
Ketvirtadienis, liepos 20 d. 

 

10.00-18.00 

Aktyviųjų dalyvių atvyki as ir registra ija 

10.00-17.00 

Fortepijo o eistrišku o pa okos 

lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos 

18.00 

KPM 2017 atidarymo koncertas.  
Gi taro Ja uševičiaus fortepijo o rečitalis 

„Sap ų Gaudyklė“ 

20.30 

Aktyviųjų dalyvių orga iza i ė vakarie ė 

 

 

 

 

 

Penktadienis, liepos 21 d. 

 

8.30-9.30 

Viktoras Zujevas 
Ma kšti a es šokda i 

lietuvių / anglų kalbos 

10.00-11.40 

Fortepijo o eistrišku o pa okos 

lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos 

12.00-13.15 

Macdara Ó Seireadáin 
Psichologija –  

sėk i gos atlikėjo karjeros stu uras 

anglų kalba 

14.00-14.50 

Fortepijo o eistrišku o pa okos 

lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos 

15.00 

Aktyviųjų dalyvių laisvalaikio išvyka į 
Lietuvos Jūrų Muziejų 

 

Šeštadie is, liepos 22 d. 

 

8.40-14.00 

Fortepijono meistrišku o pa okos 

lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos 

14.30-15.45 

Olga Filatova Ko tri ie ė 
Pasirody as prasideda uo įvaizdžio 

lietuvių / anglų kalbos 

16.00-20.20 

Fortepijo o eistrišku o pa okos 

lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos 
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Sekmadienis, liepos 23 d. 

 

8.40-12.00 

Fortepijo o eistrišku o pa okos 

lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos 

9.40-12.00 

Masažas aktyviesie s dalyvia s 

12.15-13.15 

Meike Bistram 
Atsipalaidavimas ir pusiausvyra 

anglų kalba 

14.30-15.45 

Gerūta Gri iūtė 
Elgesys ir kal ėji as s e oje  

anglų kalba 

16.00-20.20 

Fortepijo o eistrišku o pa okos 

lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos  

20.30-21.45 

Gerūta Gri iūtė / Gi taras Ja uševičius 
Koncerto vedimas 

lietuvių / anglų kalbos 

Pirmadienis, liepos 24 d. 

 

8.30-9.30 

Viktoras Zujevas 
Ma kšti a es šokda i 

lietuvių / anglų kalbos  

10.00-17.00 

Fortepijono eistrišku o pa okos 

lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos 

10.00-16.00 

Masažas aktyviesie s dalyvia s 

17.15.-18.15 

Valentina Berman / Gerūta Gri iūtė 
Artistizmas ir interpretacija:  

profesorės, žiuri arės ir ko ertų la kytojos 
patarimai jaunajai kartai 

anglų / rusų kalbos  

18.15-21.00 

KPM 7 dalyvių ge erali ė repeti ija 

 

 

Antradienis, liepos 25 d. 

 

8.40-12.00 

Fortepijo o eistrišku o pa okos 

lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos 

9.40-12.00 

Masažas aktyviesiems dalyviams 

12.15-13.15 

Meike Bistram 
Atsipalaidavimas ir pusiausvyra 

anglų kalba 

14.30-15.45 

Aleksa dra Kerie ė 
Įrašo e as:  

Technologija vs. Psichologija 

lietuvių / anglų kalbos 

16.30 

Aktyviųjų dalyvių išvyki as į Pala gą 

20.00 

KPM 7 dalyvių rečitalis Pala gos Kurhauze 
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Trečiadienis, liepos 26 d. 

 

8.40-13.50 

Fortepijo o eistrišku o pa okos 

lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos 

14.00 

Aktyviųjų dalyvių išvyki as į Plungę 

14.30-16.00 

Alvyda Zda evičiūtė 
Psichologinis komfortas pamokoje:  

plo a ri a tarp oki io pasitikėji o savi i 
skatinimo ir lepinimo 

(paskaita pasyviesiems dalyviams) 

lietuvių kalba 

17.00 

KPM 7 dalyvių rečitalis Plu gės Že aičių 
dailės uziejuje 

20.30-21.45 

Gintaras Ja uševičius 
As e i ės vady os pagri dai 

anglų kalba 

 

Ketvirtadienis, liepos 27 d. 

 

8.40-16.10 

Fortepijo o eistrišku o pa okos 

lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos 

16.20 

Aktyviųjų dalyvių išvyki as į Platelius 

18.00 

Clementi Duo rečitalis „Pasakos, kerai ir 
muilo burbulai“ Eduardo Balsio e ų 

gi azijos didžiojoje salėje 

19.00 

KPM 7 dalyvių rečitalis Platelių e o 
mokykloje 

 

 

 

 

Penktadienis, liepos 28 d. 

 

8.40-15.30 

Fortepijo o eistrišku o pa okos 

lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos 

15.30-19.00 

KPM 7 dalyvių ge erali ė repeti ija 

19.30 

Aktyviųjų dalyvių išvyki as į Atgi i o aikštę 

21.00 

KPM 7 dalyvių rečitalis "Mažasis pri as"  
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Šeštadie is, liepos 29 d. 

8.40-12.00 

Fortepijo o eistriškumo pamokos 

lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos 

9.20-12.00 

Masažas aktyviesie s dalyvia s 

12.15-13.15 

Meike Bistram 
Atsipalaidavimas ir pusiausvyra 

anglų kalba  

14.30-15.45 

Dr. Titas Petrikis 
Laisvai sa do as e i i kas: kiekvie a detalė svar i 

anglų kalba 

16.00-17.00 

Fortepijo o eistrišku o pa okos 

lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos 

17.30 

Aktyviųjų dalyvių išvyki as į Teatro aikštę 

Sekmadienis, liepos 30 d. 

8.40-15.20 

Fortepijo o eistrišku o pa okos 

lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos 

15.30 

Aktyviųjų dalyvių išvyki as į Klaipėdos uzikos akade iją 

18.00 

KPM 7 dalyvių Gala ko ertas  
ei vasaros akade ijos uždary o iškli ės 

21.00 

Aktyviųjų dalyvių ir svečių šve tė 

 

 

 
 
 
 
 

19.00  

Jūros Šve tės pia istų taurė / I provizuotos pia istų varžy os teatri io 
veiks o gatvėje 

 

http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/61b1b845-dd26-44f5-a1ad-fb5e0fb8600a/lecturers?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=D393C6FF-9F42-441A-A9BF-36233FE63670&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=en&metaSiteId=6449f1f4-3f6c-4fac-866c-29d4a9be4928
http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/61b1b845-dd26-44f5-a1ad-fb5e0fb8600a/lecturers?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=D393C6FF-9F42-441A-A9BF-36233FE63670&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=en&metaSiteId=6449f1f4-3f6c-4fac-866c-29d4a9be4928

	Ketvirtadienis, liepos 20 d.
	10.00-18.00
	Aktyviųjų dalyvių atvykimas ir registracija
	10.00-17.00
	Fortepijono meistriškumo pamokos
	lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos
	18.00
	KPM 2017 atidarymo koncertas.
	Gintaro Januševičiaus fortepijono rečitalis „Sapnų Gaudyklė“
	20.30
	Aktyviųjų dalyvių organizacinė vakarienė

	Penktadienis, liepos 21 d.
	8.30-9.30
	Viktoras Zujevas
	Mankštinames šokdami
	lietuvių / anglų kalbos
	10.00-11.40
	Fortepijono meistriškumo pamokos
	lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos
	12.00-13.15
	Macdara Ó Seireadáin
	Psichologija –
	sėkmingos atlikėjo karjeros stuburas
	anglų kalba
	14.00-14.50
	Fortepijono meistriškumo pamokos
	lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos
	15.00

	Šeštadienis, liepos 22 d.
	8.40-14.00
	Fortepijono meistriškumo pamokos
	lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos
	14.30-15.45
	Olga Filatova Kontrimienė
	Pasirodymas prasideda nuo įvaizdžio
	lietuvių / anglų kalbos
	16.00-20.20
	Fortepijono meistriškumo pamokos
	lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos

	Sekmadienis, liepos 23 d.
	8.40-12.00
	Fortepijono meistriškumo pamokos
	lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos
	9.40-12.00
	Masažas aktyviesiems dalyviams
	12.15-13.15
	Meike Bistram
	Atsipalaidavimas ir pusiausvyra
	anglų kalba
	14.30-15.45
	Gerūta Griniūtė
	Elgesys ir kalbėjimas scenoje
	anglų kalba
	16.00-20.20
	Fortepijono meistriškumo pamokos
	lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos
	20.30-21.45
	Gerūta Griniūtė / Gintaras Januševičius
	Koncerto vedimas
	lietuvių / anglų kalbos

	Pirmadienis, liepos 24 d.
	8.30-9.30
	Viktoras Zujevas
	Mankštinames šokdami
	lietuvių / anglų kalbos
	10.00-17.00
	Fortepijono meistriškumo pamokos
	lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos
	10.00-16.00
	Masažas aktyviesiems dalyviams
	17.15.-18.15
	Valentina Berman / Gerūta Griniūtė
	Artistizmas ir interpretacija:
	profesorės, žiuri narės ir koncertų lankytojos patarimai jaunajai kartai
	anglų / rusų kalbos
	18.15-21.00
	KPM 2017 dalyvių generalinė repeticija

	Antradienis, liepos 25 d.
	8.40-12.00
	Fortepijono meistriškumo pamokos
	lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos
	9.40-12.00
	Masažas aktyviesiems dalyviams
	12.15-13.15
	Meike Bistram
	Atsipalaidavimas ir pusiausvyra
	anglų kalba
	14.30-15.45
	Aleksandra Kerienė
	Įrašo menas:
	Technologija vs. Psichologija
	lietuvių / anglų kalbos
	16.30
	Aktyviųjų dalyvių išvykimas į Palangą
	20.00
	KPM 2017 dalyvių rečitalis Palangos Kurhauze

	Trečiadienis, liepos 26 d.
	8.40-13.50
	Fortepijono meistriškumo pamokos
	lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos
	14.00
	Aktyviųjų dalyvių išvykimas į Plungę
	14.30-16.00
	Alvyda Zdanevičiūtė
	Psichologinis komfortas pamokoje:
	plona riba tarp mokinio pasitikėjimo savimi skatinimo ir lepinimo
	(paskaita pasyviesiems dalyviams)
	lietuvių kalba
	17.00
	KPM 2017 dalyvių rečitalis Plungės Žemaičių dailės muziejuje
	20.30-21.45
	Gintaras Januševičius
	Asmeninės vadybos pagrindai
	anglų kalba

	Ketvirtadienis, liepos 27 d.
	8.40-16.10
	Fortepijono meistriškumo pamokos
	lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos
	16.20
	Aktyviųjų dalyvių išvykimas į Platelius
	18.00
	Clementi Duo rečitalis „Pasakos, kerai ir muilo burbulai“ Eduardo Balsio menų gimnazijos didžiojoje salėje
	19.00

	KPM 2017 dalyvių rečitalis Platelių meno mokykloje
	Penktadienis, liepos 28 d.
	8.40-15.30
	Fortepijono meistriškumo pamokos
	lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos
	15.30-19.00
	KPM 2017 dalyvių generalinė repeticija
	19.30
	Aktyviųjų dalyvių išvykimas į Atgimimo aikštę
	21.00
	KPM 2017 dalyvių rečitalis "Mažasis princas"

	Šeštadienis, liepos 29 d.
	8.40-12.00
	Fortepijono meistriškumo pamokos
	lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos
	9.20-12.00
	Masažas aktyviesiems dalyviams
	12.15-13.15
	Meike Bistram
	Atsipalaidavimas ir pusiausvyra
	anglų kalba
	14.30-15.45
	Dr. Titas Petrikis
	Laisvai samdomas menininkas: kiekviena detalė svarbi
	anglų kalba
	16.00-17.00
	Fortepijono meistriškumo pamokos
	lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos
	17.30
	Aktyviųjų dalyvių išvykimas į Teatro aikštę

	Sekmadienis, liepos 30 d.
	8.40-15.20
	Fortepijono meistriškumo pamokos
	lietuvių / anglų / vokiečių / rusų kalbos
	15.30
	Aktyviųjų dalyvių išvykimas į Klaipėdos muzikos akademiją
	18.00
	KPM 2017 dalyvių Gala koncertas
	bei vasaros akademijos uždarymo išklimės
	21.00

	Aktyviųjų dalyvių ir svečių šventė
	19.00


