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Suaugusius ir vaikus nuo 8m. amžiaus kviečiame į savaitgalio seminarą su Hannes Heyne, kurio metu ne tik 

gaminsime muzikos instrumentus, bet patys tyrinėsime aplinką, kurioje esame, klausysime aplinkos garsų, 

ieškosime ir rinksime medžiagą instrumentų gamybai, grosime įvairių pasaulio tautų instrumentais. Megzdami 

ryšį su savimi ir kitais, ieškosime skirtingų pasaulio perspektyvų, o per dainavimą ir žaidimus, mėginsime 

prisiliesti prie kitų tautų ir savo šaknų. 

Pradėdami nuo klausymo 
ekskursijos, ieškosime muzikos 
instrumentų bei medžiagų jų 
gamybai gamtoje. Medis, sudžiūvę 
augalai, tušti sraigių nameliai, 
akmenys ir įvairūs kiti gamtos 
turtai yra puiki grojimo medžiaga. 
Praktiškai susipažinsime su tuo 
kuris medis kokios kokybės kaip 
skamba. Iš surinktų medžiagų 
gaminsime visai paprastus, pačius 
seniausius muzikos instrumentus, o 
derindami rastas gamtoje 
medžiagas su kitomis (bambuku, 
stygom, metalinėm skardinėm, 
varžtais, klijais) gaminsime 
sudėtingesnius muzikos 
instrumentus. 

Įvairių pasaulio tautų instrumentai 
bei vakarinis laužas kvies mušti 
būgnus, sekti muzikines istorijas 
bei drauge groti ir dainuoti. 

Hannes Heyne (www.klanghuette.de, Vokietija) jau daugiau nei dvidešimt metų eina dvasinių 
ieškojimų keliu per muziką, atrasdamas ir tobulindamas vis naujus metodus, siekdamas atskleisti 
muziką kiekviename. Hannes, vesdamas seminarus, yra apkeliavęs nemažai pasaulio šalių, žavėdamas 
savo subtiliu muzikos pajautimu ir integravimu. 

http://www.klanghuette.de/


VIETA 

Valdorfo pedagogikos bendruomenės stovykloje „Susitikimų žemė“ Juodenėnuose (Molėtų r.) 
www.susitikimuzeme.lt 

Gyvenimo sąlygos: 
Nakvynė jūsų palapinėse sename sodybos sode arba sename mokyklos pastate. Stovykloje yra lauko 
tualetai, praustuvai, esant reikalui, karštas dušas. 

KAINA 

85€ suaugusiam (nuo 15 m.),  
60€ vaikui (nuo 8 m. iki 14 m.) 

Į kainą įskaičiuota: mokymai, visos instrumentų gamybai reikalingos medžiagos, gardus ir gausus 
vegetariškas maitinimas 6 kartus per dieną, vieta palapinei arba lova senajame mokyklos pastate. 

Žinoma galite dalyvauti ir visa šeima su vaikais, nebūtinai visiems dalyvaujant seminare. Tiems, kas 
nedalyvauja seminare kainuotų tik maitinimas. 
Suaugusiems (nuo 15 m.) – 34€ už visas dienas. 
Vaikams nuo 5 m. – 18€ už visas dienas. 

REGISTRACIJA 

Žmonių, dalyvaujančių seminare, skaičius iki 12 (suaugusiųjų ir vaikų nuo 8m. amžiaus). 

Registruokitės elektroniniu paštu: strazde@gmail.com arba tel. 8 698 03481 Martina 

PRELIMINARI PROGRAMA

Liepos 22 (penktadienis) 

Atvykimas ir įsikūrimas nuo 12val. 
13:00 Pietūs*; 
15:00 Susipažinimas ir pasivaikščiojimas po 
apylinkes, klausantis gamtos garsų ir ieškant 
reikiamos medžiagos instrumentų gamybai; 
18:00 Vakarienė; 
20:00 Buvimas prie laužo. 

Liepos 23 (šeštadienis) 

9:00 Pusryčiai; 
10:00 Žaidžiam ir pradedam gaminti 
elementariuosius muzikos instrumentus;  
12:00 Arbatėlė; 
12:30 Tęsiam instrumentų gamybą; 
14:00 Pietūs; 
15:00 Sudėtingesnių instrumentų gamyba ir 
grojimas kartu su kitais; 
18:00 Vakarienė; 
20:00 Laužas: grojimas ir dalinimasis. 

Liepos 24 (sekmadienis) 

9:00 Pusryčiai; 
10:00 Žaidimai. Pradėtų instrumentų gamybos 
užbaigimas; 
12:00 Arbatėlė; 
12:30 Seminaro užbaigimas; 
14:00 Pietūs ir išvykimas. 

*Informuokite, jeigu atvyksite vėliau ir pietų 
nereikės. Pagal tai bus perskaičiuota ir kaina. 

mailto:strazde@gmail.com

