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II-oji TARPTAUTINĖ METODINĖ  KONCERTMEISTERIŲ   

K O N F E R E N C I J A  
 

NUOSTATAI 

 

I. Konferencijos tikslas ir uždaviniai: 

Tikslas – tobulinti koncertmeisterių profesinį meistriškumą. 
 

Uždaviniai: 

1. Aptarti aktualias švietimo naujoves, švietimo kaitos kryptis, šiuolaikines koncertmeisterio darbo 

aktualijas. 

2. Skleisti inovatyvius koncertmeisterio darbo metodus. 

3. Skatinti koncertmeisterių iniciatyvumą, kūrybiškumą. 

4. Dalintis gerąja metodine ir praktine patirtimi. 
 

II. Konferencijos vieta ir laikas: 

Konferencija vyks 2019 m. balandžio 13 d., Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos 

Didžiojoje salėje. 

Adresas - Dariaus ir Girėno g. 16, Vilnius. 

Pradžia 10:00 val. 

Registracija  nuo 9.00 val. 
 

III. Konferencijos dalyviai ir dalyvavimo sąlygos: 

Konferencijoje kviečiami dalyvauti šalies menų ir muzikos mokyklų, konservatorijų 

koncertmeisteriai ir mokytojai. 

Dalyviams ir klausytojams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Kaina - 10 eurų.  

Registruojantis prašome žinoti asmeninį ar švietimo įstaigos elektroninį paštą, juo bus siunčiami 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

Mokestis už pažymėjimus sumokamas atvykus į konferenciją arba iki š. m. balandžio 5 d. 

pervedamas į sąskaitą:         VšĮ Muzikos sala 

                                       K. Kalinausko g. 11-14, LT-03107 Vilnius  

                        Įmonės kodas 304869939  
                       AB DNB bankas 
                       Sąskaitos nr.: LT684010051004301704 

Dėl išankstinių sąskaitų faktūrų kreiptis telefonu +370 60869538 arba el. paštu 
vaitkiene.egle@gmail.com 
Mokėjimo paskirtyje nurodyti: „Dalyvio mokestis II-ajai tarptautinei metodinei koncertmeisterių 
konferencijai, vardas, pavardė“.  
 

IV. Konferencijos organizatoriai: 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla  

VšĮ Muzikos sala 

mailto:vaitkiene.egle@gmail.com


Koordinatorės: 

Dovilė Bagdonaitė, koncertmeisterė ekspertė, tel.: +37065090743, el.paštas: 

dovile.bagdonaite@gmail.com 

Ugnė Sabaitytė, koncertmeisterė metodininkė, tel.: +37065688822, el.paštas: 

ugnesabaityte@yahoo.com 

Kristina Tuinylienė, koncertmeisterė ekspertė, tel.: +37067359348, el.paštas: kristinuv@gmail.com 
 

V. Konferencijos kuratoriai: 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktorius Tomas Vaišė 

VšĮ Muzikos sala direktorė Eglė Vaitkienė 
 

VI. Konferencijos partneriai: 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija 

VšĮ Culture Live 

VšĮ Trakų švietimo centras 
 

VII. Konferencijos pranešimų temos: 
 

„Baroko epochos kūrinių transkripcijos fortepijonui ir jų atlikimo specifika“ (teorija ir 

praktika) 

Pranešėjas - prof. Andreas Hecker, Drezdeno aukštosios muzikos mokyklos profesorius-

korepetitorius, klavesino dėstytojas. (Vokietija) 
 

„Korepetitoriaus darbo praktika dirbant su pučiamųjų instrumentų atlikėjais“  

Pranešėja - Azusa Toyama, Detmoldo aukštosios muzikos mokyklos dėstytoja-korepetitorė. 

(Japonija-Vokietija) 
 

 „Muzikanto veiklos fiziologiniai ypatumai ir organizmo atsigavimo priemonės“ (teorija ir 

praktinis taikymas) 

Pranešėjas - medicinos mokslų daktaras, profesorius, Alvydas Juocevičius, Santaros klinikų 

reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centro konsultantas, Fizinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytojų mokslinės draugijos vadovas ir pirmininkas. (Lietuva) 
 

„Pagrindiniai darbo su vokalistais operos teatre aspektai“  

Pranešėja - Olga Eleonora Taškinaitė, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 

koncertmeisterė. (Lietuva) 
 

„Koncertmeisterio darbo specifika Lietuvoje ir Vokietijoje“ 

Pranešėjos – meno licenciatė Dovilė Bagdonaitė, Vokietijos Detmoldo aukštosios muzikos 

mokyklos koncertmeisterė – asistentė, LMTA koncertmeisterė, Vilniaus B. Jonušo muzikos 

mokyklos koncertmeisterė ekspertė ir Kristina Tuinylienė, Vilniaus J.Tallat-Kelpšos 

konservatorijos koncertmeisterių metodinės grupės pirmininkė, Vilniaus B. Jonušo muzikos 

mokyklos koncertmeisterė ekspertė. (Lietuva) 
 

 

VIII. Projektą finansuoja Lietuvos Kultūros taryba. 




