Edukacinė stovykla „Skambančių spalvų istorijos“
Muzikantų grupei Grigališkojo choralo kursai
Lektorė Viktorija Silenkovaitė
Tvarkaraštis
Vykdomos priemonės, renginiai
Pirmoji diena. Liepos 27d.
Stovyklos atidarymas. Veiklų pristatymas ir susipažinimo
žaidimai.

Išvyka į K. ir J.Milišiūnų ūkį. Dalyvavimas edukacinėje
programoje „Avis pamaitins ir aprengs“.

Antroji diena. Liepos 28d.
10. 00 Mokysimės skaityti neumas iš 4 linijų: do ir fa
raktuose, sužinosime iš kur atsirado natų
pavadinimai. Giedosime himną Šv. Jonui.
11.00 Giedojimo praktika

Vykdymo
laikas

Vykdymo
vieta
Biržų Vlado
10.00 – 12.00 Jakubėno muzikos
mokykla
Biržų raj.
13.00 – 19.00 Dvargalių km.

Biržų Vlado
Jakubėno muzikos
10.00 – 12.00 mokykla

Papilys
Išvyka į Papilį. Giedojimo praktika Papilio bažnyčiose.
Krašto pažintinė ekskursija.
14.00 Giedojimo praktika
15.00 Ekskursija
16.00 Giedojimo praktika
Trečioji diena. Liepos 29d.
10.00 Lotynų kalbos pagrindai. Išmoksime pagrindinių
tarimo taisyklių. Išsiversime visus giedamus tekstus.
Ieškosime sąsajų su lietuvių ir kitomis užsienio kalbomis;
11.00 Giedojimo praktika
Išvyka į Nemunėlio Radviliškį. Giedojimo praktika
Nemunėlio Radviliškio bažnyčiose. Krašto pažintinė
ekskursija.
14.00 Giedojimo praktika
15.00 Ekskursija
16.00 Giedojimo praktika

Ketvirtoji diena. Liepos 30d.
10.00 įvadinė pamoka. Susipažinsime kada, kaip ir kur
atsirado grigališkasis choralas. Skaidrių pagalba
pamatysime žemėlapius, vienuolynų, bibliotekų nuotraukas,
virtualiai pavartysime rankraščius,
klausysime įrašų;
11.00 giedojimo praktika

13.00 – 19.00

Biržų Vlado
10.00 – 12.00 Jakubėno muzikos
mokykla

Nemunėlio
13.00 – 19.00 Radviliškis

Muziejaus arsenalo
10.00 – 12.00 salė
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13:00 Inicialai ir kaligrafija. Kopijuosime pasirinktą
grigališkojo choralo kūrinį. Akvarele ir auksiniais
akrilo dažais rašysime inicialą – pirmąją giesmės raidę.
Mokysimės užrašyti neumas ir tekstą;

13.00 – 16.00 Biržai

Pasiruošimas vakaro renginiui – giedojimui Mišių liturgijoje
Biržų šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje.

16.00 – 17.00

Stovyklos dailės darbų parodos atidarymas Vaikų dailės
galerijoje.
Kviečiami tėveliai!

17.00 – 17.45 Biržų regioninio
parko direkcija.

Stovyklos kursų renginys – giedojimo praktika Biržų šv.Jono 18.00 –19.00
Krikštytojo bažnyčioje.
Kviečiami tėveliai!
,,Portfolio“ meno galerijoje tapytojo Viktoro Paukštelio ir
gamtininko Mindaugo Ilčiuko parodos ,,Ornitologo sapnas“
atidarymas.
Penktoji diena. Liepos 31d.
Meduolių glazūravimas skirtingų spalvų ir skonių
glazūromis – „Spalvų skonis“.
Išvyka į Rokiškį. Krašto istorinė pažintinė ekskursija.
Vokalinio ansamblio „Ignis“ koncertas „Kaip danguje“.
Stovyklos uždarymas.

Biržų šv.Jono
Krikštytojo
bažnyčia
„Portfolio meno
galerija“

19.00 – 20.00
Biržų „Aušros“
10.00 – 12.00 pagr. mokykla
Rokiškis
13.00 – 19.00 Biržų šv.Jono
19.00 – 20.00 Krikštytojo
bažnyčia

P.S. Pirmosios ir penktosios stovyklos dienų veiklos vyks kartu su dailininkais. Į visas išvykas
vykstame kartu su vienu autobusu. Liepos 28,27,30 dienomis muzikantų ir dailininkų mokymai
vyks atskirai, bet dalyviai galės vieni su kitais bendrauti, stebėti ir dalintis įgyta patirtimi pertraukų
metu.
Pietausime kiekvieną dieną nuo 12.00 „Stumbro“ picerijoje. Vakarienei pasiimti savo mėgstamo
maisto arba pinigėlių, nes bus galimybė ir nusipirkti.

