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APVERSTOJI STUDIJA „SĖKMINGAS NOVATORIUS” - NOVA  

Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Nyderlandų mokslininkai išbando būdus vakarėliams pandemijos 

metu – Muzikinis renesansas  

 

Gerosios praktikos kūrėjas, šalis: Nyderlandai 

Sektorius: Muzika 

Verslo / darbo tipas: Kartu organizuoja Nyderlandų vyriausybė ir šalies renginių sektorius 

 

Pasiekimai kultūros ir kūrybos sektoriuje (KKS) iki pandemijos  

Pastaruosius metus koncertų salėse ir klubuose viešpatavo tyla, tačiau netrukus jos gali vėl 

užsipildyti. Nyderlandų renginių sektorius susivienijo su tyrėjais, kad dideli susibūrimai būtų 

saugūs nepaisant koronaviruso. 

Festivalis „Grįžimas į gyvenimą“ buvo 

bandomasis bėgimas, „supakuotas“ į 

gerąją šių dienų praktiką. Prieš 

pandemiją ši geroji praktika buvo 

įgyvendinta gražiu formatu ir malonia 

atmosfera, su gera muzika, kuri kartu 

telkė linksmybes ir džiaugsmą. Muzika 

buvo optimizmo eliksyras prieš 

pandemiją ir buvo „perteikiama“ per 

koncertus, festivalius ir kt. Pagrindiniai 

šios gerosios praktikos laimėjimai 

prieš pandemiją buvo susiję su 

gražiomis vietomis, kruopščiai 

parinktomis koncertams kaip vakarėliams. Dalyviams tai nereikalaudavo papildomų išlaidų, nes 

tai paprastai rėmė Nyderlandų vyriausybė arba kiti subjektai, atsakingi už muzikos ir kultūros 

viešinimą vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygiu. 

 

Nuotraukos šaltinis: Unsplash 
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Iššūkiai, kilę pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo būdai, skirti šiems 

iššūkiams įveikti  

Ši geroji praktika buvo įgyvendinta 2020–2021 m. pandemijos metu kaip bandomasis festivalis 

„Grįžimas į gyvenimą“. Tyrėjai norėjo išsiaiškinti, ar nepaisant pandemijos gali vykti didelio masto 

įvykiai. Daugiau nei tūkstantis žmonių susirinko kartu, šokdami pagal ritmą ir gurkšnodami alų. 

Jie nesilaikė atstumo, nedėvėjo kaukių. Taip buvo prieš pandemiją. Renginys įvyko šeštadienį 

mažame Bidinghuizeno miestelyje Nyderlanduose, gavus vyriausybės sutikimą.  

„Biddinghuizene linksmintojams buvo matuojama temperatūra prie įėjimo į festivalio teritoriją ir 

jie turėjo parodyti ne tik bilietą, bet ir neigiamą PGR testo rezultatą. Jie visi ant kaklo turėjo jutiklį, 

kuris seka judesius, o tada linksmybės galėjo prasidėti. Įėję į vidų, daugelis žmonių džiaugsmingai 

krito vienas kitam į glėbį. Kai kurie 

pratrūko džiaugsmu; kiti įsitraukė į 

muziką. Nuotaika šį kovo vidurio 

šeštadienio rytą buvo euforiška.''- (Iš 

paties šaltinio)  

Festivalis buvo septintasis 

vadinamasis „Fieldlab“ renginys, 

eksperimentus kartu organizavo 

Nyderlandų vyriausybė ir šalies 

renginių sektorius. Buvo siekiama 

išsiaiškinti, kaip pandemijos metu 

galima užtikrinti koncertų, teatro 

pasirodymų, sporto renginių ir 

konferencijų saugumą, sakė 

programos vadovas Pieter Lubberts. 

 

 

Sąlygos novatoriškumui ir sėkmei  

Naujoviškumas yra tai, kad mokslininkai stebėjo dalyvių elgesį ir pastebėjo grupės dinamikos 

skirtumus, tada palygino išvadas su kitais įvykiais. Biddinghuizene festivalio dalyviai turėjo dėvėti 

jutiklius, kurie stebėjo, su kuo jie bendravo, kiek laiko ir kokiu atstumu. "Visi turėjo PGR testą - 

koronaviruso testą padarytą prieš 48 valandas ir tik gavus neigiamą rezultatą buvo galima patekti 

į festivalį. Tai buvo pagrindinė priemonė, kurią turėjome", - sakė Lubberts. 

Šios gerosios praktikos sėkmė slypi tame, kad renginio dalyviai buvo tikrinami praėjus penkioms 

dienoms po kiekvieno renginio, o pirmųjų šešių renginių rezultatai teikia vilčių. „Iš daugiau nei 
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6000 žmonių, kurie iki šiol dalyvavo šiuose 

renginiuose, mes nustatėme tik penkis, kurie 

galėjo būti užsikrėtę koronavirusu įvykių metu 

arba maždaug tuo metu“, - sakė Voss.  

Šią gerąją praktiką galima sėkmingai 

įgyvendinti arba pakartoti bet kada, kai reikia 

atlikti eksperimentą (tačiau saugos 

sąlygomis). Reikalingi dainininkai, dalyviai ir 

rimta priežastis išbandyti/atlikti tyrimą. 

Sąlygos daugiausia yra socialinės ir 

aplinkosauginės (tačiau ir institucinės, jei festivalius organizuoja miesto rotušės ar kitos NVO ir 

pan.).  

 

Šaltinis: https://www.dw.com/en/dutch-researchers-test-ways-to-party-during-the-

pandemic/a-56953021 

 

Klausimai savianalizei 

 

1. Ko išmokau iš šios gerosios praktikos? 

2. Ką turiu padaryti, kad sėkmingai suorganizuočiau tokį eksperimentą ir dalyvaučiau 

jame? 

3. Kiek šios gerosios praktikos turinys man buvo aktualus ir naudingas? 

 

 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė Centrul pentru Promovarea Invatarii 

Permanente - CPIP, Rumunija. 
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