
2005 - 2010 metų tautinių instrumentų skyriaus veiklos apžvalga 

  

  2004-2005 m. dirbo birbynininkas R.Radavičius. 

  2005 m. J.Končiūtė tapo VII-ojo J.Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkurso laureate. 

  Tautinės muzikos koncertai-vakaronės, paruoštos tautinių instrumentų skyriaus:"Lek, gervė", 
„Ateik, saulele", „Šitam dideliam būry", Gimę ąžuolais", folklorinės programos „Medžiai", „Mažas 
mūsų ratelis". 

  2006 m. koncertinių ir tradicinių kanklių ansambliai dalyvavo II-ojo Tarptautinio vaikų ir jaunimo 
tautinės muzikos festivalio „TŪTO" renginiuose. 

  Nuo 2007 m. koncertinių ir tradicinių kanklių ansambliai dalyvauja Dainų švenčių „Skambėkite, 
kanklės" programoje. 

  2008 m. tradicinių kanklių ansamblis dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje-
konkurse „Mes Lietuvos vaikai" Klaipėdoje. 

  2007 m. tradicinių kanklių ansamblis dalyvavo VII-ajame Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės 
muzikos ansamblių ir orkestrų festivalyje Plungėje. 

  2008 m. koncertinių ir tradicinių kanklių ansambliai dalyvavo VIII-ajame Žemaitijos ir Klaipėdos 
krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalyje Šilalėje. 

  2008 m. tautinių instrumentų skyrius parengė koncertą, skirtą J.Švedo 100-osioms gimimo 
metinėms pažymėti. Koncerte skambėjo ne tik kanklių muzika ir dainos, bet ir šoko choreografijos 
mokyklos auklėtiniai. Renginio metu veikė Ylakių vasaros stovyklos dailės darbų paroda. 

  2008 m. koncertinių kanklių ansamblis dalyvavo Jaunųjų atlikėjų festivalyje „Atminti, pagerbti, 
garsinti" ir tarptautiniame seminare, skirtame J.Švedo 100- osioms gimimo metinėms paminėti, 
Ylakiuose. 

  2008 m. Šilutėje, I-ajame Žemaitijos krašto muzikos mokyklų kamerinių ansamblių festivalyje 
„Muzikuokime drauge", mokinė E.Klėmanaitė ir L.Stonkutė (fortepijonas) tapo laureatėmis (mokyt. 
J.Paulauskaienė). 

  2009 m. koncertinių ir tradicinių kanklių ansambliai dalyvavo IX-ajame  Žemaitijos ir Klaipėdos 
krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalyje Tauragėje. 

  2009 m. R.Nicytė ir E.Klėmanaitė tapo X-ojo J.Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkurso 
laureatėmis (mokyt. J.Dobravolskienė, J.Paulauskienė). 

  2009 m. koncertinių ir tradicinių kanklių ansambliai dalyvavo III-iajame Tarptautiniame vaikų ir 
jaunimo tautinės muzikos festivalyje „TŪTO" Šiauliuose. 

  2005-2009 m. įgyvendintas projektas „Lai skamba žemaitiškos kanklės". Projekto vykdymo 
pasekoje susibūrė jungtinis Žemaitijos ir Klaipėdos krašto muzikos, meno ir bendrojo lavinimo 



mokyklų tradicinių kanklių ansamblis „Lai skamba žemaitiškos kanklės". Ansamblis dalyvavo: 
2007 m. Pasaulio lietuvių dainų šventėje „Būties ratu" programoje „Skambėkite, kanklės", 2008 m. 
Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje-konkurse „Mes Lietuvos vaikai" Klaipėdoje. 2009 m. 
Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė" programoje „Skambėkite, kanklės". 

  2009-2010 m. skyriaus mokytojos pravedė atviras pamokas darželyje „Saulutė" ir „Vyturio" 
pradinėje mokykloje. 

  2010 m. tautinių instrumentų skyriaus mokytojos suorganizavo ir pravedė X-ąjį Žemaitijos ir 
Klaipėdos krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalį Mažeikiuose. 

  2010 m. koncertinių ir tradicinių kanklių ansambliai dalyvavo vakarų Lietuvos krašto dainų 
šventėje Klaipėdoje. 

  Populiarinant tautinę muziką, kiekvienais metais kanklių muzika skamba Mažeikių pradinėse, 
pagrindinėse mokyklose, gimnazijose, vaikų darželiuose, bibliotekoje, muziejuje ir kitose įstaigose. 

  

   

Tautinių instrumentų skyriaus vedėja Jolanta Paulauskienė 

 


