
 
 

KVIETIMAS 

Kviečiame muzikos ir meno mokyklų mokytojus ir jų mokinius registruotis ir dalyvauti 2018 m. lapkritį 

Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose vyksiančiame 

Edukaciniame Šv. Cecilijos senosios muzikos festivalyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 m. lapkričio 16–18 d. 

Viduramžių muzikos meistriškumo kursai su Cristina Alís Raurich 

(organetas, Ispanija, Šveicarija) 

Kviečiame 4–10 klasių muzikos ir meno mokyklų įvairių specialybių mokinius su 

mokytojais. Užsiregistravusiems dalyviams el. paštu bus siunčiami muzikos 

kūriniai, kuriuos kursams reikės paruošti savarankiškai. Kursuose dalyviai bus 

suskirstomi į nedidelius ansamblius, su jais dirbs meistriškumo kursų mokytoja.  

Kursų trukmė – 3 dienos (pageidautina dalyvauti visas dienas). 

Dalyvių skaičius – 25 mokiniai. 

2018 m. lapkričio 18 d. 14 val. 

Viduramžių muzikos meistriškumo kursų dalyvių edukacinis koncertas 

„Dainuojantis riteris“ 

2018 m. lapkričio 22 d. 18 val. 

Meistriškumo kursų pamoka „Senųjų fleitų šeima“ su Ieva 

Baublyte (išilginė fleita, Lietuva) 

Kviečiame 4–10 klasių muzikos ir meno mokyklų mokinius su 

mokytojais. Senosios muzikos specialistė ne tik supažindins su 

senaisiais pučiamaisiais instrumentais, bet ir pakvies netikėtai 

muzikinei improvizacijai. Kviečiame atsinešti savo instrumentus. 

Dalyvių skaičius – 30 mokinių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 m. lapkričio 27–28 d. 

Renesanso ir Baroko muzikos meistriškumo kursai dainininkams su 

prof. Dominique’u Vellard’u (Prancūzija, Šveicarija)  

Kviečiame 9–12 klasių muzikos ir meno mokyklų, konservatorijų mokinius ir 

aukštųjų muzikos mokyklų studentus. Užsiregistravusiems dalyviams el. paštu bus 

siunčiami muzikos kūriniai, kuriuos kursams reikės paruošti savarankiškai. 

Kursai vyks pagal individualų tvarkaraštį. 

Dalyvių skaičius – 10 mokinių. 

  



 

MEISTRIŠKUMO KURSŲ MOKYTOJAI 

 
Cristina Alís Raurich (organetas) – senosios muzikos tyrinėtoja, 

pedagogė ir atlikėja, kurios tyrimų objektas – Viduramžių muzika ir 

klavišiniai instrumentai. Ji yra tarptautinių Viduramžių muzikos kursų 

„Medieval Music Besalù“ (Ispanija) organizatorė, dėsto Monpeljė 

tarptautiniame Viduramžių muzikos centre (Centre International de 

Musiques Médievalés de Montpellier) (Prancūzija), yra San Marino 

Viduramžių ir Renesanso muzikos kursų (Course on Medieval and 

Renaissance Music of San Marino) direktorė. Šiuo metu studijuoja 

doktorantūrą Viurcburgo universitete ir Bazelio muzikos akademijos 

Senosios muzikos institute Schola Cantorum Basiliensis (Šveicarija). 

 

 
Prof. Dominique’as Vellard’as (tenoras) – vienas garsiausių šių dienų 

senosios muzikos specialistų. Išleido daugiau nei 40 įrašų kaip solistas, 

dirigentas ir senosios muzikos ansamblio „Gilles Binchois“ meno 

vadovas (vadovauja nuo 1979). Nuo 1982 m. dėsto vokalo specialybę 

bei Viduramžių ir Renesanso ansamblį Bazelio muzikos akademijos 

Senosios muzikos institute Schola Cantorum Basiliensis (Šveicarija). 

Taip pat yra senosios muzikos festivalio „Les Rencontres 

Internationales de Musique Médiévale du Thoronet“ (Prancūzija) meno 

vadovas. 2017 m. suteiktas Prancūzijos Garbės legiono riterio ordinas. 

 

 

 
Ieva Baublytė (išilginė fleita, gotikinė arfa) – Bazelio muzikos 

akademijos Senosios muzikos institute Schola Cantorum Basiliensis 

(Šveicarija) baigė išilginės fleitos specialybę (prof. K. Bopp klasė), 

mokėsi skambinti gotikine arfa (su prof. H. Rosenzweig ir 

M. Fujimura), įgijo senosios muzikos diplomą. Stažavosi išilginės 

fleitos meistriškumo kursuose Ispanijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, 

Lietuvoje su prof. Pedro Memelsdorfu, Pierre’u Hamonu, Rodrigo 

Calveyra, Mutsuyuki Motomura, taip pat dalyvavo improvizacijos 

kursuose su Jeanu Tubery Korsikos saloje (Prancūzija). Koncertuoja 

Lietuvoje ir svetur su Šv. Genezijaus trupe, ansambliais „Canto 

Fiorito“, „Chiaroscuro“ ir kt., dalyvauja įvairiuose projektuose, veda 

senosios muzikos kursus jaunimui, dėsto išilginę fleitą Vilniaus Balio 

Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje. 

Registracija – 2018 m. rugsėjo 5–23 d. internetu (www.valdovurumai.lt) 

Informacija – festivalio koordinatorė Beatričė Urmilevičienė (b.urmileviciene@valdovurumai.lt) arba 

mob. +370 604 98 843 

Dalyvavimas kursuose nemokamas (mokytojams bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai) 

Kursų dalyviai patys rūpinasi kelionės išlaidomis ir nakvyne 

http://www.valdovurumai.lt/
mailto:b.urmileviciene@valdovurumai.lt

