Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 2007-2013 m.

PER MUZIKĄ ATRASKIME EUROPOS KULTŪRŲ DIALOGĄ
LLIV-233

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. kovo 15 d. – 2013 m. gegužės 15 d.
Bendra projekto vertė: 210 914 EUR. Šiaulių miesto savivaldybei tenkanti projekto biudžeto dalis
– 98 862 EUR (iš jų ERDF finansuoja - 84 032,70 EUR (85 %), LR vidaus reikalų ministerija
(7,5 %) ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija (7,5 %)).
Projekto tikslas: Bendradarbiavimo tarp Šiaulių ir Jelgavos muzikos mokyklų atkūrimas, didinant
abiejų muzikos mokyklų konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu, muzikos instrumentų asortimentą
ir jo kokybę bei atnaujinant mokymo programas, siekiant užtikrinti ilgalaikę abipusę veiklą
muzikinio ugdymo srityje ir kultūriniuose renginiuose.
Projekto uždaviniai:
Mokyklų personalo ir mokinių mainų organizavimas bei kviestinių dėstytojų ir
koncertmeisterių pritraukimas, siekiant keistis patirtimi, gerinti mokytojų ir studentų
meistriškumą ir organizuoti bendrus tarpvalstybinius renginius.
Susidėvėjusių muzikos instrumentų pakeitimas, šiuolaikinių mokymo programų vertinimas
ir plėtojimas.
Konkursų, festivalių, stovyklų ir koncertų, kuriuose dalyvaus moksleiviai ir
koncertmeisteriai iš abiejų muzikos mokyklų, organizavimas.
Projekto dalyviai: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Jelgavos muzikos mokykla ir
Šiaulių 1-oji muzikos mokykla.
Projekto iniciatorius ir pagrindinis vykdytojas: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Investicijų ir miesto plėtros skyrius.
Projekto metu jau surengti renginiai:

1. 2012 m. balandžio mėn. 13 d. Jelgavos muzikos mokykla suorganizavo pirmąjį projekto
renginį – tarptautinį jaunųjų pūtikų konkursą „Skamba trimitai“. Šiame konkurse 1-3 klasių
tarpe pirmas dvi vietas užėmė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos auklėtiniai, o pati Šiaulių
1-oji muzikos mokykla tapo nugalėtoja mokyklų tarpe.
2. 2012 m. balandžio mėn. 21 d. Šiauliuose Šiaulių 1-oji muzikos mokykla surengė antrąjį
projekto renginį – tarptautinį jaunių chorų festivalį „Laudate Dominum“.
3. 2012 m. liepos mėn. 12 – 18 dienomis Šiaulių miesto savivaldybės administracija kartu su
Šiaulių 1-ąją muzikos mokyklą surengė trečią projekto renginį – styginių instrumentų
stovyklą „Skambančios stygos“ Šiauliuose. Dalyviai stovyklos metu patobulintus įgūdžius
Šiaulių miesto visuomenei ir svečiam pademonstravo 2012 m. liepos mėn. 17 d. Ch.
Frenkelio viloje vykusios „Jaunųjų stygininkų fiestos“ metu.
4. 2012 m. liepos mėn. 19 d. Šiauliuose surengti styginių instrumentų meistriškumo kursai.
5. 2012 m. rugpjūčio mėn. 17 – 21 dienomis Jelgavoje surengta tarptautinė pučiamųjų
instrumentų stovykla „Dūdų orkestras“. Stovyklos dalyviai savo patobulintus įgūdžius
visuomenei demonstravo 2012 m. rugpjūčio 21 d. Jelgavoje koncerto metu.
6. 2012 m. spalio mėn. 24 d. Jelgavoje suorganizuoti meistriškumo kursai pianistams.
7. 2012 m. lapkričio mėn. 30 d. Jelgavoje vyko tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas
„Muzikinė vaivorykštė“.
Projekto įgyvendinimo metu dar planuojama surengti:
1.
2.
3.
4.
5.

Meistriškumo kursai Jelgavoje;
Dveji meistriškumo kursai Šiauliuose;
Akordeonistų festivalis Jelgavoje;
Festivalis „Skirtingi ritmai“ Šiauliuose;
Baigiamasis projekto koncertas „Draugystės tiltai“ Šiauliuose.

