KORA KLASES RADOŠĀ DARBĪBA
2014./2015.MĀC.GADĀ
Šajā mācību gadā kora klasē pie skolotājas Daigas Lakšmanes mācījās 19 audzēkņi. No tiem 6
audzēkņi šogad uzsāka mācības 1.klasē, bet 2 audzēkņi, Evelīna Kasjaņenko un Pauls Grīnfogels būs
absolventu vidū.

Divas reizes mācību gadā visiem kora klases audzēkņiem ir jākārto pārbaudījumi dziedāšanā.
1.pusgadā tā ir ieskaite, kurā katram audzēknim jādzied divas dziesmas. Viena no tām ir latviešu t.dz.a
cappella(bez pavadījuma),bet otra brīvas izvēles dziesma ar pavadījumu.2.pusgadā visi audzēkņi kārto
pārcelšanas eksāmenu dziedāšanā. Atkal dziedot divas dziesmas. Sākot no 2.kora klases visiem audzēkņiem
ir klavierspēles stunda.
Kora klases bērni aktīvi muzicējuši koncertos, piedalījušies konkursos un pārstāvējuši mūzikas
skolas vārdu dažādos pasākumos ārpus Valdemārpils.
Novembrī Evelīna Kasjaņenko un Pauls Grīnfogels piedalījās ansambļu un duetu koncertā Talsu
Mūzikas skolā.

Bērni dziedājuši valsts svētku koncertos gan mūzikas skolā, gan Valdemārpils vidusskolā. Priecējuši
klausītājus Lubē, Ārlavas pansionātā, Ārlavas baznīcā. Tradicionāli piedalījušies mūzikas skolas koncertā
Ziemassvētkos. Ziemassvētku laikā radoši sadarbojoties ar mākslas skolu un Ilzi Šelkovu,izgatavojuši
maskas.

Paldies Ilzei Šelkovai par atbalstu.
8.janvārī Pauls Grīnfogels pārstāvēja Valdemārpils MMS Jauno dziedātāju konkursā –
Daugavpilī.Konkursā piedalījās dziedātāji no visas Latvijas, kā arī no Lietuvas.Sīvā konkurencē iegūta
godpilnā 2.pakāpe.

Aprīlis-K.F.Amendas svētku laiks Talsos.Novada mūzikas skolu koncertā Valdemārpils kora klasi
pārstāvēja Alita Ceraukste,un ieguva Komersantu kluba balvu.
Maijā mūzikas skolā ir eksāmenu un ieskaišu laiks,kā arī aktīvi piedalamies
koncertos.

11.maijā- mūzikas skolas koncerts Valdemārpils vidusskolā(Niklāvs Lasmanis)
21.maijā-ikgadējs kora klases solo dziesmu koncerts vecākiem.

25.maijā –mūzikas skolas atskaites koncerts, kurā piedalīsies 1.-3.kl. koris un 4.-8.kl.koris, gan kora
klases bērni ar solo un ansambļu priekšnesumiem.

3.jūnijā-Izlaidumu svinēja kora klases audzēkņi Evelīna Kasjaņenko un Pauls Grīnfogels.
6.jūnijā jau otro gadu piedalījāmies Bānīša svētkos Ārlavas,,Kauliņos,, (Ketija Grīnberga,Keita
Indriksone, Alita Ceraukste)
Šis mācību gads ir bijis aktīvs un radošs. Pēc kārtīgi padarīta darba
sekos atpūta visas vasaras garumā, lai uzkrātu spēkus no saules, jūras
un visa, kas mūs iedvesmo.
Jauku vasaru vēlot- jūsu skolotāja Daiga.

