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Praėjusių metų lapkričio 19-ąją 
startavo projektas „Voss modelio 
integravimas kultūros prieinamumui 
plėtoti ir kultūriniam švietimui sti-
printi Panevėžio regione“. Dalyvauja 
penkiolika muzikinių meno kolekty-
vų vadovų, iš jų keturi – mūsų rajo-
no: be Elonos Rodžienės, Pasvalio 
choro vadovas Rimvydas Mitkus, 
Daujėnų liaudiškos muzikos kapelos 

Muzikos kolektyvų vadovai tobulinasi
su ekspertais iš Norvegijos

– Praėjusį šeštadie-
nį buvo pirmas praktinis 
mūsų orkestro užsiėmimas 
su muzikos ekspertu Od-
dvar Nostdal iš Norvegijos. 
Sulėkėm į Pasvalio muzi-
kos mokyklos salę, kas ga-
lėjom, gyvai bendravom, 
grojom, gavom vertingų 
patarimų. O tobulėjimas 
visada į naudą, – įsitikinusi 
Pasvalio muzikos mokyklos 
akordeonų orkestro vadovė 
Elona Rodžienė.

vadovas Modestas Samulėnas ir Pa-
jiešmenių orkestro vadovas Audrius 
Baronas.

Ekspertai Oddvar Nostdal, Bjorn 
Breistein ir Russell Gray iš Norve-
gijos pradėjo mokymų ciklą, kurio 
metu kuriama profesionali koncer-
tinė programa.

Norvegai kolektyvų vadovus pir-
miausia supažindina su teorinėmis 
Voss modelio žiniomis, po to akty-
viai įtraukia į praktinius užsiėmimus, 
mokančius tausojančios vadovavimo 
kolektyvui filosofijos, vizualaus mu-
zikinio kūrinio pateikimo analizės ir 
interpretacijos, repetavimo ir diriga-
vimo technikos.

Norvegiškasis Voss modelis – 
Skandinavijoje pirmoji tokio pobū-
džio programa, visapusiškai ugdanti 
muzikinių meno kolektyvų vadovus 
vietos aplinkoje.

Šis metodas duoda pozityvių 
rezultatų ir muzikantų emocijoms, 
ir kolektyvo muzikiniam progresui.

Voss modelis besimokančiajam 
suteikia priemones, reikalingas kū-
rybingumui išlaisvinti, atskleisti, 

Akordeonų orkestras su vadove Elona Rodžiene ir ekspertu iš Norvegijos Oddvar Nostdal.

Ekspertas iš Norvegijos moko repetavimo ir dirigavimo technikos.

išreikšti ir perteikti.
Taip skatinamas vaikų, jaunimo 

ir suaugusiųjų kūrybingumas, suda-
romos sąlygos dalyvauti kultūrinio 
švietimo veiklose.

Per individualias pamokas Voss 
modelis suteikia galimybę įgyti dar 
daugiau profesionalios praktinės pa-
tirties su kolektyvais bei ekspertais 
iš Norvegijos.

Šis projektas su Norvegijos Ka-

ralystės Voss kultūros mokykla tęsis 
iki kitų metų pradžios.

– Teoriniai mokymai kolektyvų 
vadovams vyksta nuotoliniu būdu 
anglų kalba. Yra kas paverčia, tačiau 
vis tiek būtų geriau pačiai mokėti, 
suprasti, klausti, – pripažįsta Elona.

Entuziazmo ir geros nuotaikos 
neprarandanti akordeono mokytoja ir 
orkestro vadovė džiaugiasi kiekvienu 
pasirodymu:

– Dabar Lietuvos valstybės at-
kūrimo proga mūsų akordeonų or-
kestras vasario 11-ąją 12 valandą 
yra pakviestas koncertuoti Krinčino 
mokykloje. Taip pat ruošiamės kon-
kursams. Taigi džiaugiamės visomis 
galimybėmis išeiti į sceną.

„Darbo“ inf.
Aidos GARASTAITĖS

nuotr.

Bibliotekoje pristatytas
Albino Kazlausko fondas

Pasval io  Mariaus 
Kati l iškio viešosios 
bibliotekos rankraštyną 
šią savaitę praturtino is-
toriko, žurnalisto Albino 
Kazlausko fondas. Jį su-
daro 88 rankraščiai – 217 
lapų. Didžiausios – 39 
lapų – apimties studijoje 
pasakojama agronomų 
rengimo istorija Joniškė-
lio Igno Karpio ir kitose 
žemės ūkio mokyklose. 
Vienai seniausių Lietu-
voje žemės ūkio moky-
klų, kurioje A. Kazlauskas 
dirbo istorijos dėstytoju, 
skirti 6 rankraščiai. Juose 
nagrinėjama mokyklos 
raida, žemės ūkio spe-
cialistų rengimo bei ki-
tos aktualijos. Keliuose 
rankraščiuose piešiamas 
žemės mokyklos įkūrėjo, 
dvarininko Igno Karpio 
portretas.  

Albinui Kazlauskui už perduotus rankraščius dėkojo Mariaus 
Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė.

Po kelis rankraščius skirta 
agronomijos patriarchui Petrui 
Vasinauskui, poetams Henrikui 
Algiui Čigriejui, Eugenijui Matu-
zevičiui, dailininkui Vitoliui Tru-
šiui, diplomatui Stasiui Bačkiui, 
literatūrologei Vandai Zaborskai-
tei, kalbininkui Petrui Būtėnui ir 
kitiems kraštiečiams.

Istorikas rankraščiuose fik-
suoja krašto kultūrinio gyvenimo 
panoramą – dailininkų plenerus, 
susitikimus su rašytojais, moks-
lininkais, diskusijas ir kt.

Atskiras dalis sudaro rankraščiai, 
kuriuose autorius apžvelgia istori-
jos vadovėlių raidą, aprašo žymių 
istorikų nuopelnus bei polemizuoja 
nevienareikšmiškai traktuojamais 
istorijos, kultūros klausimais.  

A. Kazlauskas atiduoda duoklę 
ir savo gimtajai Dzūkijai – į 26 la-
pus sugulė pokario partizanų kovų 
Dainavos krašte istorija. 

Kam yra tekę bendrauti su Albinu 

Kazlausku, žino, kokia turtinga ir 
vaizdinga jo kalba. Tad ir „vaikš-
čiojančia enciklopedija“ praminto 
istoriko straipsniai išsiskiria ne tik 
informatyvumu, bet ir spalvingu 
pasakojimu. Juos bus įdomu ir ma-
lonu skaityti visiems bibliotekos 
rankraštyno lankytojams.

„Darbo“ inf.
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