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XI tarptautinės Broniaus Jonušo vardo pučiamųjų ir mušamųjų 

instrumentų konferencijos 
                                                       

NUOSTATAI 
 

I. Konferencijos tikslai ir uždaviniai 

Puoselėti ir propaguoti pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų muzikos žanrą. 

Plačiau supažindinti mokytojus su pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų repertuaro įvairove. 

Padėti mokytojams lavinti jaunųjų atlikėjų ansamblinį pojūtį. 

Plėtoti mokytojų žinias, pedagoginę praktiką ir dalykinę kompetenciją. 

Suorganizuoti kūrybines dirbtuves, kuriose pedagogai galėtų dirbti su pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų 

muzikos profesoriais ir lektoriais. 

Padėti geriau pasiruošti J. Pakalnio konkursui. Pasitikslinti privalomų kūrinių štrichus, dinamiką, 

interpretaciją.  

 

II. Konferencijos organizatoriai 

        

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla,  

VšĮ Muzikos sala 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 

 

III. Konferencijos partneriai 

 

Vilniaus Juozo Tallat – Kelpšos konservatorija, 

Lietuvos valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras ,,Trimitas“. 

 

IV. Konferencijos vieta ir laikas 

 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla, Dariaus ir Girėno g. 16, Vilnius, Lietuva. 

2020 m. kovo 7 d. 

Konferencijos pradžia 9:00 val., registracija vyks nuo 8:30 val. 

 



 2 

 

V. Konferencijos planas 

 

Konferenciją sudaro dvi dalys: 

 

1. 9:30 – 14:15 Pranešimai: 

  

9:30 – 10:15 Koncertmeisterio darbo ir įvairių dėstymo metodikų ryšys pradiniame ugdymo etape 

mokant groti trimitu. 

Darius Jurgutis (Lietuva) – Telšių muzikos mokyklos Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų skyriaus 

vedėjas, mokytojas metodininkas. 

 

10:30 – 11:45 Kamerinė muzika – idėjos ir pratimai pasitelkiant John Cage‘o „Four5” 

Naomi Sullivan (Didžioji Britanija) – Birmingemo Karališkosios Konservatorijos Saksofono skyriaus 

vedėja. 

 

 

12:00 – 12:45 Saksofono muzikos išraiška ir vaikų mokymas vyresnėse klasėse. 

Sigitas Stalmokas (Lietuva) - Saksofonininkas, mokytojas ekspertas, muzikos kūrėjas, aranžuotojas. 

 

 

13:00 – 14:15 Viskas apie judesį! Susikurk savo ritmo visatą. 

Jens Düppe (Vokietija) – pasaulinio garso džiazo būgnininkas, įvairių muzikos pedagogikos programų 

kūrėjas. 

 

 

2. 15:00 – 17:30 Meistriškumo pamokos 

 

Meistriškumo pamokas veda: 

Birmingemo Karališkosios Konservatorijos Saksofono skyriaus vedėja Naomi Sullivan (saksofonas); 

Pasaulinio garso džiazo būgnininkas, įvairių muzikos pedagogikos programų kūrėjas Jens Düppe 

(mušamieji); 

Telšių muzikos mokyklos Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų skyriaus vedėjas, mokytojas metodininkas 

Darius Jurgutis (trimitas); 

Saksofonininkas, mokytojas ekspertas, muzikos kūrėjas, aranžuotojas Sigitas Stalmokas (saksofonas); 

Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, ansamblio „Musica Humana“ meno vadovas, prof. Algirdas 

Vizgirda (fleita); 

Londono Karališkosios muzikos akademijos absolventas, Kelno aukštosios muzikos ir šokių mokyklos 

magistrantas Vytenis Gurstis (fleita); 

Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas, LMTA profesorius Algirdas Budrys (klarnetas); 

LMTA lektorius Rimvydas Savickas (klarnetas); 

LMTA asistentas Robertas Katinskas (saksofonas); 

LMTA docentas Egidijus Stanelis (valtorna); 

LMTA profesorius Adomas Kontautas (trimitas); 

LMTA docentas Rimantas Valančius (trombonas); 

LMTA docentas Laimonas Masevičius (tūba, eufonija); 

Ir kiti LMTA pedagogai. 

 

 

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

Registracija į konferenciją: https://forms.gle/UEsdFVznrv1eysHfA  

Registracija į meistriškumo pamokas: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xN9tr7MlLdyXCl3aENT0I5cDTv_VYdMHU-

tyAMzrVFg/edit?usp=sharing  

Registruojantis konferencijos dieną 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. kovo 2 d. pervedamas į 

sąskaitą:    

       

VšĮ Muzikos sala 

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

Įmonės kodas 304869939  

AB DNB bankas 

Sąskaitos nr.: LT684010051004301704 

 

Mokėjimo paskirtyje nurodyti: „XI tarptautinės Broniaus Jonušo vardo pučiamųjų ir mušamųjų 

instrumentų konferencijos dalyvio mokestis už vardas, pavardė“.  

 
Dėl išankstinių sąskaitų faktūrų kreiptis telefonu +370 60869538 arba el. paštu vaitkiene.egle@gmail.com 

 

 

Konferencijos koordinatoriai: 

 

Rimantas Ramanauskas - Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų 

metodinės grupės pirmininkas, mokytojas ekspertas.  

Tel. nr. 8 610 60042  

 

Audrius Stasiulis - Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų metodinės 

grupės mokytojas ekspertas 

Tel. nr. 8 687 32513 

 

 

Konferencijos kuratoriai:  

 

Tomas Vaišė – Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos direktorius  

 

Eglė Vaitkienė – VšĮ Muzikos sala direktorė 

 

 

 

Informacija teikiama: 

Tel.: (8-5) 2695457, www.jonuso.lt, el.paštas: jonusorenginiai@gmail.com 

https://forms.gle/UEsdFVznrv1eysHfA
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xN9tr7MlLdyXCl3aENT0I5cDTv_VYdMHU-tyAMzrVFg/edit?usp=sharing
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