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III TARPTAUTINĖ METODINĖ PRAKTINĖ 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  2020 m. rugsėjo 17 d. bus transliuojama nuotolinio darbo programa ZOOM. 

Pradžia 9:30 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 bei prisijungimo prie ZOOM platformos nuorodos. 

Nuorodos į konferenciją bus siunčiamos 2020 m. rugsėjo 16 d. 

 

Mokestis už pažymėjimus iki š. m. rugsėjo 14 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 III tarptautinei 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: 
 

„Pianistų ydinga laikysena ir jos korekcija“ (teorija ir praktika) 

Pranešėja – Jurgita Skiotytė, kineziterapeutė, lektorė, projektų vadovė (Lietuva) 
 

„Klasikinių koncertų pučiamiesiems instrumentams interpretavimo ypatumai“  

Pranešėja – Eriko Takezawa-Friedrich, Karlsruhe aukštoji muzikos mokykla, Madrido karalienės 

Sofijos aukštoji muzikos mokykla, Hirošimos aukštoji muzikos mokykla (Japonija-Vokietija) 

 

 „Ar aš pakankamai garsiai groju?“ (teorija ir praktika) 

Pranešėjas - Gunnar Flagstad, Norvegijos muzikos akademijos koncertmeisterio katedros 

profesorius (Norvegija) 
 

 

„Prieškoncertinis stresas – medikamentiniai, psichologiniai ir fiziniai valdymo būdai“ 

Pranešėja – doc. meno dr. Indrė Baikštytė, LMTA Kamerinio ansamblio katedros dėstytoja, 

Šiuolaikinės muzikos ir improvizacijos specializacijos koordinatorė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio 

menų mokyklos mokytoja-metodininkė, Kamerinio ansamblio metodinės grupės pirmininkė 

(Lietuva) 

„Funkcijų šifravimas ir pritaikymas įvairių stilių muzikoje“  

Pranešėjas – prof. Artūras Anusauskas,  LMTA Džiazo katedros vedėjas, džiazo pianistas 

(Lietuva) 
 

VIII. Konferenciją finansuoja Lietuvos Kultūros taryba. 




