SKATUVES MĀKSLAS AKADĒMIJA
Jūlijs

15 angļu valodas stundas nedēļā

Studentiem 9 – 17 g.v.

12 skatuves mākslas un dejas stundas
nedēļā

info@izglitiba-arzemes.lv

+371 29238012

www.izglitiba-arzemes.lv

Akadēmijas studenti iedziļinās tēlošanas
un

aktiermākslas

pasaulē.

Šī

gada

vasarai ir sagatavota pavisam jauna
programma, ar tās palīdzību studenti
divu nedēļu laikā uzlabos savas skatuves
mākslas iemaņas.
Iepriekšēja pieredze palīdzēja sastādīt
Par akadēmiju…

jaunu

interesantu

un

dinamisku

Ja tava kaislība ir aktiermāksla, tad pavadi savu vasaras brīvlaiku

programmu. Studenti pilnveidos savu

Skatuves mākslas Akadēmijā Lielbritānijā. Tur Tu varēsi attīstīt savas

aktiermākslas meistarību un paaugstinās

aktiermākslas un dejošanas prasmes.

prasmes sazināties angļu valodā.

Programma ir sastādīta tā, lai studenti varētu mācīties angļu valodu un
nodarboties ar dramaturģiju un horeogrāfiju. Akadēmijas mērķis ir
piedāvāt

studentiem

jautru

un

iedvesmojošu

vidi

dejas

un

aktiermākslas attīstīšanai, kā arī ievērojami uzlabot angļu valodas
zināšanu līmeni.

Katra nodarbība ir vērsta uz pārliecības
sevī

paaugstināšanu,

koordinācijas

plastikas

uzlabošanu,

un

lēmumu

pieņemšanu, komunikācijas attīstīšanu
Akadēmijas studenti…

un daudz ko citu. Studenti nodarbojas ar

Akadēmija ir paredzēta pusaudžiem 9 – 17 gadu vecumā. Ik gadu

horeogrāfiju, kopā ar citiem studentiem

skola laipni sagaida studentus no visas pasaules. Draudzīgi un talantīgi

no visas pasaules, ienes savu redzējumu

pasniedzēji dos padomus un atbalstīs tos, kuriem skatuves māksla

dejā, paši izvēlas mūziku un beigās

pagaidām ir kaut kas jauns, un palīdzēs pilnveidot meistarību tiem,

piedālās atvadu koncertā.

kuri nav iesācēji aktiermākslā un dejošanā.

Angļu valodas stundas un izklaides programma …
Akadēmija organizē interesantu mācību procesu un nodrošina izcilus
sadzīves apstākļus. Starptautiskā vasaras nometne dod iespēju iepazīt
citas kultūras un satikt jaunus draugus no visas pasaules.
Angļu valoda stundu laikā attīsta visas valodas prasmes (klausīšanos,
rakstīšanu, gramatiku un runāšanu).
Nodarbības aptvers dažādas tēmas: tēmas kas sastopamas ikdienas
sarunās, tēmas, kas pilnveido skatuves mākslas īpašo vārdu krājumu,
tēmas par mākslu un kino. Studenti tiks sadalīti grupās atbilstoši
Programma dod studentam iespēju kļūt
no

Valodas zināšanu pārbaudes tests, paredzēts, lai novērtētu angļu

uztraukuma pirms uzstāšanās, uzstāties

valodas zināšanas, ierodoties akadēmijā un braucot prom, un nofiksētu

publikas priekšā, pilnveidot leksiku.

studenta progresu kursa laikā. Vakaros tiks organizētas aktivitātes

Pozitīvu, atbalstošu un pretīmnākošu

kvalificētu animātoru vadībā.

pasniedzēju vadībā studenti izmanto

Cenā iekļauts:

pārliecinātākiem,

atbrīvoties

vecumam un spējām.

visu savi iztēli, lai kursa pedējā dienā

Ēdināšana un naktsmītnes

izveidotu atvadu koncertu. Jaunieši

15 angļu valodas stundas nedēļā

grupās tiek motivēti sarunāties angliski,

12 skatuves mākslas stundas nedēļā

fantazēt un sapņot, lai sagatavotu

1 pilnas dienas ekskursija nedēļā

lielisku noslēguma izrādi.

1 puse dienas ekskursija nedēļā

Pēdējos

gados tiek rādīti „Lion King”, „Viena

Angļu valodas testēšana

diena Akadēmijā”, „Vasaras brīvlaiks”,

Sertifikāts par kursa beigšanu

„Mamma Mia” un daudzi citi populāri

Vakara aktivitātes

darbi.
Jaunie cilvēki varēs satikties, sarunāties,
nodarboties un trenēties kopā ar citiem
līdzīgi domājošiem studentiem no visas
pasaules.
lietošana

Angļu
praksē

valodas
uzlabos

ikdienas
viņu

rakstīšanas un runāšanas prasmes un
studenti sāks domāt angliski.

Programma tiek piedavāta divās pilsētās, atkarībā no vēlamā izmitināšanas veida...

Akadēmija Bātā

Akadēmija Kroidonā

Atklājiet daļu no Anglijas bagātās vēstures pilsētā, kura

Studentiem 14 - 17 g.v.

ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstos,

Pilsēta atrodas Londonas dienvidos, tikai dažu minūšu

uzturoties Bātas universitātē – vienā no Apvienotās

brauciena attālumā ar vilcienu no Londonas centra.

Katalistes topa augstskolām.

Kroidonā ir daudz parku un dārzu, apmēram 10% no

Šis centrs piedāvā izcilas iespējas (sporta zāle, sporta

visas

laukums visiem laika apstākļiem, pludmales volejbola

Karalienes dārzs un High Street, tās apkārtne jūs

laukums, kā arī 350 sēdvietu kinoteātris, studentu bārs,

iepriecinās ar Viktorijas laikmeta arhitektūru.

mini-tirgus un kafejnīcas). Seno romiešu pilsēta Bāta ir

Lielisks

brīnišķīga un idilliska vieta angļu valodas mācībām.

pulksteņa

Tajā atrodas dažādas vēstures un kultūras objekti,

Kroidonas muzejs, Deivida Līna kinoteātris un publiskā

piemēram, Romiešu pirtis, teātri, Bātas abatija un

bibliotēka.

Londonas

zaļās

arhitektūras
tornis,

zonas.

Kraidonā

piemineklis

kurā

atrodas

ir

atrodas

Kroidonas

mākslas

centrs,

daudzi muzeji, kas atrodas līdzās modernai iepirkšanās
zonai ar kafejnīcām un restorāniem ar skatu uz upi
Avon.
Dzīvošana...
500 vietu rezidence
Vienvietīgas istabas ar
koplietošanas vannas
istabu
Vienvietīgas istabas ar
savu vannas istabu
Naktsmītnes mūsdienīgā
universitātes kampusā
24 stundu apsardze

Papildu iespējas...
Sporta zāle
Sporta laukumi
Tenisa korti
Pludmales volejbola
laukums
Kinoteātris
Studentu bārs un
diskotēka
Veikāli un kafejnīcas

Dzīvošana...
Viesģimene
Ēdināšana

Papildu iespējas...
trīs

reizes

dienā

Stadions

Divvietīgas vai vairāk

laukumi

vietīgas

Sporta zāle

istabas

koplietošanas

ar

vannas

un

sporta

Tenisa korti

istabu

Baseins

Vienvietīgas istabas (pēc

Ēdamzāle

lūguma,

Mūsdienīgas klases

par

papildus

samaksu)
Ikdienas transports

165 km no Heathrow lidostas
32 km no Bristol lidostas
120 km no Londonas centra
Ceļojums uz Londonu
Rezidenciju programma
Istabas ar vannas istabu
Golfa akadēmija

48 km no Heathrow lidostas
32 km no Gatwick lidostas
25 km no Londonas centra
Ceļojums uz Londonu
Viesģimenu programma
Ceļojumi uz Eiropas pilsētām
Deju un dramaturģijas akadēmija

Deju un dramaturģijas akadēmija
Angļu valodas intensīvais kurss
Jāšanas akadēmija
Angļu valodas intensīvais kurss
Ceļojumi uz Eiropas pilsētām
Uz katriem 10 studentiem minimali
atrodas 1 pieaugušais

