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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  2021 m. rugsėjo 16 d., bus transliuojama nuotolinio darbo programa ZOOM. 

Pradžia 9:30 val. 
 

III. Konferencijos dalyviai ir dalyvavimo sąlygos: 

Konferencijoje kviečiami dalyvauti šalies ir užsienio menų ir muzikos mokyklų, konservatorijų, 

akademijų koncertmeisteriai bei kitų specialybių mokytojai. Dalyviams ir klausytojams bus 

išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

 

Registruotis renginiui bei apmokėti dalyvio mokestį galite čia: 

https://tickets.paysera.com/lt/event/iv-tarptautine-pianistu-koncertmeisteriu-konferencija-8cc5 

Prašome tiksliai nurodyti duomenis perkant dalyvio bilietą. Nurodytu el. paštu bus siunčiama 

renginio nuoroda bei kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas. Nuorodą į renginį rasite Paysera 

sistemos atsiųstame laiške, skiltyje „Jūsų asmeninė renginio nuoroda“. 

 

Dėmesio! Perkant kelis bilietus vienu metu, prašome įvesti visų dalyvių, už kuriuos apmokama, 

duomenis. 

 

Sąskaitos faktūros išrašomos perkant bilietus Paysera sistemoje ir atsiunčiamos nurodytu el. paštu. 

 

IV. Konferencijos organizatoriai: 

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla  

VšĮ Muzikos sala 

 

 

https://tickets.paysera.com/lt/event/iv-tarptautine-pianistu-koncertmeisteriu-konferencija-8cc5


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: 

 

„Geresnė savijauta ir saviraiška skambinant fortepijonu Feldenkrais metodo pagalba" 

Pranešėjas – Ignas Zakarauskas (Lietuva), Feldenkrais metodo mokytojas, kineziterapijos 

magistras. 

 

"The complete accompanist" 

„Visavertis koncertmeisteris“  

Pranešėja - Kasia Wieczorek (Vokietija), Frankfurto muzikos akademijos fortepijono dėstytoja, 

koncertmeisterė, kamerinės muzikos atlikėja, pianistė solistė. 

 

"From musical score to interpretation: discovering the possibilities hidden in the text" 

„Nuo partitūros link interpretacijos: paslėptų galimybių atradimas tekste” 

Pranešėja - Irina  Zahharenkova (Estija), Suomijos Sibelijaus akademijos ir Estijos muzikos ir 

teatro akademijos dėstytoja, pianistė solistė, koncertmeisterė. 

 

 

„Ritmikos lavinimas ir žinių taikymas atlikime" 

Pranešėjas – Marijus Aleksa (Lietuva), būgnininkas, profesionalus džiazo muzikos atlikėjas. 

 

 

Pranešimai bus verčiami į anglų ir iš anglų kalbos. 
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