
Tarptautiniai J. Naujalio kamerinės muzikos kursai – jau trečius metus vyksiantis 

edukacinis projektas vaikams ir jaunimui, kuriame moksleiviai tobulina savo kamerinio muzikavimo 

įgūdžius kartu su tarptautine dėstytojų komanda. 

Kamerinė muzika yra puikus 

būdas ne tik mokytis atlikimo 

meno, tačiau taip pat lavina 

bendravimo ir komandinio darbo 

įgūdžius, skatina kūrybiškumą ir 

suteikia jauniesiems atlikėjams 

neįkainojamos sceninės patirties. 

Kursai planuojami 2021 m. 

birželio 28– liepos 5d. (pagal 

galimybes) 

Kauno kunigų seminarijoje. Juose pakviesime dalyvauti 13-21 amžiaus vaikus ir jaunimą (iki 25 

asm.) iš Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Ukmergės, Kėdainių ir kitų Lietuvos miestų. Kursus ves 

profesionalių muzikų ir pedagogų komanda: Ramutė Kalnėnaitė (violončelė, Lietuva), Ingrida 

Rupaitė (smuikas, Lietuva), Ainis Kasperavičius (altas,Vokietija–Lietuva), Ilona Klusaitė (smuikas, 

Lietuva), Rokas Vaitkevičius (violončelė, Lietuva). Nuotoliniu būdu paskaitas skaitys ir dalinsis 

patirtimi kursų partnerės: Xenia ensemble asociacijos prezidentė Eilis Cranitch (smuikas, Italija-

Airija) ir Xenia kursų meno vadovė Elisabeth Wilson (violončelė, Italija–Didžioji Britanija). 

Kiekvieną dieną kursų studentai 

dalyvaus bent dvejose ansamblinio 

muzikavimo pamokose, kartu gros 

kameriniame orkestre. Laisvu nuo 

pamokų metu organizuosime 

įvairias ir specialiai jauniesiems 

muzikantams pritaikytas veiklas: 

judesio ir taisyklingos laikysenos 

pamokas, sporto užsiėmimus. 

 

Kursų tikslas – kuo atidžiau rūpintis kiekvienu jaunuoju muzikantu, suteikti erdvę ir 

tinkamas priemones saviraiškai bei ugdyti profesionalius ateities atlikėjus. Tai labai aiškiai 

atsispindi mūsų dėstytojų ir studentų santykyje: vienam kursų dėstytojui tenka tik 5 studentai. 

Moksleiviai taip pat dalyvaus vakaro pokalbiuose apie scenos baimę ir muzikantų profesinių 

susirgimų prevenciją. Nuotoliniu būdu paskaitas skaitys dėstytojos iš užsienio. E. Wilson, maestro 

M. Rostropovičiaus studentė, skaitys paskaitą apie garsią britų violončelininkę Jacqueline Mary du Pré, 

o E. Cranitch - apie kamerinio ansamblio repeticijų ypatumus nuotoliniu būdu. 



Kursų metu organizuosime atvirus 

nemokamus koncertus įvairioms 

bendruomenėms: kursų dalyvių 

koncertą "Pasivaikščiojimas su 

muzika", po istoriškai svarbias vietas 

Kačerginėje - V. Mykolaičio-Putino, J. 

Biliūno, P.ir J. Mašiotų, O. ir V. 

Landsbergių vasarvietes; bei 

iškilmingą baigiamąjį kursų dėstytojų 

ir dalyvių koncertą puošnioje ir erdvioje Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje (esant 

pandeminiams ribojimams, kitoje atviroje Kauno miesto erdvėje). Visus koncertus lydės 

muzikologės Dainoros Merčaitytės pasakojimai. Taip tikimės praturtinti Kauno ir Kauno apylinkių 

muzikinį gyvenimą, pateikti klasikinę muziką netikėtose vietose, o taip pat suteikti progą 

jauniesiems atlikėjams pasirodyti platesnei auditorijai, įgyti koncertinės patirties. 

Kursų organizatorius - Kamerinės muzikos rėmimo fondas, meno vadovė Ilona Klusaitė. 

Kursai turi keletą svarbių partnerių: tai „Xenia Ensemble“ asociacija Italijoje, virš 20 metų 

organizuojanti panašius edukacinius renginius ir dosniai besidalinanti sukaupta didžiule patirtimi; 

Kauno kunigų seminarija, geranoriškai sutikusi įsileisti vaikus ir jaunimą į sakralias erdves, 

suprasdama dvasinio pasaulio turtinimo svarbą jaunam žmogui; taip pat Kauno Juozo Naujalio 

muzikos gimnazija ir VDU muzikos akademija. Bendradarbiaujama su Lietuvos miestų meno ir 

muzikos mokyklomis, svečių namais "Villa Kaunensis". 

  Dvejus metus iš eilės kursus dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.  


