DALĪBA ĢITĀRMŪZIKAS KONKURSĀ
Ar Lietuvas ģitārmūzikas atbalsta fondu, Alsungas mūzikas skolā 2012. gada 2. jūnijā notika Latvijas
valsts klasiskās ģitārspēles konkurss „Latvijas gada ģitārists 2012”.
Konkursa mērķis ir attīstīt jauno ģitāristu muzicēšanas prasmi un veicināt bērnu interesi par mūziku.
Tajā piedalījās audzēkņi no dažādām Kurzemes mūzikas skolām. Mūsu skolu pārstāvēja skolotāja Reiņa
Krūziņa 1. ģitārspēles klases audzēknis Mihaēls Doroņins. Katrs dalībnieks ieguva diplomu par dalību
konkursā.
Foto: I. Šnore
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MŪZIKAS SKOLAS 23. IZLAIDUMS
Trešdien, 30.maijā Mūzikas skola, pušķota meijām un ceriņiem, svinīgi gaidīja vienu laimīgu šā gada 23.
izlaiduma absolventi ELVITU FREIDENFELDI, kura ir veiksmīgi nolikusi eksāmenus un nu smaidīgi un
atviegloti var skatīties acīs vecākiem un pedagogiem, jo viņu cerības ir piepildījušās.
Divdesmit darba gadosapliecību par profesionālās ievirzes izglītību ieguvuši 99 absolventi. No tiem 54
absolvēja klavierspēles klasi, 19 vijoļspēles klasi, 16 pūšaminstrumentu spēles klasi,10 akordeonaspēles
klasi.
Protams, skolas darba panākumu atslēga ir zinoši, saprotoši un radoši pedagogi, tādēļ gribu paust atzinību
A. Ķikutei, D. Bērzniecei, J. Doroņinai, I. Venenai, R. Kruziņam un A. Hrustaļovam.
No sirds gribu pateikties vecākiem , kas mudināja un iedrošināja bērnu centienus apgūt mūziku. Liela
daļa no panākumiem ir jūsu darbs- PALDIES!!!
Inga Šnore

TIKKO IZSKANĒJA MŪZIKAS SKOLAS
AUDZĒKŅU UN PEDAGOGU KONCERTS
„Vasaras ieskaņā” Vērgales pamatskolā. Ar sirsnīgiem vārdiem un ziediem mūs sagaidīja direktora
vietniece Anda Blūmane.
Koncertā piedalījās bērnu vokālais ansamblis un audzēkņi no klavierspēles, akordeona, ģitārspēles,
pūšaminstrumentu spēles klasēm, izpildot gan latviešu tautas dziesmas, gan mūzikas klasiku, kuros
audzēkņi rādīja savas iegūtās prasmes mācoties mūzikas skolā.
Liels paldies pedagogiem- A. Ķikutei, J. Doroņinai, I. Venenai, A. Hrustaļovam, R. Krūziņam, D.
Bērzniecei par radošu un neatlaidīgu darbu ar audzēkņiem.
Koncerta noslēgumā no Vērgales kultūras nama vadītājas Velga Freimanes saņēmām novēlējumu „To,
ko bērni tagad apgūst Mūzikas skolā, to neviens nekad nevarēs atņemt! ” un konfekšu kasti- enerģijas avotu
-turpmākam darbam. Paldies visiem, kuri mūs klausījās!
Inga Šnore
Pāvilostas Mūzikas skolas direktore
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SPĒLĒ TIKAI ZĒNI!
17.maijā Pāvilostas Mūzikas skolas izglītības programmas – klavierspēles 2. klases audzēknis Reinis
ŠTEINBERGS piedalījās festivālā „Spēlē zēni!”, ko organizēja Liepājas mūzikas vidusskolas klavieru
nodaļa sadarbībā ar Latvijas klavieru skolotāju asociāciju Rīgā. Konkursa mērķis bija veicināt zēnu interesi
par klavierspēles apgūšanu.
Dalībnieki, kopskaitā 18, stundas garumā pieskandināja ar dažādām skaņdarbu versijām Liepājas
mūzikas vidusskolas Melngaiļa zāli. Festivālā piedalījās 1.-5. klašu audzēkņi no Liepājas mūzikas
vidusskolas, Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas, Saldus mūzikas skolas, Nīgrandes, Nīcas un Pāvilostas
Mūzikas skolām.
Nebija jau tā, ka koncertzālē meitenes netika ielaistas, bet koncertā tiešām spēlēja tikai zēni, meitenes,
mammas un skolotājas šoreiz atstājot vien klausītāju un līdzjutēju rindās.
Laiks paskrēja raiti un nemanāmi, šķiet, zēni bija ļoti apmierināti - arī kliņģeris pēc koncerta bija pašā
laikā!
Inga Šnore
Pāvilostas Mūzikas skolas direktore

Satiekot komponistu Pēteri VASKU
”Mūzika ir visdiženākā no visām mūzām, jo visvieglāk tiek klāt dievišķajam. Jā, mūzika ir abstrakcija, bet
skaņa spēj izteikt garu. To nemaz vārdos nevar izteikt. Visapkārt runā tikai par miesu, bet man gribas
saukt: Kur gars, dvēsele! Dvēseles ir aizaugušas kā džungļi. Tāpēc es savās skaņās mēģinu uzturēt gaismas
stariņu."
Pēteris Vasks

Pēc uzstāšanās tradicionālās muzicēšanas konkursā „Pulkā eimu, pulkā teku” fināla Rīgas Latviešu
biedrības namā, daži no mums apmeklēja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju. Apskatot vēsturisko
ēku satikām komponistu Pēteri VASKU, kurš bija tik laipns ar mums fotografēties. Mēs pastāstījām par
mūsu mazo pilsētiņu, par mūzikas skolu un uzdāvinājām grāmatiņu par Pāvilostu, pretī saņemot
dāvinājumu jaunāko komponista disku „Vox amoris” vijolei un stīgu orķestrim. Lūk, tā mēs iepazināmies ar
šo brīnišķīgo komponistu – Pēteri VASKU.
Komponists Pēteris VASKS dzimis 1946. gada 16. aprīlī Aizputē kā ceturtais bērns baptistu draudzes
mācītāja Arvīda Vaska (1912-1987) un zobārstes Ludmilas Vaskas-Buivides (1909) ģimenē. Ģimenē
valdījusi garīga atmosfēra, kopīgas muzicēšanas gaisotne - klavieres pratuši spēlēt visi, bieži skanējusi arī
vijole.
Kad P. Vaskam bija astoņi gadi, māte aizveda viņu uz Aizputes mūzikas skolu mācīties vijoļspēli.
Tā kā P. Vasks nācis no mācītāja ģimenes, tad pēc Em. Dārziņa mūzikas skolas beigšanas ceļš uz Latvijas
konservatoriju bija slēgts. Tikai pēc atgriešanās no Lietuvas, kur viņš absolvēja Viļņas konservatoriju
kontrabasa specialitātē, un dienesta armijā radās iespēja studēt dzimtenē, nopietni pievēršoties
kompozīcijai.
Par spilgtu radošo darbību komponists ir saņēmis balvas un dažādus pagodinājumus gan Latvijā, gan
dažādās ārvalstīs.
Inga Šnore
Pāvilostas Mūzikas skolas direktore

KONKURSS „KLABERJAKTE - 2012” RĪGĀ
28.aprīlī Rīgas Latviešu biedrības namā notika trīs tradicionālās muzicēšanas konkursi bērnu un jauniešu
folkloras programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” fināli tradicionālajā dziedāšanā, dejošanā un muzicēšanā.
Finālā piedalījās labākie dziedātāji, dejotāji un muzikanti no visiem Latvijas novadiem. Uz konkursu devās
Mūzikas skolas divas tautas mūzikas kapelas „Jūrmaliņa” jaunākā un vecākā grupa, kas pēc 12.aprīlī
notikušā pusfināla konkursa „Klaberjakte” Liepājas bērnu un jaunatnes centrā „Vaduguns” tika izvirzītas
tālāk uz Rīgu.
Konkurss norisinājās trijās zālēs – Zelta, Līgo un Kamīnzālē. Mums tas gods bija uzstāties Zelta zālē,
kur mūs vērtēja mūzikas eksperti – A.Bērziņa, I.Pumpurs, G.Gaujenieks, R.Stepiņa. Konkursā piedalījās
muzikanti no Ludzas, Lādezera, Vīpes, Dignājas, Liepājas, Rīgas, Līvāniem, Jēkabpils, Nīgrandes,
Kaunatas, Gaigalavas, Pāvilostas, kuri muzicēja dažādos tautas mūzikas kapelu sastāvos.
Iegūstot attiecīgo punktu skaitu tautas mūzikas kapela „Jūrmaliņa” vecākā grupa ieguva II pakāpes diplomu
(sudraba muzikanti), kuras sastāvā ir Linda Ansone, Terēze Cābele, Anna Elīza Šēna, Kate Štokmane,
Agnese Ģēģere, Aivija Dima, bet III pakāpes diplomu ieguva jaunākā grupa (vara muziknti), kuras sastāvā
– Aivija Dima, Aivita Dima, Alise Aleksandra Griškēviča, Elīna Freidenfelde, Dinija Mackēviča.
Šāda veida konkurss dod iespēju iepazīt Latvijas tradicionālās kultūras daudzveidību ieinteresētu,
talantīgu bērnu un jauniešu izpildījumā.
Liels paldies visiem par sasniegumiem un izturību konkursa dienā!

Skolotāja Dace Bērzniece

Mēs mūzikas festivālā
“Vēju ritmi 2012”
Trešdien, 25.aprīlī, Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņi- Daniels Delijevs un Sindija Moženova piedalījās
Bērnu un jauniešu pūtēju orķestru un ansambļu ritmiskās mūzikas festivālā “Vēju ritmi 2012”.
Mūzikas festivāls “Vēju ritmi 2012” Liepājā tiek organizēts otro gadu pēc kārtas un tas norisinās Emiļa
Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas koncertzālē. Ja pagājušajā gadā tas bija tikai reģionālas nozīmes
pasākums, tad šogad festivālā piedalīsies dalībnieki ne tikai no Kurzemes, bet arī pūtēju orķestris „Vikords”
no Rēzeknes. Festivālā piedalījās arī pagājušajā gadā izveidotais Kurzemes bērnu un jauniešu bigbends
Valerija Šestilovska vadībā. Festivāla īpašie viesi bija jaunie dejotāji no Liepājas Bērnu un jaunatnes centra
mūsdienu deju studija “Rotaļa”.
Pāvilostas Mūzikas skolā pūšaminstrumentu klase ir maza- tikai 4 audzēkņi, kurus māca skolotājs Artūrs
Hrustaļovs. 2012. gada janvārī tikām aicināti piedalīties festivālā un jauniešu pūtēju orķestrī. Varošākie
izrādījās Daniels Delijevs un Sindija Moženova. Pārējiem vēl jāpaaugas! Ar pašvaldības atbalstu un vecāku
lielu apņemšanos, mēs braucām uz mēģinājumiem Liepājas mūzikas vidusskolā- tā audzēkņiem radās
pieredze un prasme muzicēt lielā kolektīvā. Varbūt nākotnē dzirdēsim viņu sniegumu kādā no Latvijas vai
pasaules orķestriem.
Inga Šnore

