
Vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos 2010 m.

WWW.MUZIKOSPERLAI.LT

Sveiki šią vasarą VšĮ „Muzikos perlai“ siūlo net 3 stovyklas: 2 kūrybines ir vieną sportinę. 
Amžius nuo 9 – 19 metų (moksleiviai)
Stovyklų trukmė: 9 d. 
Kainos nuo 360 Lt
Galite pažiūrėti nuotraukas iš praeitų metų: http://www.muzikosperlai.lt/Nuotraukos/

Vasaros stovykla MUS VIENIJA MUZIKA
Laikas: Liepos 11 - 19 dienomis
Vieta: Molėtų rajone esančioje „Toliejos“ poilsio bazėje. www.tolieja.lt

Vaikai stovykloje dirbs grupėse su žymiais dėstytojais:
Roko, pop/rock ir kt. muzikos grupė - Povilas Meškėla,
Miuziklai, a la cabaret ir kt. stiliaus grupė - Nijolė Maceikaitė,
Bliuzo muzikos grupė - Rasa Kaušiūtė,
Pop muzikos grupė - Asta Pilypaitė,
Šokėjų grupė - šokių studija „Tina dance“ choreografai Kristina Navickaitė – Tina bei kt.
Galutinis rezultatas - koncertas, pagal skirtingo stiliaus muziką.

DETALI STOVYKLOS PROGRAMA
• pusryčiai, 
• repeticijos pagal grupes su dėstytojais, 
• pietūs, 
• darbas su kuratoriais, 
• pavakariai, 
• laisvas laikas, 
• vakarienė, 
• vakaro programa (įvairūs renginiai, vakarai prie laužo, susitikimai su žvaigždėmis)
Stovyklos kaina:
Dieninė stovykla, aplinkinių miestų gyventojams: 450 Lt (su pietumis)



Stacionari stovykla: 899 Lt (galime rasti kompromisą ir paderinti dėl apmokėjimų)
Praeitų metų mūsų stovyklų dalyviams taikoma 50 Lt nuolaida.
Jei iš šeimos važiuoja daugiau vaikų taikome nuolaidas. Surinkite savo draugų grupę ir už kiekvieną 
draugą gausite po 20 Lt nuolaidą. Dėl nuolaidų galima skambinti: 864829315
Užsiregistruoti galite mūsų puslapyje skiltyje Registracija (http://www.muzikosperlai.lt/register/1/), 
užsiregistravus reikia sumokėti 50 proc. stovyklos sumos, tada registracija bus patvirtinta.Dėl 
sutarčių su Jumis susisieksime.

Stovykla SCENA-MANO GYVENIMAS
Mūsų tikslas – parodyti, kad scena žmogui duoda labai daug, tiek atlikėjams, tiek aktoriams, 
tiek muzikantams.
Vieta: Plungės raj. Plateliuose, „Jachtklube“. Vaikai gyvens nuostabioje vietoje ant Platelių ežero 
kranto, viešbutyje bei svečių namuose, su visais patogumais. http://www.plateliujachtklubas.lt/

Stovyklos laikas:2010 m. Birželio 28 – Liepos 6 d. (Atvykimas ir išvykimas iki 14 val.)
Dėstytojai bei grupės:

Gospel choro grupė- dėstytojos Kristina Jatautaitė ir Aušra Smičiūtė
Abi merginos dainuoja grupėje Capella A, kuri yra dirbusi su Lietuvoje gerai žinomais atlikėjais 
kaip pritariančioji grupė (R. Čivilytei, Č. Gabaliui, A. Pilvelytei, P. Meškėlai, E.Sipavičiui, G. 
Paškevičiui, G. Karaliūnaitei bei kt.) bei vadovauja džiazo studijai „Junior city jazz“ bei TV3 
projekto “Chorų karai“ dalyviams Klaipėdos chorui.
Šioje grupėje bus mokoma Gospel muzikos dainavimo pagrindų, kvėpavimo, intonacijos, balso 
valdymo. Vaikai bus supažindinami su Gospel muzikos istorija, žymiausiais šio stiliaus kūriniais.
Jazz dainavimo muzikos grupė- dėstytojas Steponas Januška.
Puikiai visiems pažįstamas ilgametės grupės „Studija“ vokalistas, dainavimo mokytojas, Klaipėdos 
universiteto dėstytojas. 
Šioje grupėje vaikai bus supažindinami su Jazz muzikos stiliumi, bus mokoma jazz dainavimo 
pagrindų, kvėpavimo, intonacijos.

Pop muzikos grupė-dėstytoja MIA
Talentingoji atlikėja, TV laidų vedėja jau seniai visą Lietuvą stebina savo balsu, LNK projekto 
„Žvaigždžių duetai“ nugalėtoja, TV3 projekto „Chorų karai“ Panevėžio choro lyderė. Jos dainos 
skamba Lietuvos radijo stočių Top'ų viršūnėse.
Šioje grupėje vaikai mokysis žymiosios atlikėjos dainų, tiek jos kūrybos, tiek tų, kurias ji atliko 
televiziniuose projektuose.

Muzikantų grupė - dėstytojai, grupės „Studija“ nariai
Būgnai – Valdas Galdikas,
Klavišiniai – Raimondas Jonutis,
Bosinė gitara – Gintas Litinskas,
Klasikinė gitara – Virginijus Požemeckas
Šioje grupėje vaikai mokysis groti tam tikrų muzikos instrumentu, dėstytojai bandys perteikti 
jauniesiems muzikantams savo koncertinę patirtį, kuri yra daugiau nei 30 metų.

Jaunųjų aktorių grupė – dėstytoja aktorė Emilija Latėnaitė-Bieliauskienė
Lietuvos Muzikos ir Teatro akademijoje baigusi aktorinį išsilavinimą, jau kelerius metus vaidina 
profesionaliuose teatruose, filmavosi užsienio ir lietuvių kūrėjų filmuose. Nuo 2007 metų priklauso 
teatro „UTOPIA“ aktorių trupei. Žymiausi jos spektakliai: „Žvaigždžių kruša ( rež. Gintaras 
Varnas), „Medėjos vaikai“ (rež. Antanas Gluskinas), „Dekalogas (rež. Gintaras Varnas), 
„Madrigalinės Claudio Monteverdi operos Tankredžio ir Klorindos dvikova ir Nedekinguju šokis 
(rež. Gintaras Varnas), „Šekspyriada“ (rež. Gintaras Varnas), „M.A.M.A.“ (rež. Ramunė Čekuolytė) 
bei daugelis kitų.
Šioje grupėje vaikai bus supažindinti su teatro bei kino pasauliu, bandys patys vaidinti, atliks 
įvairiausius etiudus, pratimus, pasijus tikri aktoriai, bus supažindinti su skirtingomis teatro bei kino 
rūšimis.



Kaina:
Dieninė stovykla gyvenantiems netoliese:
420 Lt (be pietų)
500 Lt (su pietumis)
Stacionari stovykla:
949 Lt (galime rasti kompromisą ir paderinti dėl apmokėjimų)

Praeitų metų mūsų stovyklų bei konkurso „Geriausias Lietuvos muzikos perlas“ dalyviams taikoma 
50 Lt nuolaida.
Jei iš šeimos važiuoja daugiau vaikų taikome nuolaidas. Surinkite savo draugų grupę ir už kiekvieną 
draugą gausite po 20 Lt nuolaidą.

Užsiregistruoti galite mūsų puslapyje skiltyje Registracija, arba tel. 864829315
Užsiregistravus reikia sumokėti 50 proc. stovyklos sumos, tada registracija bus patvirtinta.

Sportinė stovykla ATOSTOGAUK SU KAMUOLIU
 Laikas: Liepos 11 – 19 dienomis
Grupės: Vaikai bus suskirstyti pagal amžiaus grupes.
Trumpas aprašymas: Dėmesio vaikams, kurie mėgsta aktyvų laiko praleidimą bei sportą, šią vasarą 
kviečiame jus į Molėtų rajone esančią „Toliejos“ poilsio bazę (www.tolieja.lt), kur vyks stovykla 
„Atostogauk su kamuoliu“.
Tai 9 dienų sportinė stovykla vaikams bei jaunimui nuo 9 iki 19 metų, kurioje jų laukia įvairių 
sporto šakų užsiėmimai (futbolo, krepšinio, teniso, tinklinio). Kasdien treniruotės, varžybos. Viskas 
orientuota į jauno žmogaus aktyvų judėjimą. Dirbs jauni, energingi treneriai, pasirengę stovyklos 
metu parodyti, kad sportas yra naudingas jauno žmogaus vystymuisi. Taipat bus organizuojami 
vakariniai pasisėdėjimai prie laužo, renginiai kartu su muzikinės stovyklos „Mus vienija muzika“ 
dalyviais, susitikimai su Lietuvos pramogų pasaulio atstovais. 
Stovyklos programa:

• Rytinė mankšta,
• pusryčiai, 
• Treniruotės (kas 2 dienas keisis sporto šakos), 
• pietūs, 
• Skirtingų sporto šakų varžybos, 
• pavakariai, 
• laisvas laikas, 
• vakarienė, 
• vakaro programa (įvairūs renginiai, vakarai prie laužo, susitikimai su žvaigždėmis)

Kaina: 650 Lt
Yra galimybė atvykti į dieninę stovyklą. Programa plius pietūs - 360 Lt

Į STACIONARIŲ STOVYKLŲ KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:
apgyvendinimas,
4 kartų maitinimas,
stovyklos programa,
draudimas,
nepakartojami stovyklos kuratoriai

Į DIENINIŲ STOVYKLŲ KAINA ĮSKAIČIUOTA:
stovyklos programa,
nepakartojami stovyklos kuratoriai
pietūs (jei yra nurodyta)

REGISTRACIJA: WWW.MUZIKOSPERLAI.LT arba tel. 864829315 

http://WWW.MUZIKOSPERLAI.LT/

