Lietuvos muzikos mokytojų asociacija
Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Muzikos teorijos ir pedagogikos katedra
Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras

Klaipėdos universiteto Menų fakulteto koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4).
2013 m. lapkričio 15-16 d.
spalvingas, įvairiapusis, skambus seminaras muzikos mokytojams

MUZIKUOKIME, KURKIME, DŽIAUKIMĖS
Pagrindinis lektorius:
♪ Sebastian Bielicke (Vokietija)

– muzikos teoretikas ir

praktikas, aktyviai propaguojantis Franziska Martienssen-Lohmann
ir Paul Lohmann vokalinio-muzikinio ugdymo sistemos principus,
dirbantis vokalinio ugdymo srityje. Dalyvavo įvairiuose muzikiniuose ir
edukaciniuose projektuose, publikavo daug straipsnių muzikinio
ugdymo tema, vedė seminarus įvairiose Europos šalyse, nuolat
bendradarbiauja su įvairiomis pasaulio muzikinio ugdymo
organizacijomis ir asociacijomis.

TEMOS: Vokalinio ugdymo strategijos, Psichologinės
vokalinio ugdymo prielaidos, Vokalinio
ugdymo su vaikais ir studentais praktikumas.
Lektoriai:
♪ Algytė Merkelienė

–
liaudies instrumentinės muzikos teoretikė
ir praktikė, folkloro specialistė.

TEMA: Skudučiavimas:
tradicija ir dabartis

♪ Rūta Agafonovienė –
vokalinio ugdymo teoretikė ir praktikė.

TEMA: Dainininko balso
anatomija
Knygų „Dainininko balsas ir jo priežiūra“,
„Vokalizės balso lavinimui“ pristatymas.

♪ Sandra Rimkutė-Jankuvienė, Rūta Girdzijauskienė – muzikinio
ugdymo specialistės, muzikos programų, vadovėlių, mokymo priemonių autorės.

TEMA: Muzikuokime išradingai: kūno perkusija, balso ir
judesio panaudojimas.

Informacija: Seminaro apimtis 12 val. Seminaro pradžia lapkričio 15d. (penktadienį) 13 val. Registracija nuo 11.30 val. Dalyvius
prašome registruotis tel. (8-46) 398734 arba el. paštu: mtpk.mf@ku.lt Registruojantis pateikite šiuos duomenis: vardas, pavardė,
švietimo įstaiga, įstaigos kodas ir adresas. MALONIAI PRAŠOME REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO.
Mokestis: Seminaro kaina 60 Lt. Mokestį už seminarą galite sumokėti registracijos metu arba pavedimu: AB Swed Bankas, banko kodas
73000, sąskaitos nr. LT417300010002332168. Gavėjas: Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras. Adresas: H. Manto g. 77,
Klaipėda. Įmonės kodas:
♪ Skudučių ansamblių koncertas. Skudučiuoja jaunieji muzikantai iš: 195175552. Mokėjimo
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos, Gargždų “Vaivorykštės” gimnazijos, paskirtis: Už seminarą
Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos, Klaipėdos Vyturio progimnazijos, „Muzikuokime, kurkime,
džiaukimės“.
Dalyvio
Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos, Klaipėdos universiteto.
pavardė.
(Išankstines
sąskaitas galima išsiimti
Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro buhalterijoje, H. Manto g. 77, II a., tel. 8-46 400360).

