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datums aktualitāte norises vieta
23.08.2020
.

MUZIKĀLA IZRĀDE BĒRNIEM "ZENĪTS"
23.augustā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi devās nelielā izbraukumā

uz Ventspili, kur koncertzālē LATVIJA vēroja muzikālu izrādi bērniem "Zenīts".
_____________________________________________________________

2017. gadā tapušais Jāņa Šipkēvica dziesmu cikls “Zenīts” sacerēts 7 instrumentiem un 2
dziedošiem zēniem. Izrāde veidota kā paša Jāņa un viņa kādreizējā klasesbiedra,
dzejnieka Marta Pujāta emocionāls
vēstījums par skolasgados
pieredzēto.

Divi dziedoši zēni skatītājiem
zīmē 90. gadu Rīgas Doma kora
skolas mācību klases un gaiteņus,
brauc liftā, raksta diktātus, spēlē
Super Mario un sapņo par jaunām
botām. Jāņa Šipkēvica suģestējošā
mūzika un Marta Pujāta asprātīgie
dzejoļi pamodina bērnu, kas līdz
mūža galam mīt katrā no mums.
Izrāde liek smaidīt, sniedz lielu prieku
un dāvina spilgta piedzīvojuma
sajūtu.

Ventspils,
koncertzāle
“Latvija”

24. -26.08.
2020.

DEJU PROGRAMMAS AUDZĒKNES IESILDAS JAUNAJAM MĀCĪBU GADAM
No 24. līdz 26.augustam Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas esošās un jaunās

Deju programmas audzēknes iesildījās jaunajam mācību gadam ar dažādām aktīvām un
radošām nodarbībām. Nodarbības notika ne tikai pie mūsu skolas skolotājiem, bet arī pie
vairākiem vieslektoriem.
Atraktīvo zumbas meistarklasi vadīja pasniedzēja no Bēnes Aelita Petrova. Gvido Šalms
vadīja vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbību. Divas dienas bija iespēja darboties
kopā ar fizioterapeiti Egiju Maškēvicu, kura pareizi iemācīja izstiept muskuļus un saites.
Trešajā dienā notika hip hop
nodarbība pie Jūlijas Titovas un
aktiermeistarība pie Leldes
Kaupužas.
Nelielu ieskatu Deju programmas
ikdienas darbā klasiskajā un
mūsdienu dejā rādīja mūsu pašu
skolotājas - Inga Papirte un Elīna
Lankovska-Ķeķe.
Gribam teikt arī lielu paldies
mākslas skolas skolotājiem - Inesei
Rencei par keramikas darbnīcu un
Pēterim Taukulim par zīmēšanas
nodarbībām.

GMMS

Augusts,
2020

MŪSU SKOLĀ VIZUĀLAS PĀRMAIŅAS
Grobiņas Mūzikas un mākslas skola Jauno mācību

gadu sagaida ar vizuālām pārmaiņām.
Sienas gleznojumu- DZĒRVES, kas dejojot sagaida ikvienu
apmeklētāju un dažādu pelēkā toņa nianšu notīm, kuras
zīmēja VPM 3. klases audzēknes Luīze un Roberta. Sienu
gleznojuma idejas un izpildījuma autore ir Vizuāli plastiskās
mākslas šī gada absolvente Miranda Dūna.
Dzērves apskatāmas arī dziedot - vides objektā
KLAVIERES, kuru apgleznoja Miranda kopīgā darbā ar
VPM pedagogiem, kā sveicienu visiem, kas vēlas tuvāk
iepazīt Mākslu un Mūziku.

GMMS

2.09.2020. JAUNĀ MĀCĪBU GADA SVINĪGAIS PASĀKUMS GMMS
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10.09.2020
.

VPM AUDZĒKŅU TIKŠANĀS AR MĀKSLINIECI GINTU STAVROVSKU
Ceturtdien, 10.septembrī GMMS vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi apmeklēja

Zentas Mauriņas piemiņas istabas, kur izstāžu telpā tikās ar mākslinieci Gintu Stavrovsku
un apskatīja viņas izstādi ZIEDONIS.Klātienē māksliniece pastāstīja par saviem darbiem
- gleznotajām rozēm, neaizmirstulītēm, ķiršiem, zemenēm un savu dārzu laukos, kas ir
poētisks iedvesmas avots
saviem radītajiem darbiem.
Māksliniece pastāstīja par šīs
vasaras dalību Lietuvas
mākslinieku plenērā Kauņā, kur
piedalījās un izstādē bija
redzama glezna ar jūras ainavu,
kas bieži ir Gintas darbos, ņemot
dalību Liepājas marīnas
plenēros.Pasākuma laikā katrs
audzēknis varēja izvēlēties sev
tuvāko mākslinieces darbu un
nofotogrāfēties pie tā, kā arī
pasākuma noslēgumā
nofotogrāfēties ar mākslinieci kopbildē pie muzeja.

Grobiņa

25.09.2020
.

PĀVILOSTAS MĀKSLAS SKOLAS FESTIVĀLS "IENĀC PĀVILOSTĀ"
25.septembrī Pāvilostas mākslas skolā

notika festivāls ''Ienāc Pāvilostā'', kura laikā tapa
vides objekti - tika apgleznotas durvis. GMMS
pārstāvēja Patrīcija Svaine, Samanta Kosilo
un Miranda Dūna. Meitenes apgleznoja durvis
pēc Samantas Kosilo skices, kuru bija
izvirzījuši festivāla organizētāji. Piedalījās 6
Kurzemes mākslas skolas - Pāvilostas,
Grobiņas, Priekules, Aizputes, Ventspils un
Kuldīgas. Atpūtas starplaikos dalībnieki
apmeklēja jūru un skaisto molu, kā arī iepazinās
ar Pāvilostas muzeju.

Festivāla diena lutināja ar brīnišķīgu
atvasaras laiku!

Pāvilostas
mākslas
skola

2020. III STARPTAUTISKAIS VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSS
"ĢEDERTA ELIASA MĪKLU MINOT"
2020.gada III Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā ''Ğederta Eliasa mīklu

minot'' par tēmu ''Lauku sadzīves aina'', ko rīko Jelgavas novada Mūzikas un mākslas
skola, 687 dalībnieku vidū Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkne MIRANDA
DŪNA ir saņēmusi Atzinību, bet LORĒNA GULBE ieguvusi Piparmētra namiņa
balvu (skolotāja Liene Bernāte).

Apsveicam!

Jelgavas
novada
MMS

https://www.facebook.com/JNMMS/?__tn__=K-R&eid=ARADJ-5NcIRbmLakxk7k15ikxPdAg8JDMSmUt_E4x8bEWnosqAtSi0Rdz9AwZkAIJz166y_1PW_ghu2S&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAqnTA1ZiUnIdo2h0NROFuDfYOoahSgJEAqH3QSdV_0bSXnUUjolkayWQ_kWDQtXDgNEJ9SGLdc8RS5hXfpjL1Ms5qMstDzBNOcd1zd7svo5QUVyB8ChKgIUe_ho1gZCYImhhcchgVsO8Qtms1Rmt82evNH4Dku-nSjxhSJl9gE_we7OYivNx5aDymukPwG8lBgVDmXK3owuX-iLRNxgpY-dwYMOUq_Kb_A956jfHi8sWxEfcHeM3yqQv7W6mkeM6tRQm9MRlPWJjA4D9aaR56aOtyXtEMZEnjeb1WnrZdYc4QRwDkRY1D66JZTvsKeMKAT0rsHx7NSn_L7-8_jDYHCuFddI7HzSNqdQWukUvtEjedKW92ZMOTzNc30nOYVb_zNQB0fa8qGnAIDrMpP6RQBq0D3FRUatYz-WP9j56byzTMm9tk91ss3oAo7mC6MYALWp_IehQfnBEdl0sEjD9f2nLT5KruU7hRCt1m4Pw-oihds3YgLKTzp
https://www.facebook.com/JNMMS/?__tn__=K-R&eid=ARADJ-5NcIRbmLakxk7k15ikxPdAg8JDMSmUt_E4x8bEWnosqAtSi0Rdz9AwZkAIJz166y_1PW_ghu2S&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAqnTA1ZiUnIdo2h0NROFuDfYOoahSgJEAqH3QSdV_0bSXnUUjolkayWQ_kWDQtXDgNEJ9SGLdc8RS5hXfpjL1Ms5qMstDzBNOcd1zd7svo5QUVyB8ChKgIUe_ho1gZCYImhhcchgVsO8Qtms1Rmt82evNH4Dku-nSjxhSJl9gE_we7OYivNx5aDymukPwG8lBgVDmXK3owuX-iLRNxgpY-dwYMOUq_Kb_A956jfHi8sWxEfcHeM3yqQv7W6mkeM6tRQm9MRlPWJjA4D9aaR56aOtyXtEMZEnjeb1WnrZdYc4QRwDkRY1D66JZTvsKeMKAT0rsHx7NSn_L7-8_jDYHCuFddI7HzSNqdQWukUvtEjedKW92ZMOTzNc30nOYVb_zNQB0fa8qGnAIDrMpP6RQBq0D3FRUatYz-WP9j56byzTMm9tk91ss3oAo7mC6MYALWp_IehQfnBEdl0sEjD9f2nLT5KruU7hRCt1m4Pw-oihds3YgLKTzp
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2020. II STARPTAUTISKAIS BĒRNU UN JAUNIEŠU ŠĶIEDRMĀKSLAS DARBU

KONKURSS "SKAŅU PALETE"
Lepojamies ar mūsu skolas absolventi PATRĪCIJU BOROVECU, kuras

darbiņš ieguvis Veicināšanas balvu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas organizētajā
2.Starptautiskās bērnu un jauniešu
šķiedrmākslas darbu konkursā ”Skaņu
palete’’ 2019./2020.m.g.!!! Konkursa
tēmas ("Skaņu atkusnis") ietvaros,
Patrīcija uzšuva 40x40 cm tekstila
spilvenu ar oriģinālu ideju - "VIVALDI"
(skolotāja Laine Kinstlere).Konkursa
darbus var apskatīt Mārupes Mūzikas
un mākslas skola izstādē "Skaņu
atkusnis" no 23.septembra līdz
30.oktobrim.

Mārupes
MMS

14.10.2020
.

ETĪŽU PĒCPUSDIENA 2020
Šogad Etīžu pēcpusdienai 5 gadi!

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas rīkotajā pasākumā 14.oktobrī piedalījās 15
vijolnieki no Priekules Mūzikas un Mākslas skola, Vaiņodes Mūzikas skola, Liepājas
pilsētas 2. mūzikas skola, Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola, Nīcas Mūzikas
Skola, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola un Grobiņas Mūzikas un
mākslas skola.
Koncertā varējām dzirdēt etīdes, ko atskaņoja vijolnieki, kuri savas spēles iemaņas
uzsākuši pavisam nesen, kā arī tos, kuri pavasarī absolvēs mūzikas skolu un turpinās
mācīties mūzikas vidusskolā. Starp vijoles skaņām varēja iepazīt arī alta samtaino toni!
Etīžu pēcpusdienas dalībnieki aktīvi piedalījās diskusijā par etīdes nozīmi dažādo spēles
tehnisko paņēmienu pielietojumā. Koncerta vadītāja rosināja atcerēties un uzzināt dažus
interesantus faktus no visu laiku ievērojamākā vijolnieka N.Paganīnī dzīves un daiļrades.
Pēc koncerta jaunie mūziķi
piedalījās Grobiņas mākslas
skolotāju rīkotajā darbnīcā,
kur savas prasmes varēja
iemēģināt, veidojot
grāmatzīmes un piekariņus
vijoles formā. Paldies GMMS
mākslas skolotājām Kristīnei
Ulbertei un Inesei Rencei!
Pēc pasākuma mūzikas
skolu vijolnieki un altisti
saņēma pateicības par
piedalīšanos 2020. gada
Etīžu pēcpusdienā.
Etīžu pēcpusdiena bija laba meistarklase vijoļspēles pedagogiem. Labas prakses sarunā
skolotāji dalījās ar ikdienas darba aktuālākajām problēmām un pozitīvo pieredzi!
Paldies skolotājiem - Daigai Loceniecei, Lindai Ločmanei, Dacei Bērzniecei, Maijai
Apenītei un Madarai Jansonei par savu audzēkņu sagatavošanu koncertam!

/Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas vijoļspēles skolotāja Iveta Dejus/

GMMS

Oktobris,
2020.

JAUNI MŪZIKAS INSTRUMENTI
Grobiņas novada dome realizējusi Eiropas

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītā
projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Grobiņas
Mūzikas un mākslas skolai” realizāciju.

Projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Grobiņas
Mūzikas un mākslas skolai, papildinot profesionālo ievirzi
un interešu izglītības iespējas visos vecumos” ietvaros tika
iegādāts viens akustiskais pianīns, divas flautas, divas
ģitāras, divi ģitāras koferi, viens kahons un polsterēta
auduma soma kahonam.

Jauno mūzikas instrumentu iegāde sekmēs bērnu un
jauniešu vērtību, zināšanu, profesionālo prasmju un
iemaņu attīstību, kā arī piedāvās iespēju Grobiņas novada
bērniem un jauniešiem izmantot instrumentus profesionālai
mūzikas apguvei.

https://www.facebook.com/marupes.muzikasmakslassk/?__tn__=K-R&eid=ARCFRmiMJUoZNOywvffKjPxpBhQSreZNAdM8GXxVL1EJPEnRUjbzaJHjh641CcqO2u5Llr6Ii_wdCo1p&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBDYtv34JgbA3uvGk-KFcc0mgoqioQ1-pKeZz1EFpcGpAD_GNpllOJz-mjd3UKzfYuWW3Lpg1IZaP4cKuhnQMDjzPf5oebiCpyrFa5-5VjCASDB-D2U9ATAe8mNQ5slKZYq9CYXCVWIgGWs_FHbj2LAGOVTCv2zeioZFbqY0yn03HlnV0f3HKk-_HmCMMOqtT6MgkipvlBZkwYPjDih6kbS3Wq-aYl6Su-zog7r4nUtj-0_lrJ6eCogldJuxjMlzHOxqBOoi6NAcjNXARLMF4DH3EiLz4lH6UKdOPMyZ3IG9V0A-xjmbzUGI68GsEx0Ly1aAFRPrybANxs4El6d3NF0LQ
https://www.facebook.com/marupes.muzikasmakslassk/?__tn__=K-R&eid=ARCFRmiMJUoZNOywvffKjPxpBhQSreZNAdM8GXxVL1EJPEnRUjbzaJHjh641CcqO2u5Llr6Ii_wdCo1p&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBDYtv34JgbA3uvGk-KFcc0mgoqioQ1-pKeZz1EFpcGpAD_GNpllOJz-mjd3UKzfYuWW3Lpg1IZaP4cKuhnQMDjzPf5oebiCpyrFa5-5VjCASDB-D2U9ATAe8mNQ5slKZYq9CYXCVWIgGWs_FHbj2LAGOVTCv2zeioZFbqY0yn03HlnV0f3HKk-_HmCMMOqtT6MgkipvlBZkwYPjDih6kbS3Wq-aYl6Su-zog7r4nUtj-0_lrJ6eCogldJuxjMlzHOxqBOoi6NAcjNXARLMF4DH3EiLz4lH6UKdOPMyZ3IG9V0A-xjmbzUGI68GsEx0Ly1aAFRPrybANxs4El6d3NF0LQ
https://www.facebook.com/Priekules-M%C5%ABzikas-un-M%C4%81kslas-skola-1823857514546619/?__tn__=K-R&eid=ARA029wHc3OSQAZQulC7dn7Zz5H_GnuDyCC5ITDCmD_sT8V29z2MjaKNwIYhzR-JijLAxiqd_yjD9yRl&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBHING48Qry_7rEJpvsCIYTShjUPKNLedsu117KnkTPzJGDqLjzyvdIEMLiTnabxHUy2oOnO4XvXo5YA98DqcbhjCH_i9jwMSRpL1ne_xDAxiEvh_Lveg3yKt9X_SPsEWu7VO5l1up0d0bdA3Clr8qOw5V1WtNpQbKD0rjmDS1jdaoV2GJ47uUnPTtGC6u8TS6RP7Z7S4qap8futTg-Ne6nHTw4RsSaKmW2pJILfID5laR9xAmWcFWxJUXMAZtto1YjNZKRT3EkxYlNqsbZBRJRBHGra9eQ7tpEg7JCuYORi6uVaDCjO1obYFSFeOqLAHhFTeY8-TJZQVHowiP1xNJ1pQ
https://www.facebook.com/vainodesmuzikasskola/?__tn__=K-R&eid=ARDJegZR_LdVMCHu2Jv9FWl4-oshzsCDt0db5oaQgRCqEaUpsM0JqLLjtRSETZwMdA24w1u_cTDCu_Nl&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBHING48Qry_7rEJpvsCIYTShjUPKNLedsu117KnkTPzJGDqLjzyvdIEMLiTnabxHUy2oOnO4XvXo5YA98DqcbhjCH_i9jwMSRpL1ne_xDAxiEvh_Lveg3yKt9X_SPsEWu7VO5l1up0d0bdA3Clr8qOw5V1WtNpQbKD0rjmDS1jdaoV2GJ47uUnPTtGC6u8TS6RP7Z7S4qap8futTg-Ne6nHTw4RsSaKmW2pJILfID5laR9xAmWcFWxJUXMAZtto1YjNZKRT3EkxYlNqsbZBRJRBHGra9eQ7tpEg7JCuYORi6uVaDCjO1obYFSFeOqLAHhFTeY8-TJZQVHowiP1xNJ1pQ
https://www.facebook.com/Liepajas2.muzikasskola/?__tn__=K-R&eid=ARCJ6SRizyTftV2NFPAkULXLksB38Pkb0pD1WpXKb8oaC12Sje4fqXbTLQYVFcV-sYgCln69fjPqiGAB&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBHING48Qry_7rEJpvsCIYTShjUPKNLedsu117KnkTPzJGDqLjzyvdIEMLiTnabxHUy2oOnO4XvXo5YA98DqcbhjCH_i9jwMSRpL1ne_xDAxiEvh_Lveg3yKt9X_SPsEWu7VO5l1up0d0bdA3Clr8qOw5V1WtNpQbKD0rjmDS1jdaoV2GJ47uUnPTtGC6u8TS6RP7Z7S4qap8futTg-Ne6nHTw4RsSaKmW2pJILfID5laR9xAmWcFWxJUXMAZtto1YjNZKRT3EkxYlNqsbZBRJRBHGra9eQ7tpEg7JCuYORi6uVaDCjO1obYFSFeOqLAHhFTeY8-TJZQVHowiP1xNJ1pQ
https://www.facebook.com/Liepajas2.muzikasskola/?__tn__=K-R&eid=ARCJ6SRizyTftV2NFPAkULXLksB38Pkb0pD1WpXKb8oaC12Sje4fqXbTLQYVFcV-sYgCln69fjPqiGAB&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBHING48Qry_7rEJpvsCIYTShjUPKNLedsu117KnkTPzJGDqLjzyvdIEMLiTnabxHUy2oOnO4XvXo5YA98DqcbhjCH_i9jwMSRpL1ne_xDAxiEvh_Lveg3yKt9X_SPsEWu7VO5l1up0d0bdA3Clr8qOw5V1WtNpQbKD0rjmDS1jdaoV2GJ47uUnPTtGC6u8TS6RP7Z7S4qap8futTg-Ne6nHTw4RsSaKmW2pJILfID5laR9xAmWcFWxJUXMAZtto1YjNZKRT3EkxYlNqsbZBRJRBHGra9eQ7tpEg7JCuYORi6uVaDCjO1obYFSFeOqLAHhFTeY8-TJZQVHowiP1xNJ1pQ
https://www.facebook.com/P%C4%81vilostas-M%C5%ABzikas-un-m%C4%81kslas-skola-106000627636411/?__tn__=K-R&eid=ARCvmzbWspFJIG1ztn4qRfFkn4IlsVqfqvnI8ffdDsVvQBcV5NewgFpJm_IBKu2V75ghTvSkC5KU11gU&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBHING48Qry_7rEJpvsCIYTShjUPKNLedsu117KnkTPzJGDqLjzyvdIEMLiTnabxHUy2oOnO4XvXo5YA98DqcbhjCH_i9jwMSRpL1ne_xDAxiEvh_Lveg3yKt9X_SPsEWu7VO5l1up0d0bdA3Clr8qOw5V1WtNpQbKD0rjmDS1jdaoV2GJ47uUnPTtGC6u8TS6RP7Z7S4qap8futTg-Ne6nHTw4RsSaKmW2pJILfID5laR9xAmWcFWxJUXMAZtto1YjNZKRT3EkxYlNqsbZBRJRBHGra9eQ7tpEg7JCuYORi6uVaDCjO1obYFSFeOqLAHhFTeY8-TJZQVHowiP1xNJ1pQ
https://www.facebook.com/pages/N%C4%ABcas-M%C5%ABzikas-Skola/447690756019508?__tn__=K-R&eid=ARA2Eswrh2tRmJYXlcJb8Z6KWv7i0zbTNLiLMWMk-LREWKeHOY3DT7mnk0zuEBRfD4DlrdOjqM_OadDi&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBHING48Qry_7rEJpvsCIYTShjUPKNLedsu117KnkTPzJGDqLjzyvdIEMLiTnabxHUy2oOnO4XvXo5YA98DqcbhjCH_i9jwMSRpL1ne_xDAxiEvh_Lveg3yKt9X_SPsEWu7VO5l1up0d0bdA3Clr8qOw5V1WtNpQbKD0rjmDS1jdaoV2GJ47uUnPTtGC6u8TS6RP7Z7S4qap8futTg-Ne6nHTw4RsSaKmW2pJILfID5laR9xAmWcFWxJUXMAZtto1YjNZKRT3EkxYlNqsbZBRJRBHGra9eQ7tpEg7JCuYORi6uVaDCjO1obYFSFeOqLAHhFTeY8-TJZQVHowiP1xNJ1pQ
https://www.facebook.com/pages/N%C4%ABcas-M%C5%ABzikas-Skola/447690756019508?__tn__=K-R&eid=ARA2Eswrh2tRmJYXlcJb8Z6KWv7i0zbTNLiLMWMk-LREWKeHOY3DT7mnk0zuEBRfD4DlrdOjqM_OadDi&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBHING48Qry_7rEJpvsCIYTShjUPKNLedsu117KnkTPzJGDqLjzyvdIEMLiTnabxHUy2oOnO4XvXo5YA98DqcbhjCH_i9jwMSRpL1ne_xDAxiEvh_Lveg3yKt9X_SPsEWu7VO5l1up0d0bdA3Clr8qOw5V1WtNpQbKD0rjmDS1jdaoV2GJ47uUnPTtGC6u8TS6RP7Z7S4qap8futTg-Ne6nHTw4RsSaKmW2pJILfID5laR9xAmWcFWxJUXMAZtto1YjNZKRT3EkxYlNqsbZBRJRBHGra9eQ7tpEg7JCuYORi6uVaDCjO1obYFSFeOqLAHhFTeY8-TJZQVHowiP1xNJ1pQ
https://www.facebook.com/LiepajaLMMDV/?__tn__=K-R&eid=ARBk20_0Ekm_kPkZr2ABwH5lqW_0_P6CdMnGdeLa1Eeh6ZUFNTDr9Oc8ibY_g4e0LON78N41IEFHFzMs&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBHING48Qry_7rEJpvsCIYTShjUPKNLedsu117KnkTPzJGDqLjzyvdIEMLiTnabxHUy2oOnO4XvXo5YA98DqcbhjCH_i9jwMSRpL1ne_xDAxiEvh_Lveg3yKt9X_SPsEWu7VO5l1up0d0bdA3Clr8qOw5V1WtNpQbKD0rjmDS1jdaoV2GJ47uUnPTtGC6u8TS6RP7Z7S4qap8futTg-Ne6nHTw4RsSaKmW2pJILfID5laR9xAmWcFWxJUXMAZtto1YjNZKRT3EkxYlNqsbZBRJRBHGra9eQ7tpEg7JCuYORi6uVaDCjO1obYFSFeOqLAHhFTeY8-TJZQVHowiP1xNJ1pQ
https://www.facebook.com/grobinasmms/?__tn__=K-R&eid=ARBwZPextCH-lDA4OJoeDAxGQbhJXeRc5KJgWEHO7CM9ZYAHDI6ADRxvyWOaaBHCBHF1Yp-P0LKX3MBB&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBHING48Qry_7rEJpvsCIYTShjUPKNLedsu117KnkTPzJGDqLjzyvdIEMLiTnabxHUy2oOnO4XvXo5YA98DqcbhjCH_i9jwMSRpL1ne_xDAxiEvh_Lveg3yKt9X_SPsEWu7VO5l1up0d0bdA3Clr8qOw5V1WtNpQbKD0rjmDS1jdaoV2GJ47uUnPTtGC6u8TS6RP7Z7S4qap8futTg-Ne6nHTw4RsSaKmW2pJILfID5laR9xAmWcFWxJUXMAZtto1YjNZKRT3EkxYlNqsbZBRJRBHGra9eQ7tpEg7JCuYORi6uVaDCjO1obYFSFeOqLAHhFTeY8-TJZQVHowiP1xNJ1pQ
https://www.facebook.com/grobinasmms/?__tn__=K-R&eid=ARBwZPextCH-lDA4OJoeDAxGQbhJXeRc5KJgWEHO7CM9ZYAHDI6ADRxvyWOaaBHCBHF1Yp-P0LKX3MBB&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBHING48Qry_7rEJpvsCIYTShjUPKNLedsu117KnkTPzJGDqLjzyvdIEMLiTnabxHUy2oOnO4XvXo5YA98DqcbhjCH_i9jwMSRpL1ne_xDAxiEvh_Lveg3yKt9X_SPsEWu7VO5l1up0d0bdA3Clr8qOw5V1WtNpQbKD0rjmDS1jdaoV2GJ47uUnPTtGC6u8TS6RP7Z7S4qap8futTg-Ne6nHTw4RsSaKmW2pJILfID5laR9xAmWcFWxJUXMAZtto1YjNZKRT3EkxYlNqsbZBRJRBHGra9eQ7tpEg7JCuYORi6uVaDCjO1obYFSFeOqLAHhFTeY8-TJZQVHowiP1xNJ1pQ
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2020. VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSS "PILS.SĒTA.PILSĒTA"

Ir noslēdzies Bauskas Mūzikas un mākslas skolas organizētais III Latvijas mākslas
skolu audzēkņu vizuālās mākslas konkurss “Pils. Sēta. Pilsēta”.
Konkursa laureātu vidū saņemot Atzinību ir Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi Keita Poriņa (GLEZNOŠANA / Vecuma grupa 11 – 13 gadi) un Adrians
Lieģis (GRAFIKA / Vecuma grupa 8 – 10 gadi), skolotāja K. Ulberte.
Konkursā audzēkņi piedalījās ar plenērā zīmētiem un gleznotiem darbiem, kuros tika
atainota GMMS apkārtne.
Visus konkursa darbus var apskatīt šeit:

https://www.muzikamaksla.bauska.lv/2020/10/15/iii-latvijas-makslas-skolu-audzeknu
-vizualas-makslas-konkursa-laureatu-darbi/?fbclid=IwAR2RfmAMLIrwln4hoxwWFTG122
VSYpvjdjktQumJPgl0T_aHZ_c_z-3utZE

Bauskas
MMS

2020. 6.STARPTAUTISKAIS VOKĀLISTU KONKURSS PAR OPERDZIEDĀTĀJAS
ALĪDAS VĀNES BALVU
Lepojamies ar mūsu skolas audzēkni Ditu Heidiju Hehti, kura ieguvusi 2.vietu "6.

Staptautiskā vokālistu konkursā par operdziedātājas Alīdas Vānes balvu".
Konkursa dalībnieki vecumā no 12-22 gadiem tika vērtēti 4 vecuma grupās un sacentās
par trim godalgotām vietām katrā grupā un vienu galveno Alīdas Vānes balvu.
Paldies skolotājai Madarai Ivanei un koncertmeistarēm - Līgai Eņģelei un Maijai Zaķis!

11.11.2020
.

LĀČPLĒŠA DIENA
Diemžēl pašreizējā situācija valstī

mūsu skolas korim liedz iespēju
piedalīties Lāčplēša dienas piemiņas
pasākumā Grobiņas novads klātienē,
bet mēs esam atraduši veidu, kā nosūtīt
savu sveicienu attālināti!

“Tumša nakte”
Izpilda GMMS koris
Diriģente Eva Krastiņa-Pucena
Vokālā pedagoģe Madara Ivane

GMMS

Novembris,
2020.

VIDEO SVEICIENS LATVIJAI DZIMŠANAS DIENĀ
Grobiņas Mūzikas un mākslas

skolas audzēkņi un skolotāji sveic
Latviju 102.dzimšanas dienā ar video
sveicienu "ES BŪŠU TAVS
KAROGS"!

Video sveicienā piedalās
klavierspēles, flautas spēles, vizuāli
plastiskās mākslas, vijoles, ģitāras
spēles, deju programmas audzēkņi
un apvienotais audzēkņu koris.
Scenārijs - Eva Krastiņa-Pucena
Video un skaņa - Eva
Krastiņa-Pucena
Vizuālais noformējums - Biruta Ignatova

! Video un skaņas ieraksts veikts, ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra
epidemioloģiskos nosacījumus.

GMMS

https://www.facebook.com/Bauskas-M%C5%ABzikas-un-m%C4%81kslas-skola-225115254632880/?__tn__=K-R&eid=ARCTUkzFTK7hl4Ymrz_x-Ac54Y7WMigOgCaaZjpdAoEiSPBX3ZG0c_aqi6pGSm9s2SOA7iWZAqooMp50&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARB0ITWfjBMeRpH82WNu5GKCSqxEwiuBg_qd2x-_M-Apv2D2NRuntgOLQ-_1AVd3VShgo7zBuP1ZkrqREbVVDp49T1uY-uTTuWj49Km23r7O-GTeqBYtINvcwTNX3wKCUzdfPc0qRafZiih4wr-1i8A407TcsFKvt10wq6LFq5aKsHzlmCoM8qNNCCXmkPBblRxYYVwxpEo06lg55Zlb8v2BpXlqDq6HV8-yWJG8sa804rMYKMhE_EFUe4bMlsbswS3I6PqW03MkIVsXw2U-LmEORXxy7Yw97JCbhs3IcGQDusWiMVINRAwwZ3YdyZUj0N0IB95_Hi0-Up5jRgIS53i-1A
https://www.muzikamaksla.bauska.lv/2020/10/15/iii-latvijas-makslas-skolu-audzeknu-vizualas-makslas-konkursa-laureatu-darbi/?fbclid=IwAR2RfmAMLIrwln4hoxwWFTG122VSYpvjdjktQumJPgl0T_aHZ_c_z-3utZE
https://www.muzikamaksla.bauska.lv/2020/10/15/iii-latvijas-makslas-skolu-audzeknu-vizualas-makslas-konkursa-laureatu-darbi/?fbclid=IwAR2RfmAMLIrwln4hoxwWFTG122VSYpvjdjktQumJPgl0T_aHZ_c_z-3utZE
https://www.muzikamaksla.bauska.lv/2020/10/15/iii-latvijas-makslas-skolu-audzeknu-vizualas-makslas-konkursa-laureatu-darbi/?fbclid=IwAR2RfmAMLIrwln4hoxwWFTG122VSYpvjdjktQumJPgl0T_aHZ_c_z-3utZE
https://www.facebook.com/DienvidkurzemeDome?__cft__[0]=AZXRLWGV_zS_vR7EClGQ3utfgavZOSklw5U0b4s8Gn60HkKNFmz5aptMoZsUUtcgaWCw-cahXnYcd27xd4N0D1PGflK9hjG0g1c5OAoozisAZaSKONiMoSHSJ4oPVUCE1YiS07twvG2lVbuHrrjhDng4d2ITOZsaoz7BDEOdOX3CsUGUerSdN2wkskFj_-iZ8QY&__tn__=-]K-R
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Decembris,
2020.

Vairs neizdodas klātienē satikt visus savus mīļos
klasesbiedrus un skolotājus? Nosūti viņiem sveicienu
Ziemassvētku pastā! Pasta kastīte atrodas 2.stāva
izstāžu zālē.

GMMS

Decembris,
2020.

GROBIŅAS NOVADA KALENDĀRS 2021
Skaista Grobiņas novada tradīcija ir skolēnu vizuālās mākslas un literāro darbu

kalendārs, kas katru gadu tiek izdots īsi pirms Ziemassvētkiem. Arī šogad decembrī uz
svinīgu pasākumu pie Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas lielās egles bija ieradušies
Grobiņas novada izglītības nodaļas pārstāvji
Ginta Kampare un Arvils Roga ar jaunajiem
nākošā gada kalendāriem. Uz pasākumu bija
aicinātas GMMS audzēknes, kuru darbi tika
iekļauti kalendārā. Kalendāra 1. vāku zīmēja
4. klases audzēkne Keita Poriņa. Patrīcijas
Svaines zīmējums rotās katru kalendāra lapu,
bet kalendāru noslēdz fragments no GMMS
absolventes Ances Elīnas Lūkas noslēguma
darba. Paldies skolotājai Kristīnei Ulbertei par
audzēkņu atbalstu un ieguldīto darbu!

* Visas bildes no pasākuma galerijā.

Decembris,
2020.

Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu darbu skate. GMMS

Grobiņas Mūzikas un mākslas
skolas ģitāras spēles audzēkņi,
skolotāja Toma Bokuma vadībā,
izveidojuši audiovizuālu priekšnesumu
dziesmām “Esi man blakus” un “Mazā
bilžu rāmītī” (Autori – Renārs Kaupers
un Kaspars Zemītis). Ar šo
priekšnesumu, no sirds novēlam gaišus
un prieka pilnus svētkus ikvienam no
Jums!

GMMS

https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/2028dca9-7f37-4b8e-82a1-e7be62081cc5/galerija?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=d8812db9-fb70-4fa8-873f-7f21cd79fc03&esi=d8812db9-fb70-4fa8-873f-7f21cd79fc03&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=en&metaSiteId=41a413b8-63f6-49a5-802b-65926c657d73
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Decembris,
2020.

DEJU RITMI 2020
No 7. - 11.decembrim Liepājas Bērnu un jaunatnes

centrs rīkoja solo deju konkursu - festivālu "Deju ritmi 2020"
online. Arī Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas deju
programmas audzēkne Šarlote Kazbuķe piedalījās
contemporary žanra kategorijā un ieguva godpilno 2.
vietu! Paldies skolotājai Elīnai Lankovskai-Ķeķei par
audzēknes sagatavošanu un vecākiem par atbalstu!

Deja: "Pastaiga mākoņos"
Horeogrāfija: Elīna Lankovska-Ķeķe
Mūzika: A. Sējāns, R. Sējāns, I. Cipe "Vilku

šūpuļdziesma"


Liepājas
BJC

19.12.2020
.

R.Pauls, Rainis "Vīle vaļā" - video
Audzēkņi un skolotāji vienojušies jautrā

dziesmā, lai sveiktu ikvienu svētkos!
Priecīgus Ziemassvētkus!!!

GMMS

22.12.2020
.

1.semestra noslēgumā ne tikai saņēmām liecības,
bet arī, ar pašu gatavotām eglīšu mantiņām, izrotājām
mūsu skolas eglīti.

Tiekamies jaunajā 2021.gadā!

24.12.2020
.

24.decembrī Grobiņas luterāņu baznīca būs atvērta, un
šajā laikā cilvēki var ienākt, pabūt klusumā un mierā,
paklausīties kādu muzikālu sniegumu... Laikā no 12:00
līdz 13:00 būs iespēja dzirdēt arī mūsu audzēkņus.

Grobiņa

https://www.facebook.com/LiepajasBJC/?__cft__[0]=AZXnB_QT_yCYIPRWUm100MJTySDSND0S3-Kk2WtpaNBNrNnEs625RCCQhxrNKf6EiS_trd30GemmOkjXDO-iMc4GhlRNkQJ_1rsllOyLSMi2TO67Bd32jdsTDKt6xDH4zyNl7-6S-qA_EzWC01fqF8Cfn9CF-hxxoy5xNDvmst48Xf0GyAu1Gegk0P09KMeOgsg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LiepajasBJC/?__cft__[0]=AZXnB_QT_yCYIPRWUm100MJTySDSND0S3-Kk2WtpaNBNrNnEs625RCCQhxrNKf6EiS_trd30GemmOkjXDO-iMc4GhlRNkQJ_1rsllOyLSMi2TO67Bd32jdsTDKt6xDH4zyNl7-6S-qA_EzWC01fqF8Cfn9CF-hxxoy5xNDvmst48Xf0GyAu1Gegk0P09KMeOgsg&__tn__=kK-R
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Janvāris,
2021.

SNIEGA SKULPTŪRAS
Janvāris visus lutināja ar baltu sniegu, kas deva iespēju

mākslas skolas audzēkņiem izpausties liela formāta darbu
veidošanā.

Pirmais attālinātais uzdevums veidošanā bija Sniega
skulptūra. Audzēkņi ļoti radoši risināja šo tēmu un prasmīgi
parādīja savas spējas trīsdimensiju lielformāta objektu
veidošanā. Īpašs prieks par 1. klases audzēknēm, kurām tas
bija pirmais lielais darbs.



Janvāris,
2021.

MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅI SVEIC GROBIŅU SVĒTKOS
Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas logus rotā sveicieni no mākslas skolas

audzēkņiem!
Darbi tapuši attālināto mācību laikā un tajos

attēlots tas, kas šobrīd aktuāls. 2021. gads -
cerības, sajūtas, rūpes, vīzijas un vēlējumi - kāds
tas varētu būt. Ziemas prieki - kādi tie ir gan lieliem,
gan maziem - arī SIC zīmēšanas pulciņa dalībnieku
darbos. Sagaidot Grobiņas dzimšanas dienas
mēnesi, šie dažādās tehnikās radītie darbi mūsu
skolas logos, lai ir kā sirsnīgs sveiciens Grobiņai
dzimšanas dienā!

Grobiņa

2021. PEDAGOGU UN AUDZĒKŅU IZSTĀDES
Sagaidot Grobiņas dzimšanas dienu,

pilsētas centrā ir iekārtotas divas Grobiņas
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un
pedagogu darbu izstādes. Grobiņas pilsētas
bibliotēkā izstādīti mākslinieka un pedagoga
Pētera Taukuļa darbi, kuri apskatāmi arī no
ārpuses bibliotēkas logos. Skatlogā, Lielā
ielā 72a, aplūkojami audzēkņu darbi kopā ar
pedagogu Pētera Taukuļa, Laines Kinstleres
un Kristīnes Ulbertes darbiem izstādē „Savai
pilsētai”.



Grobiņa

2021. GROBIŅAS DZIMŠANAS DIENAS SVEICIENS
Daudz laimes Grobiņai 326. dzimšanas

dienā novēl Grobiņas Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi!!!

Apsveikumi veidoti dažādās tehnikās ar
daudz laba vēlējumiem savai pilsētai.

Februāris,
2021.

SADRAUDZĪBAS PĒCPUSDIENA/ JAUNRADES KONKURSS
Katru gadu Grobiņas Mūzikas un mākslas skola organizē Liepājas apkārtnes

mūzikas skolu Sadraudzības pēcpusdienu/ Jaunrades konkursu, kurā audzēkņi uzstājas
ar pašu komponētiem skaņdarbiem.

Šogad pasākums norisinājās attālināti. Saņēmām video no Pāvilostas Mūzikas un
mākslas skolas, Piltenes Mūzikas skolas, Priekules Mūzikas un mākslas skolas, Aizputes
Mūzikas skolas, Nīcas Mūzikas skolas un, protams, arī no Grobiņas Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņiem.

Audzēkņu kompozīcijas vērtēja komponiste Laura Dubina, kuras daiļrade aptver

GMMS
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dažādu žanru darbus orķestrim, korim, kameransamblim un arī elektronikai. Komponiste
iesūtīja video, kurā vērtēja audzēkņu kompozīcijas kopumā un arī paziņoja Ceļojošās
balvas ieguvēju. Savā video komponiste apsveica audzēkņus ar to, ka viņi šajā laikā
piedalās konkursos un turpina komponēt. Kā arī sniedza katra priekšnesuma vērtējumu
un ieteikumus turpmākajai darbībai.

Kā ierasts, arī skolotāji un audzēkņi ar savu balsojumu varēja piešķirt kādam
dalībniekam Skatītāju simpātijas balvu un otro gadu pēc kārtas Grobiņas novada
pašvaldība piešķīra Specbalvu.


Rezultāti:
* Komponistes Lauras Dubinas piesķirtā CEĻOJOŠĀ BALVA - Pāvilostas Mūzikas un

mākslas skolas audzēkne Gabriela Vagotiņa-Vagule "Vistas un gaiļa dancis",
skolotāja A.Ķikute.


* SKATĪTĀJU SIMPĀTIJAS BALVA - Nīcas Mūzikas skolas audzēknei Jūlijai

Vadonei "Augusta rīts", skolotāja D.Jurga.

* Grobiņas novada pašvaldības

SPECBALVA - Grobiņas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkne Ērika
Vārna "Roku dialogs", skolotāja
M.Zaķis.


PALDIES visiem dalībniekiem un

viņu skolotājiem par piedalīšanos!
PALDIES komponistei Laurai Dubinai
par atsaucību un vērtīgajiem
komentāriem!

Turpiniet komponēt!

3.04.2021. "Glabāsim Lieldienu saulīti
sirdīs,

Glabāsim Lieldienu prieku
arvien,

Lai pazūd tumsa, kas
dvēselēs tirdī,

Lieldienu saule lai atspīd
arvien!"

Saulainas Lieldienas!

GMMS

Aprīlis,
2021.

STARPTAUTISKAIS ĢITĀRISTU KONKURSS "KUR TAD TU NU BIJI" 2021
Noslēdzies Starptautiskais ģitāristu konkurss "Kur tad tu nu biji" 2021, kuru rīkoja

Mārupes Mūzikas un mākslas skola un pedagogs Andris Grīnbergs. Konkurss notika
attālināti, katram dalībniekam iesūtot divus skaņdarbus video formātā.

No Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas piedalījās 3.klases audzēknis Kristofers
Vilhelms Avotiņš (skolotāja Zane Ēķupe) un 5.klases audzēknis Kristaps Aleksandrs
Eglītis (skolotāja Antra Arnolda).

Kristofers savā vecuma grupā ieguva 1.pakāpes diplomu. Savukārt, Kristaps
izcīnīja 2.vietu savā vecuma grupā.

Apsveicam un priecājamies par panākumiem!

Mārupes
MMS
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2021. I STARPTAUTISKAIS MARKA ROTKO MŪSDIENU
MŪZIKAS JAUNO IZPILDĪTĀJU KONKURSS

Kaut arī nevaram uzstāties klātienē, startējam konkursos attālināti.
Šī gada martā Daugavpilī notika vēl nebijis konkurss jaunajiem mūziķiem – 1.

Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss, kurā piedalījās
bērni un jaunieši līdz 19 gadu vecumam.

Starp dalībniekiem no Kanādas, Izraēlas, Vācijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas,
Lietuvas, Igaunijas un Latvijas, Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi tika augsti
novērtēti:

I pakāpes diplomu klavierspēlē saņēma Samanta Saleniece un Ērika
Vārna (skolotāja Maija Zaķis)

II pakāpes diplomu flautas spēlē saņēma Paula Sērdiene (koncertmeistare
Jūlija Gabaliņa, skolotāja Laura Baltaiskalna-Eglīte)

III pakāpes diplomu klavierspēlē saņēma Alise Kņūtiņa (skolotāja Maija Zaķis)

Daugavpils

4.05.2021. Sveicam Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienā!

Ē.Ešenvalds “Dvēseles dziesma”
Izpilda GMMS koris, solo Dita Heidija
Hehte, Rihards Kļaviņš
Diriģente Eva Krastiņa-Pucena
Vokālā pedagoģe Madara Ivane

GMMS

9.05.2021. Mīļo, mīļo māmuliņ
Paldies tev par visu,
Paldies par buču
Ko no rītiem man sniedz,
Paldies par smaidu
Kas tev sejā mirdz
Un izplaukst kā liliju zieds,
Paldies par mīļajiem vārdiem
Kas nāk no tevis ik dienu kā saulriets,

GMMS
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Paldies, ka esi man kā plaukstošs zieds
Kas ir pilns cerību kā bišu siets,
Paldies, ka esi man...
Paldies savām mammām grib teikt arī
mūzikas skolas audzēkņi, dāvinot ne tikai
dziesmu, bet arī pateicības vārdus.
Mammas, vai atminējāt, ko mīļu jums
vēlas pateikt tieši jūsu bērns?

Latv.t.dz.vārdi, Z.Liepiņš “Novij’ man,
māmuliņa”
Izpilda GMMS koris
Diriģente Eva Krastiņa-Pucena
Vokālā pedagoģe Madara Ivane

Sveicieni Mātes dienā no mākslas skolas audzēkņiem! Paldies, ka jūs esat stipras un
vienmēr blakus…

Maijs,
2021.

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas un
Vaiņodes Mūzikas skolas koklētāji kopā
ar skolotāju Gunitu Riežnieci skaistā un
saulainā maija pēcpusdienā izveidoja
video ierakstu, kurā koklētāju
izpildījumā dzirdama latviešu tautas
deja "Krusta kazaks" S. Krasnopjorova
apdarē. Video ierakstā redzamas
Grobiņas un Vaiņodes novadu
atpazīstamākās vietas.

GMMS un
Vaiņodes
MS

21.05.2021
.

VPM diplomdarbu aizstāvēšana GMMS

28.05.2021
.

VPM audzēkņu izlaidums, dejas un mūzikas audzēkņu izlaidums. GMMS
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29.05.2021
.

GROBIŅAS PILSĒTAS SVĒTKI

Lielisks veids, kā noslēgt mācību gadu
- ar koncertu klātienē! 29.maijā, Grobiņas pilsētas svētkos, mūsu skolas audzēkņiem bija
atkal iespēja kāpt uz skatuves un uzstāties skatītāju priekšā. Jau no plkst.10:45 mūzikas
skolas audzēkņi sniedza koncertu Grobiņas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Tā kā
skatītāju skaits klātienē bija ierobežots, nodrošinājām to, lai koncertu varētu skatīties
ikviens tiešraidē GMMS Youtube kontā. Ārpus baznīcas varēja apskatīt mākslas skolas
audzēkņu darbiņus. Bet jau plkst.12:00 - iespēja ieskatīties dejotāju atklātajās
nodarbībās Grobiņas pilskalnā. Audzēkņi un skolotāji bija patīkami satraukti par
uzstāšanos klātienē.

Nu varam doties pelnītā vasaras atpūtā!

Grobiņa

31.05.2021
.

Grobiņas Mūzikas un mākslas skola UZŅEM AUDZĒKŅUS ATTĀLINĀTI visas
vasaras garumā un no 1.līdz 4.jūnijam KLĀTIENĒ!!!

Pirms ierašanās sazinies ar nodaļas vadītāju:
MŪZIKA - 26400694 (Iveta)
MĀKSLA - 29397960 (Kristīne)
DEJA - 27714966 (Elīna)
Klikšķini uz šo saiti

https://forms.gle/Hj4tLGWk8yRRtFTC7 un
PIEVIENOJIES MUMS jau tagad!

Uzzini vairāk par skolas ikdienas darbu,
dalību konkursos, pasākumos, par skolas
tradīcijām www.grobinasmms.com un
Facebook lapā.

Maijs,
2021.

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS AUDZĒKŅU
MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMS

VPM audzēkņiem mācību gads ir
noslēdzies ar attālinātām darbu
skatēm, ar izstādi Grobiņas svētkos un
Plenēru gleznojot dabā. Šajā gadā
audzēkņi radoši strādājuši un ar saviem
darbiem piedalījušies dažādos
konkursos, izstādēs un projektos. Labu
atpūtu vasarā un uz tikšanos
septembrī!

Jūnijs,
2021.

VPM ABSOLVENTES RENĀTES ŪDRES GOB
ELĒNS "ŪDENSTORNIS"

Mūzikas un mākslas skolas absolvente Renāte
Ūdre skolu beidza ar noslēguma darbu – gobelēnu
“ŪDENSTORNIS”, darba vadītāja Laine Kinstlere.
Iedvesmu darbam Renāte guva no P. M. Berči
arhitektūras, vēsturiskās Ūdenstorņa sarkanķieģeļu
celtnes Karostā un aušanas tehnikas - gobelēns.
Sadarbībā ar SIA “Liepājas Ūdens”, tās pārstāvi Ritu Ūdri,
Renātes mammu, gobelēns ir izstādīts patstāvīgā
ekspozīcijā Karostas Ūdenstornī, Ģ. Baloža ielā 29 un no
šī gada 15. jūnija apskatāms ikvienam interesentam, arī
Karostas festivāla ietvaros.

Liepāja

https://forms.gle/Hj4tLGWk8yRRtFTC7?fbclid=IwAR3uAzHBquM91OzdoXNvbXVOIp3fF4oVXvEW7llotgeWKu_xBf5xaNaZ8G4
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.grobinasmms.com/?fbclid=IwAR3yS32oqLFSbOGczN4EQqvAhZdB3aXiAHy81VwexkNdSPytLcGEkDlCOyY&h=AT0O701t3mLUInc3BAFBomJsiEp1J_7zwPqAdc9H8nXzKK0FkVrlH9lYT07W9Lf7siMoSQOBYLknW_4YAFgfr7WQLv2XMXos7i2pkzV10rt4cXcADxwWdiCzS5fG_enTPZHG&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2IwpAcSfNhToD0tSsTQXi1wZKatLr2M9VebDenClOGdrBeGIxeQ3rMAZAORJtxcH0Vp1xKZEpFEkLuAAUBkcIbJsAR_IdBF_yAX_JAz2Y_kjIfrEsCV7QhPz854cGfbfl0-n2Cl-Cil0U7vXhsZh7PQGm8xjg6L0kLG3uRXx4U99IXLI1FA3iMbGP5tL8bSHtW6X4KCfwhV7ql6vaYwsheLofPaSn1Qf504o_6Xg
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Jūnijs,
2021.

Ļoti lepojamies ar mūsu Deju programmas
absolventi Maranu Pujēnu, kura godam izturējusi Rīgas
Horeogrāfijas vidusskolas iestājpārbaudījumus (klasiskā
deja, improvizācija, laikmetīgā deja, solo priekšnesums)
un ir viena no 10 labākajiem, kas uzņemti laikmetīgās
dejas programmā!!!

2021. VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSS JĀZEPA VĪTOLA MŪZIKA
2021.GADA TĒMA - "PĻAVA"

Gaujienas mūzikas un mākslas skolas organizētajā Vizuālās mākslas konkursā -
Jāzepa Vītola mūzika, VPM programmas audzēkne Katrīna Mihailova ieguvusi
3.vietu savā vecuma grupā (sk. K.Ulberte).
Šogad konkursa dalībnieki gleznoja stilizētu pļavas ziedu kompozīciju guaša tehnikā,
klausoties Jāzepa Vītola simfonisko poēmu
„Līgo”.
Konkursam tika iesūtīti 392 darbi piecās vecuma
grupās. Skolēnu darbus vērtēja – Latvijas
Mākslinieku savienības prezidents Igors
Dobičins; grafiskais dizaineris Juris Mežeckis;
māksliniece pedagoģe Māra Kārkliņa; pedagoģe
Dace Lazdiņa; pedagoģe, J. Vītola memoriālā
muzeja “Anniņas” vadītāja Ineta Riepniece;
Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja Inese
Lukjanoviča.

Konkursa rezultāti: http://www.vitoleni.lv/?page_id=235

Gaujienas
MMS

http://www.vitoleni.lv/?page_id=235
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