Kiek tai kainuoja?
Dalyvavimas orkestre nėra pats brangiausias vaikų ir
jaunimo laisvalaikio užsiėmimas, kuriame gali dalyvauti
vaikai ir jaunimas. Dažniausiai natos, instrumentas ir
uniforma yra įtraukiami į metinį mokestį, todėl daugiau nėra
brangių papildomų išlaidų. Išlaidos už keliones ir dalį studijų gali
būti pridedamos prie metinio mokesčio.

Informacija apie
pučiamųjų ir mušamųjų
instrumentų orkestrą

Kreipkitės į vietinį orkestrą ir sužinokite, kokios yra metinės
išlaidos.
Taip pat galima kreiptis į savivaldybę dėl išlaidų
kompensavimo,toms šeimoms, kurioms to reikia.
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Visi suaugusieji, dirbantys su vaikais mokykloje, turi pateikti
policijos pažymėjimą.

Kas yra pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų orkestras?
Daug vaikų ir jaunų žmonių Norvegijoje groja pučiamųjų ir
mušamųjų instrumentų orkestre. O kas gi tai yra iš tikrųjų?
Orkestre mes galime išmokti groti ir naudotis pučiamaisiais
instrumentais arba mušamaisiais instrumentais. Jais mes grojame
kartu su kitais. Galima rinktis iš daugybės skirtingų instrumentų. Paprastai
kiekvienas gali pasirinkti pats, kokiu instrumentu nori išmokti groti, tačiau
dažniausiai tai nusprendžia dirigentas (mokytojas).
Yra įvairių tipų orkestrai; mokyklos orkestras, kuriame groja vaikai ir jaunimas
kartu. Įvairaus amžiaus orkestras, kuriame kartu groja vaikai, jaunimas ir
suaugusieji. Suaugusiųjų orkestras, kuriame kartu groja tik suaugusieji (paprastai
vyresni nei 15 metų). Mokyklos orkestre galima pradėti groti maždaug nuo 7–9
metų iki sukanka 19 metų. Tai gali skirtis nuo vienos mokyklos orkestro iki
kitos mokyklos orkestro. Orkestre groja ir mergaitės, ir berniukai.
Tie, kurie groja orkestre yra vadinami muzikantais. Kai muzikantai
pradeda groti mokyklos orkestre, jie dažnai vadinami jaunaisiais
atlikėjais. Čia muzikantai išmoksta pirmųjų instrumento natų ir groti
kartu. Daugumoje vietų yra priskiriamas mokytojas, kuris ilgą laiką yra
jau grojęs instrumentu. Šiek tiek sužinoję ir išmokę apie instrumentą, ir
pagroję kartu, jūs galite prisijungti prie pagrindinio orkestro, kuriame
grosite kartu su kitais, tais kurie jau kurį laiką grojo.
Groti orkestre yra hobis, kuriuo galite užsiimti visą gyvenimą.
Muzikantas neprivalo baigti groti, dėl to kad yra per senas mokyklos orkestrui.
Visoje šalyje randasi orkestrai suaugusiems, todėl jūs visada turėsite galimybę
groti su kitais.
Norvegijoje yra daugybė orkestrų, kurie yra siejami su gegužės
17-osios švente. Tačiau per sezoną orkestras turi daugybę kitų
koncertų, pasirodymų, savaitgalio repeticijų, kursų ir kelionių.
Daugeliui orkestro muzikantų, kelionės duoda naujų patyrimų ir
pojūčių.
Kodėl verta groti orkestre?
Orkestre susipažįstate su kitais, gyvenančiais tame pačiame rajone,
kaime ar mieste. Orkestras repetuoja dažniausiai vieną ar du kartus
per savaitę. Socialinė aplinka yra svarbi grojimo orkestre dalis, kur vyriausi
muzikantai rūpinasi jaunesneisiais ir jiems padeda. Orkestre visi yra vienodai
svarbūs; nesvarbu, ar esate mergina, ar berniukas, ar esate tylus, ar triukšmingas,
ką tik pradedantis, ar jau beveik suaugęs ir nesvarbu, kokiu instrumentu grojate.

Orkestre muzikantai, išmoksta:
• groti instrumentu.
• groti įvairių tipų muziką.
• klausytis vienas kito.
• bendradarbiauti tarpusavyje.
• gerbti ir rūpintis vienas kitu.
“Tyrimai parodė, kad vaikai, išmokę groti instrumentu, turi pranašumų kalboje,
matematikoje, taip pat tai stiprina atmintį ... Kiekvieną kartą, kai atsisėdate
praktikuotis, treniruojate savitvardą, dėmesį, ir atmintį”
(https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=306539)
Parėmimas ir dalyvavimas
Norvegija, remdamasi Laisvalaikio deklaracija, įsipareigojo visiems vaikams suteikti
galimybę dalyvauti laisvalaikio praleidimo veikloje. Laisvalaikio deklaravimas
grindžiamas JTO vaiko teisių konvencijos 31 straipsniu, kuriame
teigiama, kad visi vaikai turi teisę į laisvalaikį ir žaidimus bei dalyvavimą
meniniame ir kultūriniame gyvenime.
Tai nėra tik finansinė parama. Orkestras turi organizuoti mokymus
taip, kad galėtų dalyvauti visi, nepriklausomai nuo lygio, lyties, amžiaus,
religijos, fizinių apribojimų ir kt.
Ko tikimasi tėvų, kurių vaikai groja orkestre?
Grojimas orkestre yra savanoriškai organizuojamas laisvalaikio užsiėmimas.
Šis užsiėmimas kaip ir kiti laisvalaikio užsiėmimai, reikalauja tam tikrų
pastangų iš tėvų. Kiek tėvai įsitraukia į mokyklos orkestro veiklą, skiriasi nuo
orkesrto iki orkestro. Kreipkitės į vietinį orkestrą ir sužinokite, kiek iš jūsų tikimasi.
Tėvų dalyvavimas gali būti apibūdinamas taip, pavyzdžiui: repeticijų stebėjimas,
torto kepimas koncertui ar kitos užduotys, tokios, kaip pagalba įvairiuose orkestro
renginiuose.
Tėvų dalyvavimas gali būti puiki proga tėvams pažinti vienas kitą. Vaikų laisvalaikio
veikloje dalyvaujantys tėvai turi teigiamą poveikį, nors kai kuriems vaikams ir
jaunuoliams tai gali būti šiek tiek nepatogu.
Orkestras yra valdomas demokratiškai. Tėvai ir vyresni nei 15 metų nariai
nusprendžia, kas sėdės taryboje. Prisijungimas prie tarybos suteikia galimybę tėvams
ir vyresniems nei 15 metų nariams aktyviai dalyvauti orkestre.

