koncertas. Buvo miela matyti iš laimės žybsinčias jaunųjų 

dainininkų akis ir jų nuoširdų dainavimą šiltai priimančią publiką.  

Esu labai dėkinga S.Šimkaus konservatorijos projektų vadovei Loretai Valuckienei, kad 

man pasiūlė sudalyvauti ERASMUS+ projekte. Šio projekto dėka jaučiuosi labai praturtėjusi savo 

žiniomis ir geromis emocijomis. Projekto iškelti tikslai – skatinti mokytojų mobilumą tarptautinėje 

erdvėje, tobulinti savo mokymo ir darbo įgūdžius, dalintis įgyta patirtimi su kolegomis ir moksleiviais, 

plėsti tarptautinius kontaktus ir vykdyti įvairius projektus tikrai pasiteisino.  Net pačiai buvo sunku 

patikėti, kad vieno vizito metu galima tiek daug aprėpti.  Su nekantrumu lauksiu naujų ERASMUS+ 

pasiūlymų. Yra didelė dovana, kai galime dalintis savi žiniomis ir visus aplinkinius daryti  nors truputį 

laimingesniais. 

Dainavimo mokytoja Giedrė Zeicaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 



GAIVILĖS SIMAITYTĖS STRAIPSNIAI 

Tarptautinis projektas 

Dalyvaudama ERASMUS+ projekte, sutikau daug įdomių, kūribingų, talentingų žmonių. 

Šie kursai mane įkvėpė ieškoti bendraminčių. Kartu su dirigente Raimonda Skabeikaite  sukūrėme 

tarptautinio projekto "Tarptautinė muzikos jungtis Lietuva-Austrija" idėją. Prie projekto planavimo ir jo 

įgyvendinimo prisidėjo profesorius Gerald Preinfalk. Taip pat esu dėkinga Graco menų universitetui už 

projekto finansavimą, bei Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijai už bendradarbiavimą  organizuojant 

projektą. Taip pat noriu padėkoti LMTA Klaipėdos fakultetui už suteiktą koncertinę erdvę projekto metu.  

Šio projekto  metu pristačiau mūsų šalies pedagogams kvalifikacinę programą su 

profesoriais ir pedagogais iš užsienio: Gerald Preinfalk, Manfred Tausch, Raimonda Skabeikaite, Jurgita  

Česonyte. Projekto metu, seminaras buvo apjungtas su vakariniais koncertais. Visas tris projekto dienas 

vyko nemokami koncertai, kuriuose grojo svečiai iš Austrijos: vokalinis ansamblis Horus Vocals, 

saksofonų orkestras KUG-Sax Sippia, vargonininkas ir pianistas Manfred Tausch, saksofonininkas Gerald 

Preinfalk, moksleiviai ir studentai iš Lietuvos.  

Dalyvaudama ERASMUS+ projekte (fortepijono meistriškumo kursuose Paryžiuje) 

pamačiau, kaip tokių renginių metu mezgasi pažintys, randasi nauji kontaktai, kuriamos naujos idėjos, 

projektai. Taip pat, stebėjau kaip yra struktūruojami renginiai, vedamos diskusijos su dalyviais, kuriami 

dienos planai, tvarkaraščiai. Kursuose įgytas žinias pritaikiau įgyvendindama projektą "Tarptautinė  

muzikos jungtis Lietuva-Austrija". 

"Tarptautinė muzikos jungtis Lietuva-Austrija" projekte vyko bendravimas ir 

bendradarbiavimas tarp šalių, mezgėsi naujos pažintys, kūrėsi nauji kūrybiniai planai. Džiugu, kad 

projekto tikslas - bendradarbiavimas ir bendravimas tarp šalių buvo įgyvendintas. Taip pat džiaugiuosi, 

kad draugystės tiltai tarp Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos ir Graco menų universiteto buvo 

nutiesti. 

 

 



 

Kvalifikacinė programa šalies pedagogams  

2019 metų balandžio 15-17 dienomis Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje vyko 

tarptautinis seminaras „Tarptautinė muzikos jungtis Lietuva-Austrija. Muzikos kūrinių interpretacija ir 

atlikimas austrų muzikos tradicijos kontekste".  Sukurti šią kvalifikacinę programą mane paskatino 

ERASMUS+ projekto metu lankyti tarptautiniai pianistų meistriškumo kursai Paryžiuje. Jų metu sėmiausi 

ne tik atlikimo ir pedagoginių žinių, bet ir stebėjau organizacinę tarptautinio renginio pusę. Stebėtus  

organizavimo procesus taikiau rengdama kvalifikacinę programą. Taip pat mane įkvėpė gauta nauda,  

stebint kitų šalių profesorių taikomas nematytas darbo metodikas bei tarptautinių ryšių kūrimo nauda, kuri 

praplėtė mano akiratį. 

Kvalifikacinės programos, skirtos visos šalies pedagogams, metu, mokytojai galėjo ne tik 

pasisemti naujų pedagoginių idėjų iš užsienio svečių, bet ir užmegzti naujus tarptautinius  

bendradarbiavimo ryšius.  Šiame seminare meistriškumo kursus ir paskaitas mūsų šalies pedagogams ir 

moksleiviams vedė Graco menų universiteto saksofono profesorius Gerald Preinfalk, fortepijono  

profesoriai Manfred Tausch, Johann Joseph Fux konservatorijos pedagogė, dirigentė Raimonda 

Skabeikaitė, Caritus Superar organizacijos choro vadovė Jurgita Česonytė.Taip pat dalyvavo tarptautinis 

vokalinis ansamblis Horus Vocals.  

Šios programos metu lektoriai pasakojo ir rodė daug naujų ir įdomių mokymo metodų, 

atlikimo technikų, interpretacinių kūrinių sprendimų. Saksofono profesorius Gerald Preinfalk skaitė  

pranešimus "Modernaus saksofono reikšmė klasikinės muzikos kontekste" ir "Improvizacijos menas 

klasikoje". Taip pat jis vedė atviras meistriškumo pamokas moksleiviams ir studentams iš Lietuvos. Jų 

metu analizavo naujas saksofono atlikimo technikas, garso išgavimo būdus, improvizacijos meno 

pagrindus, gilinosi į kūrinių interpretacijas.  

Fortepijono profesorius Manfred Tausch skaitė pranešimus "Muzikos kalba artikuliacijoje ir 

Austrų muzikinės kalbos suvokimas kūrinių interpretacijose" bei "Improvizacijos menas klasikoje". Taip 

pat profesorius vedė atviras meistriškumo pamokas mūsų šalies moksleiviams ir studentams. Jų metu jis 

akcentavo atlikimo individualumą, atlikėjo laisvę interpretuoti muzikinį kūrinį, pasakojo W. A. Mozart 

kūrinių artikuliacijos ypatumus.  



Dirigentė, kompozitorė Raimonda Skabeikaitė skaitė pranešimą "Šiuolaikinio dirigento 

psichologija. Darbo ir kūrinių interpretacijos sprendimai darbe su choru". Dirigentė taip pat vedė atviras 

meistriškumo pamokas šalies moksleiviams ir studentams. Jų metu ji dėstė naujus dirigavimo mokymo 

metodus, analizavo kūrinių atlikimo interpretacijas, taikomas naujas dirigavimo technikas. Kreipė dėmesį 

į kiekvieno dirigento kūrybinę laisvę. Antrą kursų dieną dirigentų kūrinių interpretacijas atliko 

tarptautinis vokalinis ansamblis Horus Vocals. Ansamblis dalinosi patarimais kūrinių interpretacijų  

atlikime.  

Dirigentė Jurgita Česonytė skaitė pranešimus "Caritas. Superar. Kas tai? Muzikinis ugdymas 

visiems" bei "Open singing. Visi gali ir mėgsta dainuoti" . Pranešimų metu lektorė pristatė naują ugdymo 

sistemą taikomą Austrijoje ugdant vaikų muzikinį lavinimą. Taip pat workshopo metu ji demonstravo 

kūrybiškus improvizacinius darbo metodus su choru.  

 Kvalifikacinėje programoje dalyvavo ne tik Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 

mokiniai, bet ir kitų šalies konservatorijų, gimnazijų moksleiviai, studentai iš Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos. Kvalifikacijos pažymėjimus gavo pedagogai iš visos Lietuvos. Džiaugiuosi, kad anketų 

atsiliepimai apei renginį yra teigiami ir puikiai įvertinti. Dėkoju ERASMUS+ programai už suteiktą  

galimybę, kurios metu įgytus tarptautinių renginių dalyvio įgūdžius galiu pritaikyti savo šalyje ir kurti   

tarptautinius renginius. 

Daugiau renginio akimirkų galite rasti paspaudę nuorodą. 

https://www.facebook.com/konservatorija/posts/2175064725912076?__xts__[0]=68.ARAfHdvi9DQj1-

wnry65MSI-J2G6EFkRTRFzaTGLbPcd2OryOHZ7T5Wgvnsf24-

Lmg8_KIyyevhL_maQqbV_veQzg81Vp77RSAkWO8M0nUu5iMbvR3g3SDxYt2U3cVc2sfxwFv4T3eh

nvD7X6uTQ10gZxfMOkgqm4rBF2nqd1NR3JTjt6GP5UH2yAOaEz7yAvas715Ew99nQIuVD6YPiVsS

VVZWNrhzBWk6EeHxk4km7GvKgot5UY16gUDk1isNzwNsGAzyZ1LzO302OFRGDCgOLY5FtuWQ

nen6fTogoep2mq7U3mb8MXmwwA9iSdH3y88LVYWGGbPMEzi37EpwiMREZQg&__tn__=H-R 

 

https://www.facebook.com/konservatorija/posts/2175064725912076?__xts__%5b0%5d=68.ARAfHdvi9DQj1-wnry65MSI-J2G6EFkRTRFzaTGLbPcd2OryOHZ7T5Wgvnsf24-Lmg8_KIyyevhL_maQqbV_veQzg81Vp77RSAkWO8M0nUu5iMbvR3g3SDxYt2U3cVc2sfxwFv4T3ehnvD7X6uTQ10gZxfMOkgqm4rBF2nqd1NR3JTjt6GP5UH2yAOaEz7yAvas715Ew99nQIuVD6YPiVsSVVZWNrhzBWk6EeHxk4km7GvKgot5UY16gUDk1isNzwNsGAzyZ1LzO302OFRGDCgOLY5FtuWQnen6fTogoep2mq7U3mb8MXmwwA9iSdH3y88LVYWGGbPMEzi37EpwiMREZQg&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/konservatorija/posts/2175064725912076?__xts__%5b0%5d=68.ARAfHdvi9DQj1-wnry65MSI-J2G6EFkRTRFzaTGLbPcd2OryOHZ7T5Wgvnsf24-Lmg8_KIyyevhL_maQqbV_veQzg81Vp77RSAkWO8M0nUu5iMbvR3g3SDxYt2U3cVc2sfxwFv4T3ehnvD7X6uTQ10gZxfMOkgqm4rBF2nqd1NR3JTjt6GP5UH2yAOaEz7yAvas715Ew99nQIuVD6YPiVsSVVZWNrhzBWk6EeHxk4km7GvKgot5UY16gUDk1isNzwNsGAzyZ1LzO302OFRGDCgOLY5FtuWQnen6fTogoep2mq7U3mb8MXmwwA9iSdH3y88LVYWGGbPMEzi37EpwiMREZQg&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/konservatorija/posts/2175064725912076?__xts__%5b0%5d=68.ARAfHdvi9DQj1-wnry65MSI-J2G6EFkRTRFzaTGLbPcd2OryOHZ7T5Wgvnsf24-Lmg8_KIyyevhL_maQqbV_veQzg81Vp77RSAkWO8M0nUu5iMbvR3g3SDxYt2U3cVc2sfxwFv4T3ehnvD7X6uTQ10gZxfMOkgqm4rBF2nqd1NR3JTjt6GP5UH2yAOaEz7yAvas715Ew99nQIuVD6YPiVsSVVZWNrhzBWk6EeHxk4km7GvKgot5UY16gUDk1isNzwNsGAzyZ1LzO302OFRGDCgOLY5FtuWQnen6fTogoep2mq7U3mb8MXmwwA9iSdH3y88LVYWGGbPMEzi37EpwiMREZQg&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/konservatorija/posts/2175064725912076?__xts__%5b0%5d=68.ARAfHdvi9DQj1-wnry65MSI-J2G6EFkRTRFzaTGLbPcd2OryOHZ7T5Wgvnsf24-Lmg8_KIyyevhL_maQqbV_veQzg81Vp77RSAkWO8M0nUu5iMbvR3g3SDxYt2U3cVc2sfxwFv4T3ehnvD7X6uTQ10gZxfMOkgqm4rBF2nqd1NR3JTjt6GP5UH2yAOaEz7yAvas715Ew99nQIuVD6YPiVsSVVZWNrhzBWk6EeHxk4km7GvKgot5UY16gUDk1isNzwNsGAzyZ1LzO302OFRGDCgOLY5FtuWQnen6fTogoep2mq7U3mb8MXmwwA9iSdH3y88LVYWGGbPMEzi37EpwiMREZQg&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/konservatorija/posts/2175064725912076?__xts__%5b0%5d=68.ARAfHdvi9DQj1-wnry65MSI-J2G6EFkRTRFzaTGLbPcd2OryOHZ7T5Wgvnsf24-Lmg8_KIyyevhL_maQqbV_veQzg81Vp77RSAkWO8M0nUu5iMbvR3g3SDxYt2U3cVc2sfxwFv4T3ehnvD7X6uTQ10gZxfMOkgqm4rBF2nqd1NR3JTjt6GP5UH2yAOaEz7yAvas715Ew99nQIuVD6YPiVsSVVZWNrhzBWk6EeHxk4km7GvKgot5UY16gUDk1isNzwNsGAzyZ1LzO302OFRGDCgOLY5FtuWQnen6fTogoep2mq7U3mb8MXmwwA9iSdH3y88LVYWGGbPMEzi37EpwiMREZQg&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/konservatorija/posts/2175064725912076?__xts__%5b0%5d=68.ARAfHdvi9DQj1-wnry65MSI-J2G6EFkRTRFzaTGLbPcd2OryOHZ7T5Wgvnsf24-Lmg8_KIyyevhL_maQqbV_veQzg81Vp77RSAkWO8M0nUu5iMbvR3g3SDxYt2U3cVc2sfxwFv4T3ehnvD7X6uTQ10gZxfMOkgqm4rBF2nqd1NR3JTjt6GP5UH2yAOaEz7yAvas715Ew99nQIuVD6YPiVsSVVZWNrhzBWk6EeHxk4km7GvKgot5UY16gUDk1isNzwNsGAzyZ1LzO302OFRGDCgOLY5FtuWQnen6fTogoep2mq7U3mb8MXmwwA9iSdH3y88LVYWGGbPMEzi37EpwiMREZQg&__tn__=H-R


 

 

 

Atviros meistriškumo pamokos  

Gruodžio 12 dieną Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje vedžiau atviras meistriškumo 

pamokas XXV Žemaitijos muzikos ir meno mokyklų bei Stasio Šimkaus konservatorijos fortepijono 

mokytojų konferencijoje, kurios metu su dalyviais dalinausi projekto ERASMUS+ kursų Paryžiuje  įgyta  



patirtimi, naujais mokymo metodais. Atvirose meistriškumo pamokose dalyvavo mokytojai iš visos 

Vakarų Lietuvos meno ir muzikos mokyklų, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos.  15-ai vaikų buvo 

pravestos atviros meistriškumo pamokos, kurių metu taikiau mokymo metodus, įgytus kursų Paryžiuje 

metu. Mokytojai, kurie klausė mano pamokų ir dalyvavo konferencijoje, gavo kvalifikacijos kėlimo 

pažymėjimus. Taip pat džiaugiuosi, kad išdalintose anketose atsiliepimai apie mano pravestus  

meistriškumo kursus buvo labai geranoriški ir džiuginantys. 

Šioje Facebook nuorodoje rasite informaciją ir įamžintas akimirkas pamokų metu.  

https://www.facebook.com/konservatorija/posts/1977794735639077?__xts__[0]=68.ARByRLq1oxyNxh

WAFmBxi-s4EXIUcOB3F91NC-dTl2r21EdEfMijV0liQCF_V_YmvF-SpJfofnmHEIuB_-

820S21TYKnUhxTU_qUZ1157q0O4Pi4sMdWSe-C0RupZ3UTGrI-l-

dzlPpBpd1iG7vrw3ujGx9Na6MWlcuk17XW9uMGqefXJ58GxE9IH8czqsoXwGg_0YaCcZto0s-

10KHyBgep_QAzvBROuB83AGtAbZ4Qut3yVObaeiQcftAiObatN5x4Qqd6QIkevdMnAvARg7Dcc0pc

bh5BkFKuWm6onPaHStEfhHNJGFSTyFLY7ks-6kuqZzYNJ9wr0wX16HS0dxYx8w&__tn__=C-R 

 



 

 

Seminarai Vakarų Lietuvoje 

Tęsdama ERASMUS+ projekto vykdymą, seminarus apie ERASMUS+ programos 

vykdymą ir jo galimybes pristačiau Vakarų Lietuvos miestuose, tokiuose kaip Kretinga, Šilutė, Plungė.  

Šių miestų muzikos ir meno mokyklose skaičiau paskaitas ir vedžiau seminarus apie ERASMUS+ 

projekto metu kursuose įgytas profesines žinias, naujus mokymo metodus. Seminaro dalyvių atsiliepimai 

anketose buvo puikūs ir juos sudomino ERASMUS+ programos teikiamos galimybės. Taip pat seminaro 

metu pristačiau portalą eTwinning ir jo teikiamas galimybes ieškant partnerių ateities projektams.  

Seminarų dalyviai gavo kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus.  

Šioje Facebook nuorodoje rasite nuotraukas ir informaciją, kurią pristačiau seminaro metu.  

https://www.facebook.com/konservatorija/posts/1945266718891879?__xts__[0]=68.ARCDbMvU_3tpH2

9VZ_Ow9QmUS9ADeeNSi2VNZvyq-

glj_osj8nOkELYWpOjccFnbNZ8wqGtREuMJ_KFa7Gd69UMoGCyD2f2yCWREJTAZOynoJfnP_nEIx

8SGeEPtNK1HpmWvyOsp3sgfG_-i5cees6FDipDHsVZFqQoi96ZowFGbD3u1D1ZCkz-

qKxDcqJS_7Zkq_W2HE_-xNw1H71KOKBS0dJ7ZIeY-Ztrj1sRH-XtU1lIXdRVwtDPhv8-

Aw_d3YG3c4AeW7nNheQI1xWP8KsJ_HsU1sHA9UqE9qUU_4WAqaT_tfWxIEx1aGjWZSWqXbzF_s

9nVkSyEiher0a6JB0VnnA&__tn__=C-R 



 

 



 

 

 

Tarptautiniai meistriškumo  kursai Paryžiuje  

 

Dalinuosi su Jumis savo įspūdžiais ir straipsniu iš tarptautinių fortepijono meistriškumo 

kursų Paryžiuje su ERASMUS+ programa. Šios programos dėka, turėjau galimybę dalyvauti 

tarptautiniuose pianistų meistriškumo kursuose Paryžiuje ir pasisemti ten daug naujų fortepijono mokymo 



metodų ir  atlikimo  naujovių. Džiaugiuosi suradusi daug naujų draugų ir parsivežusi daug naujų idėjų, 

kurias stengsiuosi įgyvendinti Klaipėdoje ir visoje Lietuvoje. 

 

https://www.facebook.com/konservatorija/posts/1837717222980163?__tn__=K-R 

 

Papasakojo Gaivilė Simaitytė: 

"Liepos mėnesį man teko nuostabi galimybė dalyvauti ERASMUS+ projekte, kurio metu 

dalyvavau tarptautiniuose pianistų meistriškumo kursuose Paryžiuje. Šio projekto tikslas – skatinti 

mokytojų mobilumą tarptautinėje erdvėje, tobulinti savo mokymo ir darbo įgūdžius, dalintis įgyta  

patirtimi su kolegomis ir moksleiviais, plėsti tarptautinius kontaktus ir vykdyti įvairius projektus.  

Paryžiaus tarptautinius meistriškumo kursus rengia organizacija Fondation Bell‘Arte. Šie 

kursai vyko Paryžiaus Maurice Ravel konservatorijoje. Kursuose dalyvavo įvairaus amžiaus pianistai ir 

dainininkai iš įvairių šalių: Amerikos, Taivano, Kinijos, Kanados, Prancūzijos, Belgijos ir kt. Kursus vedė 

aukščiausio lygio savo srities profesionalai, žymūs pianistai-profesoriai. Penkias dienas su atlikėjais dirbo 

tokie žymūs pianistai kaip Bruno Rigutto (Prancūzija), Nelson Delle-Vigne Fabbri (Italija-Prancūzija), 

Jacques Lagarde (Prancūzija), Kyung-Ah Kim (Pietų Korėja), Chin Chuan Chang (Taivanas), Piotr 

Folkert (Amerika-Lenkija). Taip pat su mažaisiais pianistais dirbo puikios pedagogės iš Italijos Chiara 

Cipelli ir Paola Del Giudice. 

Nuo pat pirmos dienos šie kursai įtraukė į nepaprastą ir spalvingą muzikos pasaulį. Skirtingi 

muzikos stiliai, skirtingos kultūros, dalyvių amžiaus grupės, skirtingų šalių profesoriai sukūrė išties 

nepaprastą atmosferą. Kursų meistriškumo pamokose galėjau išgirsti įvairiausių epochų kūrinius – nuo L.  

van Beethoven iki M. Ravel, C. Debussy ir kt. Visi profesoriai pasižymėjo nepaprastu kūrybiškumu,  

įdomiomis ir savitomis kūrinių interpretacijomis, pianistinių mokyklų skirtumais, kas leido įsijausti į 

kiekvieno kompozitoriaus kūrinio atlikimo manierą ir plėsti savo pianistinius įgūdžius. Įstrigo tai, kad 

pamokų metu teko išgirsti ir pamatyti naujų ir įdomių darbo metodų, kuriuos vėliau norėčiau pritaikyti ir 

savo darbo praktikoje. 

Kursuose tvyrojo labai draugiška, smagi, kūrybinga ir darbinga atmosfera. Kursų dalyviai 

buvo labai draugiški, norėjo dalintis savo muzikine patirtimi, žiniomis. Po darbingos dienos turėjome 

tradiciją eiti visi kartu vakarieniauti, aptarti dienos įspūdžius, pasidalinti įgytomis naujomis patirtimis, 

žiniomis. Smagu pastebėti tai, kad nesijautė atskirties tarp profesorių ir kursų dalyvių. Tarp kursų dalyvių 

buvo ir jau brandžių pianistų, kurie vysto savo koncertines veiklas įvairiose šalyse. Jie dalinosi savo 

marketingo įgūdžiais organizuojant koncertines veiklas, idėjų generavimu ir jų įgyvendini mu. 

Šiuose kursuose pristačiau įvairių žanrų ir epochų kūrinius. Kursų metu atlikau J. S. Bach-F. 

Busoni Chaconne BWV1004 d-moll, W. A. Mozart 12 Variacijų C-dur tema „Ah, vous dirais-je maman“,  

K.265, L. van Beethoven Sonatą Nr. 23 „Apasionata“, op. 57, f-moll, C. Debussy „L‘isle joyeuse“, I.  

Albeniz „Asturias“ iš „Ispaniškos siuitos“. Didžiausią dėmesį šių kursų metu skyriau L. van Beethoven 

Sonatai, kadangi šį kūrinį atliksiu būsimuose savo projektuose, koncertinėse veiklose. Kiekvienos  

pamokos metu sužinodavau ir pasiimdavau vis naujos ir įdomios informacijos apie kūrinius, jų atlikimo 

ypatybes. Šių kursų profesoriai skatino kūrybiškumą, individualumą, laisvę muzikuojant, netradicinius  

interpretacinius sprendimus. Kursų metu buvo organizuojami koncertai , kuriuose teko galimybė groti ir 

man. Šių koncertų metu publika įdėmiai klausėsi kiekvieno pianisto ir jautėsi nepaprastas palaikymas ir 

nuoširdus džiaugsmas dėl kiekvieno atlikėjo. 

Į šiuos kursus buvo įtraukti ir vokalistai. Jiems pamokas vedė aukšto lygio profesoriai iš 

Amerikos. Puikus organizatorių sprendimas – sujungti muzikines disciplinas. Tiek pianistai, tiek 

vokalistai turėjo laisvę eiti klausytis atvirų meistriškumo pamokų, semtis naujų idėjų vieni iš kitų. Kursų 

koncertuose galėjome išgirsti įvairias operų ir operečių arijas, duetus. 

Esu labai laiminga, kad turėjau galimybę dalyvauti tokiuose profesionaliuose meistriškumo 

kursuose. Pasisėmiau daug naujos patirties, įkvėpimo ir kūrybiškumo. Džiaugiuosi užmezgusi naujų 

pažinčių, suradusi naujų draugų, kolegų. Manau, kad šis ERASMUS+ projektas yra naudingas 

visapusiškai, o tarptautiniai piansitų kursai Paryžiuje, organizuojami Fondation Bell‘Arte, yra įsimintina  

ir įkvepianti vieta kiekvienam pianistui pabūti. Su nekantrumu laukiu susitikimų su savo šalies 

https://www.facebook.com/konservatorija/posts/1837717222980163?__tn__=K-R


pedagogais ir moksleiviais, kurių metu galėsiu pasidalinti savo įgyta patirtimi ir gautomis naujomis 

žiniomis." 

 

 

 

 



MINDAUGO BAČKAUS STRAIPSNIAI 

Tarptautinis Klaipėdos violončelės festivalis  

 

Violončelės mokytojas Mindaugas Bačkus – pagrindinis tarptautinio violončelės festivalio 

Klaipėdoje organizatorius. 2019 05 06-11 dienomis  vykęs tarptautinis Klaipėdos violončelės festivalis 

klausytojus pasitiko gerokai išaugęs: daugiau nei 60 įvairių renginių, kurie pristatyti 25 erdvėse, apjungė  

4 meno šakas (muziką, šokį, kiną, dailę). Be koncertų vyko ir Tarptautinis violončelės konkursas, kuriame 

pareiškė norą dalyvauti 77 violončelininkai iš 23 pasaulio šalių: Mongolijos, Kinijos, Japonijos, Pietų 

Korėjos, Australijos ir tolimojo Rusijos regiono – Jakutijos. Renginio metu vyko 4+(1) skirtingi 

seminarai, kurių dalyviams mokytojams pažymėjimus išdavė Klaipėdos rajono švietimo centras 

(Gargždų).  

„Aš vis galvodavau, kaip padaryti, kad Klaipėdoje žmonėms būtų gera gyventi, kad kultūra 

būtų ta grandis, kuri apjungia žmones ir padaro mūsų miestą spalvingu bei patraukliu. Tai yra pagrindinis 

festivalio tikslas”, – pasakojo festivalio iniciatorius ir Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovas 

Mindaugas Bačkus. 

Itin didelio istorijos mylėtojų susidomėjimo sulaukė koncertas „Dedikacija kompozitoriui 

Anatolijui Šenderovui” bei  Festivalio atidarymo koncertas, skirti litvakų, Lietuvos žydų istorijai, kuri 

mažai tyrinėta, ypač Klaipėdos krašte. 

Koncertas „Dedikacija kompozitoriui Anatolijui Šenderovui” vyko viešbučio „Euterpė” 

kiemelyje, kuris pastatytas ant senosios žydų sinagogos pamatų.  

Festivalio atidarymo koncerte A. Šenderovo, Ernesto Blocho ir Gilo Shohato kūrinius, kurie 

atspindėjo senąsias žydų tradicijas ir liturgiją, atliko pasauliui gerai žinomi muzikai: Lietuvos  

nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas David Geringas, lietuviškų šaknų turinti, „The Times“ 

kritikų apibūdinama kaip „užburianti“ ir „kupina pakylėjančios aistros“ violončelininke, Natalie Clein ir 

Hillelas Zori, aukso medalio Marijos Canals muzikos konkurso Barselonoje, Rostropovičiaus konkurso 

Dutilleux premijos Paryžiuje, Stradivarijaus fondo premijos ir daugelio kitų konkursų laureatas. Liepojos 

simfoniniam orkestrui, ilgiausiai savo istorijos knygą rašančiam orkestrui Bal tijos šalyje, dirigavo žymus  

Izraelio dirigentas, pianistas ir kompozitorius – Gilas Shohatas.  

Didelį žiūrovų dėmesį prikaustė koncertai, skirti šokiui. Sausakimšoje Klaipėdos dramos 

teatro didžiojoje salėje žiūrovai stebėjo unikalų šokio ir gyvos muzikos  spektaklį „Boléro–Extended”.  

Pirmą kartą pasaulyje buvo pristatytas 1 valandos trukmės „Boléro“, šiuolaikinio šokio ir gyvos muzikos  

spektaklis. Spektaklio choreografiją sukūręs garsus danų choreografas Palle Granhøj, kurio darbai jau 

pristatyti 49 pasaulio šalyse, turėjo įveikti nemenką iššūkį – beveik 15 minučių trunkantį Maurice Ravelio 

kūrinį „Boléro“ paversti valandos trukmės įspūdingu modernaus šokio, lydimo klasikinės aštuonių 

violončelių muzikos, pasirodymu.  Gausus būrys smalsuolių sugužėjo paklausyti negirdėtų ir unikalių 

indiškos tablos ir violončelės improvizacijų koncerte „Raga violončelei”. Tabla grojo Sukhvinder Singh 

Namdhari (Pinky) – pasauliui žinomas, kaip vienas dinamiškiausių perkusininkų, turintis unikalų grojimo 

stilių ir techniką. O su klasikinėmis ir moderniomis violončelės melodijomis klausytojus supažindino 

Matthew Barley – klasikinės muzikos atlikėjas, improvizacijų, šiuolaikinės ir elektroninės muzikos  

meistras. 

Netikėtu muzikiniu pasirodymu žiūrovus stebino violončelininkas, šokėjas, aktorius, 

nestandartinių informacinių technologijų sprendimų autorius – ispanas Davidas Fernándezas. Žiūrovus jis 

stebino virtuozišku muzikavimu išmaniaisiais įrenginiais modernizuota violončele, kuria gyvai kūrė 

pasirodymą, nutolusį nuo akademinio violončelės muzikavimo ir paversdamas jį šiuolaikinių technologijų 

performansu. 

Kartu su II tarptautiniu Klaipėdos violončelės festivaliu vyko ir Tarptautinis Klaipėdos 

violončelės konkursas. 

„Vienintelis violončele atliekamos muzikos tarptautinis konkursas  Lietuvoje liudija aukštą 

kultūrinę uostamiesčio vertę ne tik nacionaliniu, bet ir pasauliniu lygiu. Konkursas – tai galimybė 



augančiai jaunajai violončelės atlikėjų kartai ir jau pelniusiems pripažinimą atlikėjams įgyti naudingos  

tarptautinės patirties”, – konkurso reikšmę pabrėžė M. Bačkus.  

Prizines vietas pelnė iš viso 12 dalyvių. Vienas iš jų – Kyung Jun Lee iš Pietų Korėjos ne tik 

laimėjo pagrindinį piniginį prizą 8000 eurų, bet ir kvietimą dalyvauti 2021 metais violončelės konkurso 

komisijoje. 

„Kultūra, o ypač muzika, yra tautas vienijantis reiškinys, turintis išliekamąją vertę, 

jaudinantis emociškai, praturtinantis dvasiškai. Festivalio dienomis juntamas šurmulys keičia nuotaiką  

mieste, džiugina melomanų širdis, konkurso dalyviams suteikia progą kalbėti muzikos kalba”, – dalinosi 

mintimis apie violončelės festivalį ir konkursą V. Lygnugaris. 

Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento direktorė Nijolė 

Laužikienė džiaugėsi, kad festivalis skirtas visiems žmonėms – nuo aukščiausio meninio lygio koncertų 

mylėtojų iki paprastesnių, bet neprastesnių formų renginių gerbėjų.  

„Tai iš tiesų yra išskirtinis, nišinis festivalis. Nėra kito tokio festivalio Baltijos šalyse. 

Festivalis sujungė skirtingus meno žanrus: muziką, šokį, dailę ir kiną. Ši visų menininkų įtrauktis skelbia, 

kad festivalis yra mūsų visų. Renginys tampa viso miesto tik tuomet, kai jis mums visiems tampa 

brangus. Violončelės festivalis privalo būti tęsiamas, kaip išskirtinis, nišinis festivalis, formuojantis 

miesto veidą“, – negailėjo gražių žodžių festivaliui N. Laužikienė.  

Tarptautinis violončelės festivalis ir konkursas Klaipėdoje rengiamas kas dveji metai. Kitas 

konkursas, 2021 metais, jau bus pavadintas pasaulinę šlovę pelniusio lietuvių violončelininko Davido 

Geringo vardu. 

„Mano įsitikinimu, David Geringas yra lietuviškos violončelės šauklys pasaulyje, nepaisant 

to, kad Lietuvoje jis gyveno tik iki 18 metų. Manau, kad artimiausius 100 metų  didesnio Lietuvos  

violončelės šauklio nebus”, – apie naują violončelės konkurso idėją kalbėjo M. Bačkus. 

Tuo tarpu D. Geringas neslėpė džiaugsmo ir, kaip pats sakė, su šia idėja mielai sutinka.  „Tai 

nereiškia, kad šiuo konkursu aš padidinsiu savo įtaką. Bet tikiuosi, kad per mano vardą daugiau ir mano 

aplinkos žmonių, ir draugų, labiau atkreips dėmesį į violončelės konkursą, atvyks patys ar atsiųs dalyvauti 

savo mokinius”, – kalbėjo D. Geringas. 

Gegužės 15 d. vyko padėkos pusryčiai rėmėjams, kurių metu Koncertų salės direktorė 

Danutė Žičkuvienė ir violončelės festivalio meno vadovas Mindaugas Bačkus dėkojo visiems rėmėjams ir 

partneriams už pagalbą įgyvendinant Tarptautinio Klaipėdos violončelės festivalio ir konkurso projektą.  

Tai buvo ypatinga savaitė, kupina vienas kitą vejančių įvykių ir suteikusi neįtikėtinai daug įspūdžių.  

Retai kada galima išvysti Klaipėdoje tokį gausų žmonių būrį, zujantį visame mieste 

violončelės skambesiuose nuo ankstaus ryto kavinėje su kava ir pyragaičiais arba vėlyvą vakarą jaukiai 

įsitaisius sėdmaišyje. Tai – festivalio rezultatas, kuris byloja apie jo reikšmę miestui ir gyventojams.  

Džiaugsmu degančios žiūrovų akys, komplimentų šūksniai, padėkos bei netylanti aplodismentų jūra 

užkėlė dar didesnę naujų tikslų ir ambicijų kartelę kitam violončelės festivaliui, vyksiančiam 2021 metais. 

Vienareikšmiškai antrą gegužės savaitę Klaipėda tapo ne tik Lietuvos, bet ir Europos violončelės sostine.  
 
Skaityti daugiau: https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/tarptautinis-klaipedos-

violonceles-festivalis-palydetas-susizavejimo-suksniais-914184 
 

 

https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/tarptautinis-klaipedos-violonceles-festivalis-palydetas-susizavejimo-suksniais-914184
https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/tarptautinis-klaipedos-violonceles-festivalis-palydetas-susizavejimo-suksniais-914184


 

 

Klaipėdos koncertų salės archyvo nuotraukos 

Kursai Blackmore Academy 

2018m. rugsėjo mėn. violončelės mokytojas Mindaugas Bačkus vyko į Berlyną 

(Vokietija), kuriuose stebėjo itin populiaraus vokiečių pedagogo Wolfgang Emanuel Schmidt kursus.  

"Visumoje klausiau kaip jis dirba su jaunais studentais atliekančiais įvairaus stil iaus muzika, 

pradedant baroko ir baigiant šiuolaikinės epochos opusais. Pagrindinis jo tikslas buvo viena vertus atverti 

kiekvieną asmenybę individualiai, kitą vertus skiepyti pagrindines stiliaus taisykles ar normas, 



koncentruojantis ties technologiniais aspektais, kairės ar dešinės rankos technikos subtilumais, vienaip ar 

kitaip analizuojant kiekvieno atlikėjo individualios interpretacijos svarbą. Kasdien tie patys dalyviai grojo 

vis kito laikmečio bei charakterio kūrinius, tokiu būdu bandydami aprėpti kiekvienam atlikėjui taip 

svarbius skirtingus interpretavimo būdus. Galima buvo ne tik diskutuoti, bet ir girdėti paties profesoriaus 

siūlomą interpretacijos kelią, nes jis nuolat rodė ar iliustravo savo pastabas su instrumentu. Kursų 

pabaigoje buvo koncertas kurio metu girdėjome visus dalyvius atliekančius pačią įvairiausią muziką.  

Koncerto metu buvo įdomu apibendrinti ir analizuoti per 5 dienas atliktą profesoriaus darbą, o taip pat 

atpažinti jo pedagoginio talento ženklus, matyti studentų stiprias ir silpnesnes vietas, vertinti vieną ar kitą 

mokymo metodiką" -  dalinosi Mindaugas Bačkus apie įgytą kursuose patirtį. 

 

 

  



 

  



  

  

  

 



IEVOS ŠLIČIUVIENĖS STRAIPSNIAI 

Inicijuoti eTwinning PROJEKTAI 

Artėjant mokslo metų pabaigai, norisi pasidžiaugti nuveiktais darbais ir rezultatais.  

Asmeniškai man šie metai buvo kupini naujų patirčių ir naujų pažinčių. Džiugu, kad S.Šimkaus  

konservatorijos vardą interneto pagalba galima platinti po visą Europą!  

Erasmus+ programos ir eTwinning dėka mūsų konservatorija užmezgė draugiškus ryšius su 

Čekijos, Kroatijos, Ispanijos, Italijos, Prancūzijos mokyklomis. Kol kas tai eTwinning projektas, bet kas 

žino, galbūt draugystė tęsis ir ne tik virtualiam pasaulyje! 

Dalyvaudama pianistų kursuose Didžiojoje Britanijoje, susipažinau su kolegomis iš Italijos 

ir Kroatijos. Kadangi mus vienijo ta pati misija – ugdyti jaunąją kartą, nusprendėme pažintį pratęsti 

virtualiame eTwinning projekte. Prisijungėme prie tarptautinio projekto „Jaunieji europiečiai ir muzika” ( 

Young Europeans and Music) .  Šiame projekte dalyvauja 10 Europos mokyklų, 11 mokytojų ir 140 

mokinių, iš kurių – 8 šimkiukai! Mokyklų  žemėlapis čia 

!https://www.pictramap.com/app/view?p=2972e8 

Kiekviena mokykla paruošė prisistatymo video, kūrėme ir balsavome už labiausiai 

patikusius projekto logotipus. Pristatėme savo šalį per muziką – Padlet lentoje kėlėme nacionalinius  

himnus, demonstravome autentiškus instrumentus. Mokiniai kėlė savo kūrybos dainas savo gimtą ja kalba. 

Mūsų mokyklos mokiniams buvo įdomu bendrauti su bendraamžiais forumuose, stebėti jų kūrybinį darbą 

ir dalintis savuoju. Taip pat patobulino anglų kalbos įgūdžius.  

Projektas baigsis birželio pradžioje ir bus pateiktas Nacionaliniams vertintojams.  

Vienareikšmiškai, tai labai smagi, naudinga patirtis. Todėl jau dabar mintyse sukasi naujas 

projektas naujiems mokslo metams, bendraujame ir tiksliname detales su esamais ir naujais kontaktais.   

 

Naujo projekto planas:  

"Who's playing, he's not angry" 

ABOUT THE PROJECT 

Playing an instrument isn’t only good for your brain, it’s also great for expanding your social circle. 

Joining a musical group at any age encourages you to develop relationships with new kinds of people. It 

also builds skills in leadership and team-building, as well as showing you the rewards of working with 

others. Students will be encouraged not only to answer questions about the music in their life, but also 

they will show their ability to play any instrument.  

AIMS 

The sensitivity to art will be improved. 

Communication skills through discussions will be empowered. 

Improving digital literacy via using various web  tools. 

Improving language skills. 

WORK PROCESS 

The project will start in the beggining of June and will be developed during the academic year 2019/2020, 

one term from September to January.  The idea is to share the experience in music. 

Teachers will sign their students to twinspace, students will have assigned tasks to complete within a  

schedule. Students can chat on twinspace forums with other students. 

June. Creating multi-national groups. Introduction. Video presentation, pictures. Deciding the project 

logo. 

September. The instrument I play. My favorite composer. My favorite piece. Video. 

October. My music lesson.  Students discuss how they imagine their perfect music lesson.  Video – „My 

student is my best teacher“.  

Students and teachers will write their opinions on the forum.  

November. Discussions:  „What if there were no music in life?“,  „Which songs have the impact in you 

or in your life?“, „What is the most influential song that has impacted your life the most?“  

https://www.pictramap.com/app/view?p=2972e8


Students will  put (through interview) the same questions to school colleagues, youth and adolescents  

from other schools, as well as young people who will be interviewed in spaces usually frequented by 

individuals of this age group, such as cafés, game rooms, shopping centers, etc. It will also be interesting 

to cross-check and compare responses from young people and adolescents from the school (s) who will be 

our partner. 

December. Christmas traditional music and festive concerts. Video. 

January.  Joint movie and mindmap. 

EXPECTED RESULTS 

Disseminations of the project works. 

The final product would be joint movie from all material, both-pictures and video. 

Students will know more music repertoire , learning methods , different culture and traditions. They will 

discuss about their experience and feelings.  

 

https://twinspace.etwinning.net/70192/home  

 

 
 

 

https://twinspace.etwinning.net/70192/home


 
 

Seminaras Telšių muzikos mokykloje 

     Balandžio 4-tą dieną vykau į Telšius, kur skaičiau pranešimą  angliškos mokymo sistemos tema.  Tuo 

pačiu supažindinau su  Erasmus+ teikiama nauda, konservatorijos vykdomu projektu. Palinkėjau 

mokytojams aktyviai įsitraukti į projektines veiklas, vykti į užsienį ir plėsti akiratį. Mokytojai registravosi 

Semiplius sistemoje ir po kursų gavo kvalifikacinius pažymėjimus.  

 



 

 

Atvira pamoka J.Karoso muzikos mokykloje  

Po savaitės, kovo 27 d. panašus susitikimas įvyko J.Karoso muzikos  mokykloje, kurioje 

taip pat mokau vaikus groti fortepijonu. Pristačiau Erasmus +  veiklą, po to atvirai vedžiau fortepijono 

pamoką, kurioje taikiau metodus, kuriais dalinosi britų pianistai. Tai buvo darbas su nauju repe rtuaru,  

susipažinimas su nauju kūriniu, sudėtingų techniškų vietų sprendimas, mokymas  

elementarios improvizavimo technikos.  



Po pamokos vyko diskusija. Mokytojams buvo įdomu improvizacijos tema, nes tai dažnai 

nėra įtraukiama į mokymo planą.  

Foto su mokiniais nėra dėl asmenų duomenų apsaugos. 

 

 
 

 



 
 

 

 

Kursų pristatymas kolegoms 

Grįžus iš kursų pianistams Didžiojoje Britanijoje, apimta įkvėpimo, norėjau kuo greičiau savo patirtimi 

pasidalinti su savo kolegomis ne tik savo mokykloje, bet ir kaimynystėje esančioje J.Karoso muzikos  



mokykloje. Dar po savaitės nuvykau į savo pirmąją muzikos mokyklą Telšiuose. Trumpai apie vykusius  

susitikimus. 

Projekto pristatymas ir workshopas S.Šimkaus konservatorijoje   

 

Kolegas supažindinau su Švietimo paramos fondu, jo finansuojama programa Erasmus+, 

platforma eTwinning ir Š.Šimkaus konservatorijos vykdomu projektu „Kursai muzikos mokytojams" .   

Tada plačiau papasakojau ir parodžiau video apie Finchcocks  vykusius kursus fortepijono mokytojams,  

pristačiau kiekvieną lektorių ir jų svarbiausias idėjas, kurias galėtume pritaikyti savo veikloje.  Kadangi 

viena iš kursų temų buvo koncertmeisterio darbas, tad workshopo tema ir buvo akompanavimo ypatumai 

vokalistams. Kadangi esu dirbusi Didžiojoje Britanijoje, tad trumpai pristačiau tos šalies muzikos  

mokymo sistemą. 

Kolegos įdėmiai klausėsi ir  labai palankiai anketose atsiliepė apie įvykusį workshopą.  

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



Įspūdžiai po kursų Didžiojoje Britanijoje 

Šiandieniame pasaulyje, kuomet lieka vis mažiau sienų, o mes pradedame savo identitetą 

suvokti ne tik gimtosios šalies, bet ir pasaulio kontekste, Švietimo mainų paramos fondas yra viena iš tų 

organizacijų, kurios padeda mokytojams ir mokiniams pasinaudoti tarptautinio bendradarbiavimo 

teikiamomis galimybėmis, „gyvai“ dalintis gerąja patirtimi, tapti savo šalies ambasadoriais. 

Esu labai laiminga, kad ir man teko proga pasinaudoti fondu ir išvykti į trijų dienų pianistų 

kursus Didžiojoje Britanijoje, Kento grafystėje esančioje Finchcockso pilyje, kurioje praeityje buvo 

garsus instrumentų muziejus. Dabar pilis renovuota ir čia vyksta pianistams skirti užsiėmimai. Kursus  

vedė ir savo patirtimi dalijosi žymūs šalies pedagogai bei atlikėjai : Graham Fitch ( 

www.grahamfitch.com) , Lucinda Mackworth-Young (www.lucinda-mackworth-young.co.uk ) ir Dave 

Hall. Kursų metu buvo nagrinėjamos pianistams aktualios temos: kaip praktikuotis efektyviai; džiazo 

įvadas klasikos atlikėjams; skaitymo iš lapo tobulinimas, akompanavimo menas; kaip įveikti scenos 

baimę; skambinimas iš klausos. Kiekvienas dalyvis turėjo individualias pamokas su pianistu Graham 

Fitch. Pianistė bei pedagogė Lucinda Mackworth- Young pristatė savo knygą, kurioje išdėstyta medžiaga  

leistų kiekvienam pianistui išmokti improvizuoti ir groti be natų. Taip pat vieną vakarą buvo 

suorganizuotas koncertas , kuriame visi išbandė savo akompanavimo bei skaitymo iš lapo sugebėjimus.  

Pavasario saulė, amžius gyvuojančios pilies atmosfera, bendras potraukis muzikai , bendri pietūs ir 

vakarienės suartino visus kursų dalyvius,tad išsiskiriant pasižadėjom bendrauti ir bendradarbiauti. 

Man projektas suteikė unikalią galimybę patirti įsimintiną gyvenimo nuotykį, kuris suteikė 

tiek profesinio, tiek asmeninio pasitenkinimo. Manau, kad iš tokių programų grįžę mokytojai pradeda sau 

ir kitiems kelti aukštesnius reikalavimus, kas verčia pasitempti ir visą mokyklos bendruomenę.  

 

 



 

 



 


