Lietuvos muzikos mokytojų asociacija, Klaipėdos universiteto Menų akademijos Muzikos katedra,
Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras

Klaipėdos universiteto Menų akademijos koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4)

2015 m. spalio 16-17 d. tarptautinis seminaras

Muzika ir muzikinis ugdymas: tradicijos ir inovacijos
Seminaro pradžia 12 val.

Lektoriai:

Hanne Orrenmaa (Suomija) – choro dirigentė, muzikos kirtikė, muzikos ir dramos
pedagogė. Vadovauja trims chorams, kurie yra daugkartiniai tarptautinių konkursų
nugalėtojai. Įvairiose šalyse yra vedusi dramos, improvizacijos, etninės muzikos, kūno
perkusijos ir chorinio dainavimo seminarus.
TEMA: Muzikuokime drauge.

Daiva Vyčinienė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) profesorė,
Etnomuzikologijos katedros vedėja. Aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje
Lietuvoje ir svetur, daugiausia dėmesio skirdama sutartinėms bei įvairių tautų
vokalinio daugiabalsiškumo formų tyrinėjimo problematikai.
Evaldas Vyčinas – LMTA Etnomuzikologijos katedros docentas. Mokslo
tyrinėjimų objektas – etnoinstrumentologijos istorija ir teorija, lietuvių liaudies
instrumentai, grojimo jais tradicijos. Folkloro ansamblio “Visi” vadovas.

TEMA: Aukštaičių dainos, sutartinės; Dzūkų melodijos; Veliuoniškių dainos.
Rūta Vildžiūnienė – Klaipėdos universiteto docentė, muzikologė, lietuvių etninės kultūros
tyrinėtoja, folkloro ansamblių vadovė, gyvosios etnomuzikos puoselėtoja.

TEMA: Lietuvos etninės kultūros specifika, etnografinių regionų folkloras; Žemaičių ir
Klaipėdos krašto melodijų ypatumai.

Saulius Stumbra – Klaipėdos Kristaus Karaliaus kunigas, Klaipėdos universitete
apgynęs edukologijos daktaro disertaciją tema – „Katalikiškojo religingumo
ugdymas ankstyvojoje jaunystėje liaudiškojo pamaldumo praktikomis“.

TEMA: Žemaičių Kalvarijos Kalnų giedojimo tradicijos.

Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos projekto
„Mokinių muzikos mokymosi pasiekimų vertinimas: tradicijos, galimybės, inovacijos”
rezultatų pristatymas.
Žydrė Jautakytė, Rūta Girdzijauskienė
Informacija: Seminaro apimtis 12 val. Seminaro pradžia spalio 16 d. (penktadienį) 12 val. Registracija nuo 11 val. Dalyvius
maloniai prašome registruotis iš anksto (rengiama padalinamoji medžiaga) tel. (8-46) 398734 arba el. paštu:
mtpk.mf@ku.lt Registruojantis pateikite šiuos duomenis: vardas, pavardė, švietimo įstaiga, įstaigos kodas ir adresas.
Mokestis: Seminaro kaina 20 EUR. 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.
Įmonės kodas: 195175552. Mokėjimo paskirtis: Už tarptautinį seminarą “Muzika ir muzikinis ugdymas: aktualijos ir
inovacijos”. Dalyvio pavardė. (Išankstines sąskaitas galima išsiimti Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro
buhalterijoje, Baltijos pr. 51, Klaipėda LT, II a., (8 46) 49 77 40, 8 614 97 005.

