
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLAIPĖDA PIANO MASTERS 2019 kviečia pedagogus ir muzikos megėjus iš viso pasaulio 
vasarą aktyviai semtis pedagoginių bei organizacinių žinių, kartu mėgaujantis Baltijos jūros 
bei Žemaitijos gamtos teikiamais malonumais. 

Šių metų akademija vyks liepos mėnesio 18-28 dienomis. Pasyviesiems dalyviams siūlomą 11 
dienų programą sudaro 

 individualių fortepijono meistriškumo pamokų stebėjimas 
 leidimas nemokamai arba su nuolaida lankytis festivalio koncertuose (Klaipėda, 

Palanga, Plungė, Plateliai) 
 paskaitos ir diskusijos efektyvaus kūrinių mokinimosi, koncertinių ir konkursinių 

programų sudarymo, sceninio įvaizdžio formavimo, vadybos, viešųjų ryšių, atlikėjo 
psichologijos temomis. Paskaitas ves žymūs scenos, TV, vadybos ir stiliaus 
profesionalai 

 laisvalaikio pramogos, įskaitant legendinę "Jūros Šventę". 

Visos KPM 2019 pamokos bei paskaitos vyks Eduardo Balsio menų gimnazijos patalpose. 
Pasyviojo dalyvio pasas leis lankytis visose individualiose pamokose bei grupinėse paskaitose, 
taip pat - kai kuriuose koncertuose. Už papildomą mokestį pasyvieji dalyviai galės apsigyventi 
gimnazijos bendrabutyje. 

Visiems pasyviesiems dalyviams įteiksime kurso baigimo sertifikatą lietuvių kalba. Kurso 
baigimo sertifikatas – pasyvų dalyvavimą KPM 2019 patvirtinantis dokumentas be 
kvalifikacijos kėlimo kreditų ar valandų.  

Visos grupinės paskaitos bus vedamos angliškai. Individualios fortepijono pamokos gali būti 
vedamos lietuvių, anglų, rusų ar vokiečių kalbomis. Generalinė repeticija su prof. Valentina 
Berman bus vedama rusų kalba su vertimu į anglų kalbą. 

 



Registruojantis ir atsiskaitant internetu, pasyviojo dalyvio pasas kainuoja 6 € vienai dienai. 
Užsisakant visą 11 dienų kursą, jo kaina – 50 €. Vienos paros pasas, įskaitant gyvenimą 
gimnazijos bendrabutyje – 15 €. Vietų bendrabutyje skaičius ribotas. 

Norėdami užsiregistruoti, atsiųskite elektroninį laišką su savo kontaktiniais duomenimis 
adresu klaipedapianomasters@gmail.com. Registracijos laikas neribojamas; registracija taip 
pat galima ir kursui prasidėjus.  

Laiške trumpai prisistatykite (vardas, pavardė, gimimo metai, profesija arba pareigos), 
nurodykite pageidaujamą dienų skaičių (atvykimo ir išvykimo datas), o taip – nurodykite, ar 
norėsite apsigyventi gimnazijos bendrabutyje. Mielai patvirtinsime Jūsų registraciją bei 
individualiai paskaičiuosime Jūsų galutinę dalyvavimo kainą. Ją prašysime pervesti banko 
pavedimu ne vėliau, nei 24 valandas prieš Jūsų pirmąją kurso lankymo dieną. Atsiimti 
pasyviojo dalyvio pasą registratūroje galėsite pateikę banko pavedimą patvirtinantį 
dokumentą arba jo kopiją. 

Už grynuosius pinigus KPM 2019 kasoje galima bus įsigyti tik prasidėjusios dienos dalyvio 
pasą, kurio kaina – 7 €. 

 
KLAIPĖDA PIANO MASTERS 2019 DĖSTYTOJAI 
 
GINTARAS JANUŠEVIČIUS (Lietuva / Vokietija) – pianistas, pedagogas, KPM meno vadovas 
Fortepijono meistriškumo pamokos 
Efektyvus kūrinių mokymasis 
Asmeninė vadyba 
 
ARTA ARNICANE (Latvija / Šveicarija) – pianistė, pedagogė 
Koncerto ar konkurso programos sudarymas 
 
VALENTINA BERMAN (Italija / Rusija) – pianistė, pedagogė 
Generalinė repeticija prieš pasirodymą 
 
MEIKE BISTRAM (Vokietija) – fizioterapeutė, masažo specialistė 
Pianistinių traumų prevencija 
Fiziniai pratimai pianistams 
 
ANA BUCHOVSKAJA-ZAMULSKIENĖ (Lietuva) – baleto solistė, pedagogė 
Kūno tonuso ir savijautos gerinimas per šokį 
 
CORINNA EICKE (Vokietija) – marketingo ir reklamos strategė 
Savireklama afišose, internete bei socialinėje medijoje 
 
GERŪTA GRINIŪTĖ (Lietuva) – žurnalistė, TV, radijo laidų bei koncertų vedėja  
Elgesys ir kalbėjimas scenoje 
 
MACDARA Ó SEIREADÁIN (Airija) – klarnetininkas, psichologas 
Atlikėjų psichologija 
 
DR. SLAWOMIR WILK (Lenkija) – pianistas, pedagogas 
L. van Beethoven tekstų analizė ir stilistiniai ypatumai 


