2019 M. XVII „VASAROS AKADEMIJA“
Kasmetiniai kvalifikacijos kėlimo kursai chorų dirigentams Alantos dvare, Molėtų rajone, 2019 m.
rugpjūčio 18–22 d.
PROGRAMA
(kursų organizatoriai pasilieka teisę nežymiai keisti programą)
Rugpjūčio 18 d., sekmadienis
11.00
Registracija
13.00
Pietūs.
15.00
Kursų turinio ir lektorių pristatymas (prof. Vytautas Miškinis)
16.00
V. Hempfling - „Vokietijos chorinio gyvenimo apžvalga“.
19.00
Vakarienė.
20.00
Diskusijų klubas „Chorinio gyvenimo aktualijos su Veronika“.
Rugpjūčio 19 d., pirmadienis
9.00
Pusryčiai.
10.00
V. Hempfling - „Vokiečių muzika. Repeticija su choru „Polifonija“
13.00
Pietūs.
15.0
R. Juraitis – „Vadovavimo ir lyderystės samprata meniniame kolektyve“.
16.30
L. Dubosaitė - „Konfliktų strategijos ir konstruktyvūs sprendimo būdai“
18.00

V. Povilionienė - „Paskaita ir lietuvių liaudies dainų pasidainavimas“.

19.00
20.00

Vakarienė.
Laisvas laikas arba paskaita pagal auditorijos pageidavimą.

Rugpjūčio 20 d., antradienis
9.00
Pusryčiai.
10.00
V. Hempfling III lekcija (su choru „Polifonija).
13.00
Pietūs.
15.00
Choro studija „Naujausia lietuvių kompozitorių chorinė literatūra“. Chorinių kūrinių
konkursas.
17.30
R. Skabeikaitė - „Fonetika ir vokalizavimas: vokiečių, italų, lotynų vokalinėje muzikoje“.
19.00
Vakarienė.
20.00
Renginių regionuose pristatymas.
Rugpjūčio 21 d., trečiadienis
9.00
Pusryčiai.
10.00
V. Hempfling IV lekcija (su choru „Polifonija“).
13.00
Pietūs.
15.00
Choro studija „Naujausia lietuvių kompozitorių chorinė literatūra“. Chorinių kūrinių
konkursas (tęsinys), kūrinių vertinimas.
16.30
S. Liausa - „Naujos Dainų šventės vizijos“.
19.00
V. Hempfling ir choro „Polifonija“ koncertas Molėtų Etnokosmologijos centre.
21:00
Vakarienė ir Diskusijų klubas „Chorinio gyvenimo aktualijos“.
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Rugpjūčio 22 d., ketvirtadienis
9.00
Pusryčiai.
10.00
V. Hempfling IV lekcija (teoretinė)
12.00
XVII kasmetinių kvalifikacijos kėlimo kursų chorų dirigentams „Vasaros akademija“
apibendrinimas, pažymėjimų įteikimas, veda prof. Vytautas Miškinis.
Iki 13.00
Išvykimas.
Volker Hempfling – pagrindinis kursų lektorius - protestantų bažnytinės muzikos skyriaus direktorius
ir choro dirigavimo profesorius, Roberto Schumanno aukštosios mokyklos choro D üsseldorfe
dirigentas, profesonalaus choro „Koelner Cantorei“ meno vadovas (Kiolnas, Vokietija).
Vytautas Miškinis - kursų vadovas - LMTA profesorius, berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ meno
vadovas.
Veronika Povilionienė – kursų lektorė - lietuvių liaudies folkloro dainininkė, Lietuvos nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureatė, etnologė.
Laura Dubosaitė – kursų lektorė - psichologė, LMTA lektorė.
Rolandas Juraitis – kursų lektorius - pokyčių valdymo organizacijose konsultantas ir profesionalaus
koučingo specialistas.
Raimonda Skabeikaitė – kursų lektorė - orkestro ir choro dirigentė, pedagogė, kompozitorė (Gracas,
Austrija).
Kursų choras – Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ kamerinė grupė (meno vadovas Tomas
Ambrozaitis).
Arvydas Girdzijauskas - kursų vertėjas – socialinių mokslų daktaras, Klaipėdos Vydūno gimnazijos
direktorius.
Saulius Liausa – kursų kuratorius - Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius.
Kursus organizuoja LCHS bei LNKC. Chorų specialistai Aurelija Andrejauskaitė ir Donatas Zakaras,
LCHS vadybininkė Silvija Pročkytė, ilgametis projekto vadovas Vytautas Miškinis.
Kursų mecenatas - Molėtų savivaldybė bei kultūros centras, direktorė Inga Narušienė.
Kursų globėjas – poilsiavietė „Bebrusai“, savininkė Regina Rimkuvienė.
Kursų apgyvendinimo ir maitinimo koordinatorius prof. Kastytis Barisas.
Kursų dalyviai – per 85 Lietuvos vaikų ir suaugusiųjų chorų vadovų ir kompozitorių.
Atsiliepimus ir pasiūlymus ateičiai siųskite el. paštu donatas.zakaras@gmail.com.

P.S. rugpjūčio 20 d. 20 val. planuojamas renginių regionuose pristatymas į kurį kviečiame registruotis iš anksto. Pristatymui skiriama 5-10
min. Tai gali būti mažiau visuomenei žinomi renginiai, bet reikšmingi regiono gyvenime. Registracija anketoje, nurodant renginio
pavadinimą.

Rengėjai:

Lietuvos chorų sąjunga

Lietuvos nacionalinis kultūros centras
Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 261 0996, +370 5 231 2530, faks. +370 5 261 2607

