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Artspark yra nepelno siekianti organizacija, įkurta tikint, kad menas gali teigiamai 

pakeisti bendruomenes. Mes padedame vaikams ir jaunimui įgyti būtinų gyvenimo 

įgūdžių skatinant jų aktyvų dalyvavimą mene ir visuomeniame gyvenime. Ši 

nevyriausybinė organizacija rengia įvairias programas, skirtas įtraukti jaunimą į 

visuomeninę veiklą, didelį dėmesį skiriant miesto ir kaimo rizikos grupėje esančius 

jaunus žmones. Šiuo metu „Artspark“ dėmesio centre yra meninės pakraipos mažiau 

galimybių turinčio jaunimo programų tobulinimas. 

 

„Artspark“ pagrindinis tikslas – sukurti stiprią organizaciją, kuri padėtų ne tik užimti 

vaikus ir jaunimą, bei skatintų jų meninę saviraišką bei asmenybės progresą.  

 

Pagrindiniai įgūdžiai, kuriuos tobulina jaunimas „Artspark“ programų metu: 

 komunikacija 

 konfliktų valdymas 

 kūrybiškumas 

 bendradarbiavimas  

 pasitikėjimas savimi 

 mokėjimas dirbti komandoje 

 kritinis mąstymas 

 sprendimų priėmimas 

 empatijos jausmas 

 savitvarda 

 pagarba sau ir kitiems  

 atsakomybės jausmas 

 kantrybė 

 

Projektas  „Baltic Brass” 

 
Programa, kurios metu apie 200 vaikų ir jaunimo iš Panevėžio regiono mokosi groti 

pučiamaisiais muzikos instrumentais. Jiems padeda mokytojai iš Lietuvos Pučiamųjų 

Instrumentų Asociacijos ir „Artspark“ įkūrėjas, dirigentas Daniel Ray (JAV).  

 

Programos pagrindinis tikslas – suteikti galimybę įsitraukti į prasmingą bei ugdomąją 

muzikinę veiklą, lavinti būtinus gyvenimo įgūdžius bei rodyti sektiną pavyzdį. 

 

Tikslinė auditorija – vaikai ir jaunimas nuo 6 iki 18 metų iš asocialių, socialiai remtinų 

ir mažas pajamas gaunančių šeimų bei kiti norintys iš Panevėžio rajono bei kitų 

Lietuvos vietų. 
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Metodologija 

1. Visa mokymo programa sudaryta muzikos edukacinių programų kūrėjų – nepelno 

jaunimo organizacijos „Jubal“ (Olandija) bei perkusijos ir pučiamųjų jaunimo grupės 

„The Blue Devils“ (JAV) atstovų. Moksleiviai mokosi 8-12 valandų per savaitę nuo 

gruodžio mėnesio. Pamokos, transportas, muzikos instrumentai ir kita įranga yra 

nemokami. Programos sėkmę parodo tai, kad kiekvieną savaitę norinčių prisijungti vis 

daugėja. Ją vykdyti padeda  „Kultūros Savanorių“ komanda. 

 

2. Gegužės 10 – 12 dienomis planuojama „Mėlynoji stovykla“, kurios metu svečiai iš 

Jungtinių Amerikos Valstijų rengs pasirodymus su vaikais ir jaunimu Vilniuje ir 

Panevėžio miestuose.  

 

3. Po stovyklos bus tęsiamos muzikinės pamokos Panevėžyje su vietiniais mokytojais 

bei virtualios pamokos per „Skype“ su „The Blue Devils“ nariais. Ateityje planuojama 

metams pasikviesti du „The Blue Devils“ narius Lietuvoje, kurie nuolat galėtų mokyti 

vaikus ir jaunimą. 

 

Mėlynoji Stovykla (System Blue Camp) 

 

„System Blue Camp“ yra edukacinė muzikos programa, sukurta grupės „The Blue Devils“ 

iš JAV, kurie yra 15 kartų tapę pasaulio čempionais perkusijos komandų čempionatuose. 

 

Šios trijų dienų stovyklos Panevėžyje ir Vilniuje metu, perkusijos ir pučiamųjų jaunimo 

grupė „The Blue Devils“ mokys visus susidomėjusius groti muzikos instrumentais, 

abejuose miestuose rengs viešus pasirodymus. 

 

Stovykloje dalyvaus 400 vaikų iš visos Lietuvos, daugiau nei 20 amerikiečių grupės 

muzikantų ir didelis būrys Kultūros savanorių, kurie padės palaikyti tvarką, teiks visą 

informaciją ir rūpinsis stovyklos svečiais. 

 

Savaitgalio tvarkaraštis: 

 

Gegužės 10 d. (Penktadienis) Panevėžys 

14:30 Amerikiečių grupė atvyksta i Panevėžį 

15:00 Priėmimas pas miesto merą 

16:00 Susipažinimas su vaikais ir repeticija kartu 

17:00 Pasirodymas pagrindinėje miesto aikštėje 
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18:30 Išvykimas į Vilnių 

Gegužės 11 d. (Šeštadienis) Vilnius, Neries krantinė 

09:00 Mėlynosios stovyklos pradžia - prasideda muzikinė edukacinė programa 

12:00 Pietūs 

13:00 Edukacinės programos Tęsinys 

18:00 Dienos pabaiga 

 

Gegužės 12 d. (Sekmadienis) Vilnius, Neries krantinė 

10:00 Edukacinės programos Tęsinys 

13:00 Pietūs 

14:00 Pasirodymo repeticija 

18:00 Pasirodymas Katedros aikštėje 

19:00 Dienos pabaiga 

 

 

Partneriai 

 

  
 

Rėmėjai 

 

 

 


