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V TARPTAUTINĖ PIANISTŲ 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 2022 m. rugsėjo 19 d. bus transliuojama nuotolinio darbo programa ZOOM. 
Pradžia 9:00 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/v-tarptautine-pianistu-koncertmeisteriu-konferencija  
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 
 
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 ir pranešėjai: 
 
Muzikantų sveikata 

Valdas Tautkus (Lietuva) 
Kineziterapeutas, moderniosios J. Cyriaxo ortopedijos metodikos praktikas. 
 
Metodologijos, padedančios dirbti su instrumentalistais ir vokalistais 

Dr. Luis Valles Grau (Ispanija) 
Ispanijos koncertmeisterių asociacijos prezidentas. 
 
Akompanuojančio pianisto partneriškumo koreliacija 

Agnė Jurkūnienė (Lietuva) 
Pianistė, pedagogė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doktorantė. 
 
Pianisto koncertmeisterio darbo specifika baleto pamokoje 
Daiva Sojakka (Suomija) 

Suomijos Nacionalinio operos ir baleto teatro, baleto mokyklos koncertmeisterė. 
 
 
Pranešimai bus verčiami į anglų kalbą ir iš anglų kalbos. 
 
 


