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Lietuvos muzikø rëmimo fondas kvieèia á ypatingà 2007/2008 mokslo metø ALMA 
MATER MUSICALIS koncertiná sezonà, kurio programoje atsispindës net trys sukaktys. Pirmiau-
sia, pats Fondas ðvenèia savo veiklos 15-metá, ir ALMA MATER MUSICALIS ciklas rengiamas 
penkioliktà kartà .Taèiau ðios reikðmingos, bet metø skaièiumi „jaunos“ sukaktys  muzikinës 
kultûros gërybiø semiasi ið brandþiai jaunos, vienintelës aukðtosios muzikos mokyklos – Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos, kuri 2008 m. balandþio mënesá ðvæs 75 metø jubiliejø.

Fondas yra paskyræs  Vilniaus universiteto 425 metø sukakèiai visà ALMA MATER 
MUSICALIS koncertø ciklà. Þinome, jog profesionalus muzikinis lavinimas  prasidëjo senaja-
me universitete 17 a., o 1667 m. Universiteto profesorius Þygimantas Liauksminas paskelbë 
vadovëlá „Ars et praxis musicae” („ Muzikos mokslas ir praktika“), kuris buvo iðverstas á daugelá 
kalbø, ið jo buvo mokomasi Europos universitetuose.

Nuo 1933 m. veikianti aukðtoji muzikos mokykla Lietuvoje rengia profesionalius mu-
zikus: pedagogus, solistus dainininkus, instrumentininkus, muzikologus, dirigentus, aktorius, 
vadybininkus....

Penkioliktojo ALMA MATER MUSICALIS koncertinio sezono lankytojai turës ga-
limybæ matyti ir girdëti þymiausius LMTA pedagogus – meno meistrus, þinomus Lietuvoje, 
pripaþintus uþsienyje, susitiks ir su jauniausia muzikø bei aktoriø karta. Gal daliai jaunø ir nau-
jø klausytojø tai bus pirmasis susitikimas su profesionalios muzikos þvaigþdëmis, o kitiems ðie 
iðkilûs koncertai – dar vienas neuþmirðtamas estetinio dvasingumo ðaltinis. Bet visiems muzikos 
meno mylëtojams – meninës patirties praturtinimo galimybë  ir nuoðirdþios pagarbos þenklas, 
iðryðkinantis Lietuvos profesionalios muzikos  aukðtà meniná lygá ir socialinæ svarbà.

Vilniaus universiteto rektorius
akademikas BENEDIKTAS JUODKA

Lietuvos muzikø rëmimo fondo direktorei 
p. Liucijai Stulgienei

Buvo gera diena, 
ðviesi ir skambi diena buvo, 
kai prieð 15 metø susikûrë 

Lietuvos muzikø rëmimo fondas. 
Tarytum atsivërë durys á neaprëpiamà, 

aukðtà ir gilø pasaulá, garsø ir spalvø pilnà. 
Pasaulá, kuriame uþsimezga ir ima funkcionuoti

paslaptingas dvasinis ryðys tarp kûrinio, atlikëjo ir klausytojo. 
Aèiû Jums, kad neapleidþiate mûsø, 

kad stiprinate ðá ryðá, raginate mus klausyti ir iðgirsti. 
Patirti muzikà. Iðgyventi jà savyje ir su visais. 

Paþinti save ir kitus. 
Tas duris, kurias prieð 15 metø atvërëte – 

saugokite, kad koks skersvëjis jø neuþtrenktø. 
Su dëkingumu galvojame apie fondo rëmëjus, 

padedanèius iðlaikyti ðias duris atvertas.

     Just. MARCINKEVIÈIUS
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LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008 m. paþyminti pedagoginës ir kûrybinës veiklos 75–metá, savo iðtakas randa net 14 amþiuje. 
Profesionalus muzikø rengimas Vilniaus universitete prasidëjo 17 amþiuje, bet ilgiems deðimtmeèiams tai buvo labai ribota meninio visuomenës 
ðvietimo sritis, praktiðkai veikusi tik baþnyèiose ir dvaruose. 19 amþiaus pabaigoje Lietuvoje ásikûrë pirmosios muzikos mokyklos, o 1919 m. 
Juozo Naujalio Kaune ásteigta muzikos mokykla 1933 m. iðaugo á Kauno konservatorijà. Po karo konservatorija buvo ákurta ir Vilniuje. 1949 
m. abi konservatorijos buvo sujungtos ir Lietuvos valstybinë konservatorija liko Vilniuje. Nuo 1952 m. pradëta rengti teatro aktorius, vëliau 
reþisierius teatrui, televizijai, kinui, teatro vadybininkus. Buvo ásteigtas fakultetas Klaipëdoje, kuris vëliau ájungtas á Klaipëdos universitetà. 
O 1989 m. ákurtas Kauno fakultetas padeda iðlaikyti muzikø rengimo tradicijas Kaune. 1992 m. konservatorija pavadinta Lietuvos muzikos 
akademija, o 2004 m. tapo Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

Pirmuoju Kauno konservatorijos rektoriumi buvo þinomas lietuviø kompozitorius prof. Juozas Gruodis, vëliau – prof. Kazimieras 
Viktoras Banaitis. Vilniaus konservatorijai po karo vadovavo taip pat kompozitorius prof. Jonas Bendorius. Sujungus abi konservatorijas, 
nuo 1949 iki 1983 m. Lietuvos valstybinës konservatorijos rektoriumi buvo pianistas prof. Jurgis Karnavièius. Jo kûrybinë, daugiau kaip trijø 
deðimtmeèiø veikla buvo ypatingai svarbi. Vienintelë aukðtoji muzikos mokykla, áveikusi pokario netektis (beveik visi pedagogai, þinomi atli-
këjai emigravo á Vakarus), praturtino ir átvirtino aukðtà profesiná studentø ruoðimo lygá, pedagoginës kvalifikacijos këlimo formas, koncertinæ 
pedagogø ir studentø, moksliniø institucijø veiklà. Tai lëmë sëkmingà muzikinës kultûros plëtrà Lietuvoje ir atlikëjø pripaþinimà tarptautiniu 
mastu.

Po dvi kadencijas renkami rektoriaus pareigas vykdë kompozitorius prof. Vytautas Lauruðas ir muzikologas prof. Juozas Antanavi-
èius. Tai buvo bûtinø sudëtingø ir viltingø permainø laikotarpis, per kurá Lietuvos muzikos ir teatro akademija tapo europinio tipo aukðtàja 
muzikos mokykla. Ðiuo metu rektoriumi yra iðrinktas prof. Eduardas Gabnys.

LMTA per 75 m. parengë per 10,5 tûkst. aukðèiausio profesinio lygio muzikø (pedagogø, atlikëjø, kompozitoriø), aktoriø, reþisieriø, 
muzikos ir teatro vadybininkø. Ðioje aukðtojoje muzikos mokykloje veikia keturi fakultetai, juose yra 35 katedros, kuriose dirba 325 pedago-
gai, reikiamas koncertmeisteriø kontingentas. Veikia meno aspirantûra, ginamos daktarinës disertacijos. Visi Lietuvos nacionalinës kultûros 
ir meno premijos laureatai muzikai yra akademijos absolventai. Didelis skaièius tarptautiniø konkursø laureatø yra ar yra buvæ akademijos 
studentai. Nemaþai Lietuvos muzikø tæsia studijas prestiþinëse uþsienio muzikos mokyklose arba sëkmingai dirba uþsienyje.

Visas Lietuvos profesionalus koncertinis ir teatrinis gyvenimas yra LMTA parengtø menininkø veiklos erdvë. Ir ðiandien profesionali 
muzikos kultûra iðlaiko ryðkià brydæ masinës kultûros uþlietose scenose ir ekranuose. 

Lietuvos muzikø rëmimo fondas nuoðirdþiai sveikina Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bendruomenæ 75 m. sukakties proga ir 
linki neiðsenkanèios kûrybinë sëkmës, tikisi tolesnio prasmingo bendradarbiavimo Lietuvos þmoniø dvasinës kultûros turtinimo labui.Visà 
2007/2008 metø ciklà ALMA MATER MUSICALIS Fondas skiria Akademijos jubiliejui, o malonius penkioliktojo ALMA MATER MU-
SICALIS sezono klausytojus kvieèia á áspûdingus muzikinius susitikimus su þymiausiais ir jaunaisiais Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
atlikëjais, kuriø koncertai suteiks ypatingà estetiná malonumà. Koncertuose skambës klasika, sakralinë muzika, lietuviø profesionali ir liaudies 
muzika. Su koncertø programomis malonûs klausytojai galës susipaþinti prieð koncertus, o koncertø metu girdës profesionalø atliekamø kû-
riniø ir atlikëjø pristatymà.

Rektorius J.Karnavièius

Rektoriai V.Lauruðas,  E.Gabnys, J.Antanavièius
LMTA centriniai rûmai
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Spalio 1 d. Lietuvos muzikø rëmimo fondo direktorës LIUCIJOS STULGIENËS þodis
 Vilniaus universiteto rektoriaus akademiko BENEDIKTO JUODKOS þodis
 ÐIAULIØ KAMERINIS ORKESTRAS
  Meno vadovas BORISAS TRAUBAS
   Dirigentas JONAS JANULEVIÈIUS
Lapkrièio 5 d. Vilniaus dailës akademijos rektoriaus prof. ADOMO BUTRIMO þodis
 LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS KAUNO FAKULTETO DËSTYTOJAI IR STUDENTAI
  RIMANTAS ARMONAS (violonèelë)
  ALGIRDAS BUDRYS (klarnetas)
  SABINA MARTINAITYTË (sopranas)
  LIUDAS MIKALAUSKAS (bosas)
  DAINIUS PUODÞIUKAS (smuikas)
  AUDRONË EITMANAVIÈIÛTË (fortepijonas)
  STUDENTØ SIMFONINIS ORKESTRAS
  Meno vadovas ir dirigentas JONAS JANULEVIÈIUS
Gruodþio 3 d. Vilniaus pedagoginio universiteto rektoriaus akademiko ALGIRDO GAIÞUÈIO þodis
  LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS PEDAGOGAI – MENO MEISTRAI
  LR Vyriausybës kultûros ir meno, Nacionalinës paþangos premijø laureatas VIRGILIJUS NOREIKA (tenoras)
  Lietuvos nacionalinës kultûros ir meno premijos laureatai
    VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS (bosas), SIGUTË STONYTË (sopranas)
  BIRUTË VAINIÛNAITË (fortepijonas)
  JURGIS KARNAVIÈIUS (fortepijonas)
  Akordeonø duetas
   EDUARDAS GABNYS, GENADIJUS SAVKOVAS
  NIJOLË RALYTË (fortepijonas)
  LINA GIEDRAITYTË (fortepijonas)

2007 metai 2008 metai
Sausio 7 d. Generolo Jono Þemaièio Lietuvos karo akademijos virðininko pulkininko ARÛNO BALÈIÛNO þodis
 TEATRO, SCENOS, KINO LEGENDOS IR JAUNIAUSIEJI
 LR Vyriausybës kultûros ir meno premijos laureatë RÛTA STALILIÛNAITË
 REGIMANTAS ADOMAITIS, ALGIRDAS LATËNAS, NIJOLË NARMONTAITË, VYTAUTAS RUMÐAS (aktoriai)
 Lietuvos nacionalinës kultûros ir meno premijos laureatë IRENA MILKEVIÈIÛTË (sopranas)
 ALDONA ELEONORA RADVILAITË (fortepijonas)
 VIKTORIJA ZABRODAITË (fleita)
 Tautinës muzikos ansamblis VAIVORA . Meno vadovë LINA NAIKELIENË
 Poetinë–muzikinë kompozicija. Atlieka jaunieji aktoriai. Vadovë JUDITA UÐINSKAITË
Vasario 4 d. Mykolo Romerio universiteto rektoriaus prof. ALVYDO PUMPUÈIO þodis
 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dëstytojai ir studentai 
 LIETUVOS VALSTYBËS ATKÛRIMO 90-meèiui
 Lietuvos nacionalinës kultûros ir meno premijos laureatai: 
 PETRAS GENIUÐAS (fortepijonas), VYTAUTAS JUOZAPAITIS ( baritonas), PETRAS VYÐNIAUSKAS (saksofonas) ir 
 JONAS BRUVERIS (muzikologas)
 GEDIMINAS KVIKLYS (vargonai), ALEKSANDRA ÞVIRBLYTË (fortepijonas), 
 VILMA MONÈYTË (sopranas), JOVITA VAÐKEVIÈIÛTË (mecosopranas), 
 IEVA PRUDNIKOVAITË (mecosopranas), JOLANTA SILKAUSKIENË (fortepijonas), JURGITA UMARAITË (fortepijonas) 
Kovo 3 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus prof. EDUARDO GABNIO þodis
 KONCERTUOJA STUDENTAI
 LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDENTØ SIMFONINIS ORKESTRAS
 Meno vadovas ir dirigentas Lietuvos nacionalinës kultûros ir meno premijos laureatas ROBERTAS ÐERVENIKAS
 LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDENTØ MIÐRUS CHORAS. 
 Meno vadovas ir dirigentas DAINIUS PUIÐYS
 Solistai – ávairiø specialybiø studentai
Balandþio 7 d.  Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus prof. ROMUALDO GINEVIÈIAUS þodis
 VOKIETIJOS FILHARMONIJOS MERCK SIMFONINIS ORKESTRAS 
 Meno vadovas ir dirigentas WOLFGANG HEINZEL
 KM DALIA STULGYTË-SCHMALENBERG (smuikas)

 Koncertø vedëja muzikologë LAIMUTË LIGEIKAITË                                      

Penkioliktasis ALMA MATER MUSICALIS koncertø sezonas
LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS 75-MEÈIUI

 Koncertø pradþia 18 val.
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I koncertas, 2007 10  01, pirmadienis 

 Ðiauliø kamerinis orkestras ákurtas 1989 m. Dauguma jo artistø 
grojo iki tol egzistavusiame Liaudies simfoniniame orkestre. Visi jie 
– Ðiauliø konservatorijos, Ðiauliø miesto bei apskrities muzikos mokyklø 
dëstytojai ir mokytojai. Koncertuoja Ðiauliuose, kituose Lietuvos mies-
tuose, bendradarbiauja su Lietuvos chorais, Lietuvos ir uþsienio solistais, 
dirigentais, ansambliu „The Johnny Thompson Singers“ (JAV). Su juo kon-
certuoja J.Domarkas, S.Sondeckis, R.Ðervenikas, M.Pitrënas, V.Virþonis, 
J.Janulevièius, G.Skerytë, A.Krikðèiûnaitë, A.Janutas ir kiti Lietuvos 
muzikai. Glaudûs ryðiai sieja su Vokietijos menininkais: violonèelininku 
D.Geringu, dirigentu G.Maisu, pianistu ir dirigentu L.Dorfmanu, smuiki-
ninku R.Baldini, altininku H.J.Greineriu ir kt. Orkestro repertuare – ávairiø 
epochø ir þanrø kûriniai, vyrauja barokas ir klasika.

Borisas Traubas baigë Nacionalinæ M.K.Èiurlionio menø mokyklà, 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijà (prof. S.Sondeckio kl.). 1969 m. tapo 
Kiðiniovo tarprespublikinio konkurso laureatu. 1965–2003 m. grojo Lietu-
vos kameriniame orkestre, buvo ðio orkestro koncertmeisteris ir dirigento 
asistentas. Dirbdamas Lietuvos kameriniame orkestre, bendravo su áþymiais 
pasaulio menininkais Y.Menuhinu, G.Kremeriu, M.Rostropovièiumi, 
T.Dokðiceriu ir kt. 1985 m. ákûrë profesionalø þydø muzikos ansamblá 
„Vilne“ (dabartinis ansamblio pavadinimas „Lietuvos Jeruzalë“). 1993 m. 
drauge su pianistu prof. L.Melniku ir violonèelininku V.Kaplûnu sukûrë 
fortepijoniná trio „Musica Camerata Baltica“. Nuo 2001 m. vadovauja 
Ðiauliø kameriniam orkestrui, nuo 2004 m. rengia Tarptautiná Ch.Frenkelio 
vilos festivalá Ðiauliuose. Nuo 2003 m. – Lietuvos nacionalinio simfoninio 
orkestro artistas, koncertuoja kaip solistas, groja ávairiuose kameriniuose 
ansambliuose. Garsëja kaip orkestruoèiø ir transkripcijø meistras. 

Lietuvos muzikø rëmimo fondo direktorës LIUCIJOS STULGIENËS þodis
Vilniaus universiteto rektoriaus akademiko BENEDIKTO JUODKOS þodis

ÐIAULIØ KAMERINIS ORKESTRAS
Meno vadovas  BORISAS TRAUBAS
Dirigentas JONAS JANULEVIÈIUS

J.Janulevièius

Jonas Janulevièius gimë 1976 m. Kaune, muzikø 
ðeimoje. 1982 m. pradëjo mokytis skambinti fortepijonu 
J.Naujalio muzikos gimnazijoje. 1991 m. tapo respubliki-
nio Stasio Vainiûno pianistø konkurso laureatu (II vieta). 
1993 m. ástojo á Lietuvos muzikos ir teatro akademijà 
(doc. R.Bekionio kl.). Studijø metais koncertavo Lietuvoje, 
Latvijoje, Vokietijoje, dalyvavo daugelyje tarptautiniø 
konkursø, meistriðkumo kursuose pas profesorius 
L.Natoèeny, D.Baðkirovà, H.Schickerá, M.Rubackytæ, 
V.Margulis, P.Lasman, L.Berman. 1999 m. baigë fortepi-
jono magistro studijas. 1998 m. ástojo á Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos simfoninio ir operos dirigavimo katedros 
prof. J.Aleksos klasæ. 2001–2002 m. dalyvavo ERASMUS 
dirigavimo kursuose, ERASMUS studijø mainø pagrindu 
studijavo Paryþiaus nacionalinëje konservatorijoje (prof. 
J.Furst kl.). Ðios studijos buvo nuolatinis darbas su sim-
foniniu orkestru, nekomerciniai koncertai konservatorijos 
salëje, partitûrø studijavimas auditorijoje. 2002 m. priimtas 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto 
dainavimo asistento pareigoms, vadovauja bakalaurø 
operos studijai bei kameriniam orkestrui. 2003 m. baigë 
simfoninio ir operos dirigento magistro studijas.
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II koncertas, 2007 11 05, pirmadienis

Vilniaus dailës akademijos rektoriaus prof. ADOMO BUTRIMO þodis

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto dëstytojai ir studentai
 RIMANTAS ARMONAS (violonèelë)
 ALGIRDAS BUDRYS (klarnetas)
 SABINA MARTINAITYTË (sopranas)
 LIUDAS MIKALAUSKAS (bosas)
 DAINIUS PUODÞIUKAS (smuikas)
 AUDRONË EITMANAVIÈIÛTË (fortepijonas)

 STUDENTØ SIMFONINIS ORKESTRAS
 Meno vadovas ir dirigentas JONAS JANULEVIÈIUS

Kaunas turi senas muzikinës kultûros, ðvietimo tradicijas. 1919 m. kompozitorius ir vargonininkas Juozas Naujalis ákûrë privaèià 
muzikos mokyklà, kuri 1920 m. buvo suvalstybinta. J.Naujalis ðiai mokyklai vadovavo iki 1927 m.

Gráþæs ið studijø Leipcige, mokyklai pradëjo vadovauti kompozitorius Juozas Gruodis. Jo pastangomis muzikos mokyklai 1933 m. 
vasario 7 d. buvo suteiktas aukðtosios mokyklos – konservatorijos statusas. Èia dirbo puikaus iðsilavinimo pedagogai, muzikos mokslus baigæ 
Varðuvos, Prahos, Leipcigo, Paryþiaus, Peterburgo, Maskvos aukðtosiose muzikos mokyklose.

1949 m. Vilniaus ir Kauno konservatorijos buvo sujungtos á vienà sostinëje. Ir tik po 40 metø, 1989 m. Kauno muzikinës visuome-
nës pageidavimu Kaune buvo ásteigtas Lietuvos konservatorijos Kauno fakultetas. 1992 m. konservatorija buvo reorganizuota á akademijà. 
1989–2006 m. Kauno fakultetui vadovavo doc. R.Èepinskas, o nuo 2006 m. – doc. dr. S.Gerulis.

Dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Kauno fakultete yra 7 katedros: fortepijono, styginiø instrumentø, puèiamøjø 
instrumentø, muzikos didaktikos ir dirigavimo, dainavimo, bendrojo fortepijono ir vargonø bei muzikos teorijos ir istorijos. Èia studijuoja 
apie 200 studentø, dirba geriausi Kauno ir Vilniaus pedagogai. Tarp jø – profesoriai R.Armonas, A.Budrys, J.Rimas, J.Slankauskas, P.Bingelis, 
docentai Z.Ibelhauptas, R.Èepinskas, R.Balèiûnas, J.Bukauskaitë, M.Èepinskienë, L.Èiapas, dr. S.Gerulis, A.Kubiliûnas, dr. Z.K.Marcinke-
vièius, R.Misiukevièius, A.Miðeikis, N.Petrokas, V.Sereika, R.Songaila, J.Ðleinytë, L.Ulevièius, P.Vyðniauskas ir kt. Fakultete yra studentø 
simfoninis ir puèiamøjø instrumentø orkestrai, miðrus choras. Studentai rengia koncertus ne tik Kaune ir kituose ðalies miestuose, bet ir uþsie-
nyje, dalyvauja studentø mainø programoje pagal tarptautinæ Socrates/Erasmus programà, dalyvauja ir laimi prizines vietas respublikiniuose 
bei tarptautiniuose konkursuose.

Fakultetas tæsia prof. K.Grybausko ir Lietuvos muzikø rëmimo fondo pradëtà fortepijoniniø duetø tarptautiniø konkursø tradicijà, 
rengia dainininkø tarptautinius konkursus „Operetë – mano meilë”.

LMTA Kauno fakultetas yra labai reikðminga miesto muzikinio gyvenimo dalis. Dauguma absolventø dirba ávairiose kultûros, muziki-
nio ðvietimo, ugdymo bei mokslo ástaigose, komercinëse struktûrose, susijusiose su menine veikla Kaune, kituose ðalies miestuose, uþsienyje.

R.Armonas A.Budrys

D.Puodþiukas S.Martinaitytë L.Mikalauskas

Kauno fakulteto 
Studentø 
simfoninis orkestras
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III koncertas, 2007 12 03, pirmadienis Lietuvos muzikos ir teatro akademijai pagerbti skirtus koncertus tæsia þymiausi ðios aukðtosios mokyklos pedagogai – Lietuvoje ir 
uþsienyje aukðtai vertinami meno meistrai. Visø atlikëjø kûrybinës biografijos prasidëjo labai anksti: muzika skambëjo namuose, jie lankë 
muzikos mokyklas, chorus, studijavo savojoje ALMA MATER. Studijø ir pirmieji pedagoginio – koncertinio gyvenimo metai buvo paþymëti 
aukðtais ir aukðèiausiais apdovanojimais respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Deðimtmeèius operos scenoje skambëjo profesoriaus 
Virgilijaus Noreikos balsas. Jaunasis solistas pratæsë ir þenkliai praturtino savo mokytojo Kipro Petrausko sceninæ patirtá ir pripaþinimà. Studi-
jos garsiojoje La Scaloje, kvietimai dainuoti garsiausiø teatrø ir koncertø scenose ir Lietuvos miesteliuose, baþnyèiose pelnë áþymiam solistui 
profesionalø ir eiliniø klausytojø pripaþinimà ir meilæ. Labai sëkminga pedagoginë veikla padëjo talentingiems profesoriaus mokiniams tapti 
pripaþintais tarp vokalo meistrø. 2007 m. V.Noreika tapo pirmuoju muziku, apdovanotu garbinga Nacionaline paþangos premija.

Operos scenoje, koncertø salëse ir sëkmingoje pedagoginëje veikloje gerai þinomas prof. Vladimiro Prudnikovo vardas. O pradþia 
– „Àþuoliuko” choras... Jo pedagogas þinomas teatro solistas, operos teatro vadovas, solinio dainavimo katedros vedëjas prof. Zenonas Pau-
lauskas. Talentingas mokinys tæsë savo mokytojo darbus, ábrëþdamas Lietuvos vokalinio meno istorijoje savo kaip atlikëjo ir kaip talentingo 
pedagogo vardà.

Prof. Z.Paulausko studente buvo ir operos primadona, atliekanti pagrindines soprano partijas Sigutë Stonytë. Jau studijø metai þadëjo 
ðiai talentingai dainininkei kelià á didþiàjà scenà. Studijos, sëkmë prestiþiniuose konkursuose ir pedagoginiame darbe – tai S.Stonytës ryðkûs 
biografijos puslapiai.

Pianistas Jurgis Karnavièius yra treèiosios garsios muzikø kartos atstovas. Kûrybiðkai tæsia senelio, kompozitoriaus prof. Jurgio Karna-
vièiaus, tëvo, ilgameèio Lietuvos valstybinës konservatorijos rektoriaus, pianisto prof. Jurgio Karnavièiaus pedagogines ir koncertines tradicijas. 
Yra keliø prestiþiniø tarptautiniø pianistø konkursø laureatas. Pedagoginá darbà derina su koncertine veikla, rengdamas solinius koncertus 
ir kaip solistas, ir kaip koncertmeisteris.

Þymaus Lietuvos muziko koncertinës–kûrybinës veiklos tæsëja yra prof. Birutë Vainiûnaitë. Prof. Stasys Vainiûnas, pirmasis ið Lietuvos 
yra pelnæs tarptautinio konkurso Vienoje (1933 m.) laureato vardà, þinomas kompozitorius, pianistas, ilgametis fortepijono katedros vedëjas, 
profesionalaus muzikavimo tradicijas perdavë jau treèiàjai kartai. Prof. B.Vainiûnaitë po studijø Lietuvoje, Maskvoje, Paryþiuje ir sëkmingø 
pasirodymø tarptautiniuose konkursuose yra viena ryðkiausiø koncertuojanèiø pianisèiø, ypatingà dëmesá skirianti lietuviø kompozitoriø kû-
rybos populiarinimui, kûrybinæ patirtá perduodanti savo studentams.

Prie ryðkiø, pripaþinimà turinèiø atlikëjø priklauso kûrybiðkai akordeono specialybës studentus ugdantis prof. Eduardas Gabnys ir 
jo kolega Genadijus Savkovas. Jø dueto koncertinë geografija labai plati.

Visi koncerto dalyviai yra pelnæ tarptautiná pripaþinimà konkursuose, koncertuoja ávairiose ðalyse.
Solistø pasirodymà lydës talentinga koncertmeisterë, pianistë doc. Nijolë Ralytë. Dalyvaus ir jauna, pripaþinimà pelniusi pianistë 

Lina Giedraitytë.
Fondas tikisi, kad ðis koncertas, suteikæs galimybæ pamatyti ir iðgirsti mûsø profesionalaus muzikos meno þvaigþdes, klausytojø ðirdyse 

paliks gilø pasididþiavimo savo ðalies muzikos meno lygiu jausmà.

E.Gabnys 
G.Savkovas L.Giedraitytë

J.Karnavièius

S.Stonytë

N.Ralytë 

V.Prudnikovas

V.Noreika

B.Vainiûnaitë 

Vilniaus pedagoginio universiteto rektoriaus akademiko ALGIRDO GAIÞUÈIO þodis

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS PEDAGOGAI –  
MENO MEISTRAI

LR Vyriausybës kultûros ir meno,
Nacionalinës paþangos premijø laureatas 
VIRGILIJUS NOREIKA (tenoras)

Lietuvos nacionalinës kultûros ir meno premijos laureatai:
 SIGUTË STONYTË (sopranas)
 VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS (bosas)

BIRUTË VAINIÛNAITË (fortepijonas)
JURGIS KARNAVIÈIUS (fortepijonas)

Akordeonø duetas
 EDUARDAS GABNYS 
 GENADIJUS SAVKOVAS
 
NIJOLË RALYTË (fortepijonas)
LINA GIEDRAITYTË (fortepijonas)
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IV koncertas, 2008 01 07, pirmadienis 

Generolo Jono Þemaièio Lietuvos karo akademijos virðininko 
pulkininko ARÛNO BALÈIÛNO þodis

TEATRO, KINO, MUZIKOS MEISTRAI IR JAUNIAUSIEJI

LR Vyriausybës kultûros ir meno premijos laureatë RÛTA STALILIÛNAITË,
REGIMANTAS ADOMAITIS, ALGIRDAS LATËNAS,
NIJOLË NARMONTAITË, VYTAUTAS RUMÐAS (aktoriai)

Lietuvos nacionalinës kultûros ir meno premijos laureatë 
IRENA MILKEVIÈIÛTË (sopranas)
ALDONA ELEONORA RADVILAITË (fortepijonas)
VIKTORIJA ZABRODAITË (fleita)

Tautinës muzikos ansamblis VAIVORA 
Meno vadovë LINA NAIKELIENË

Poetinë-muzikinë kompozicija
Atlieka jaunieji aktoriai. Vadovë JUDITA UÐINSKAITË

Pirmoji ir vienintelë Lietuvos aukðtoji muzikos mokykla 
ilgà laikà rengë tik muzikus. Bet 1952 m. buvo surinktas pirmasis 
aktoriø kursas. Septintajame deðimtmetyje imta rengti profesionalius 
liaudies teatrø reþisierius. O Lietuvai tapus savarankiðka valstybe iðki-
lo bûtinybë rengti televizijos, teatro, kino reþisierius, teatro, muzikos 
vadybininkus, ðokio meistrus. Ruoðiami ávairiø teatro ir kino specia-
lybiø magistrantai, veikia aspirantûra. Visuose senuosiuose ir naujai 
susikûrusiuose Lietuvos teatruose vaidina ir jiems vadovauja Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos auklëtiniai. Jie vaidino mûsø ðalyje ir 
uþsienyje kuriamuose filmuose. Taigi, 1991 m. ákurtas Teatro ir ki-
no fakultetas (iðaugæs ið katedros) yra pagrindinë teatro ir kino srities 
profesionaliø specialistø rengimo institucija.

Koncerto programoje dalyvaus mûsø teatro ir kino þymiausi 
meistrai: Regimantas Adomaitis, Rûta Staliliûnaitë, Algirdas Latënas, 
Nijolë Narmontaitë, Vytautas Rumðas. Jø koncertiná pasirodymà pra-
turtins operos primadonos prof. Irenos Milkevièiûtës dainavimas pri-
tariant þinomam kankliø ansambliui VAIVORA (meno vadovë prof. 
Lina Naikelienë). Liaudies instrumentø katedra, ákurta jau pokario 
metais, lietuviø liaudies instrumentams suteikë tolygias galimybes, ku-
rias turi kiti instrumentai. Kanklës, birbynë ir kiti  liaudies instrumen-
tai, „valdomi” aukðtos kvalifikacijos specialistø, atlieka ne tik lietuviø 
liaudies muzikà, bet ir klasikà. Ðiame koncerte poetinæ – muzikinæ 
kompozicijà atliks jauniausieji, bûsimieji aktoriai, kuriuos parengë doc. 
Judita Uðinskaitë. Programà „nuspalvins” fortepijonas – prof. Aldona 
Eleonora Radvilaitë, fleitos garsai – Viktorija Zabrodaitë. 

V.Zabrodaitë 

I.Milkevièiûtë 
A.E.Radvilaitë 

Ansamblis „Vaivora”

R.Adomaitis

V.RumðasA.Latënas N.Narmontaitë

R.Staliliûnaitë
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V koncertas, 2008 02 04, pirmadienis Jauniausioji Lietuvos visuomenës karta beveik du deðimt-
meèius laisvai ðvenèia Valstybës atkûrimo dienà. 2008 m. vasario 
16-oji – jubiliejinë. Nepriklausomybës aktà garbûs Lietuvos veikëjai 
pasiraðë prieð 90 metø. Deja, ið tø 90–ties metø nepriklausomybës 
sàlygomis gyventa maþiau nei pusë – nepilni keturiasdeðimt, bet 
viltis ir pastangos jà atgauti visada buvo didþiausias Lietuvos gyven-
tojø siekis. Tauta, jos kultûra iðliko, netgi turtëjo pagal galimybes 
ir be valstybingumo. Minint garbingà jubiliejø koncerte dalyvaus 
jaunesnës ir jauniausios kartos aukðtosios muzikos mokyklos pe-
dagogai, studentai, kuriø kûrybinei brandai keliai buvo atverti po 
1990 m. kovo 11-osios.

Koncerte dalyvauja daugelio prestiþiniø tarptautiniø 
konkursø laureatas pianistas prof. Petras Geniuðas, 1992 metais 
buvæs tarp pirmøjø Nepriklausomos Lietuvos laureatø. Jauna pia-
nistë, pelniusi tarptautiná pripaþinimà jau laisvoje Lietuvoje – doc. 
Aleksandra Þvirblytë. Vienas garsiausiø saksofono meistrø – doc. 
Petras Vyðniauskas. Solisto Vytauto Juozapaièio baritonas skamba 
Lietuvos operos ir koncertø salëse, jo klausosi uþsienio klasikinës 
muzikos gerbëjai. Vargonø ir klavesino katedros vedëjas doc. Ge-
diminas Kviklys, koncertuojantis Lietuvoje ir svetur, yra paruoðæs 
daugelá garsëjanèiø vargonininkø ir klavesinininkø. Jauniausiai 
muzikø kartai atstovauja tarptautiniø konkursø laureatës Vilma 
Monèytë (sopranas) ir Ieva Prudnikovaitë (mecosopranas), operos 
viltimi ávardinta Jovita Vaðkevièiûtë (mecosopranas), dalyvaus kon-
certmeisterës Jolanta Silkauskienë ir Jurgita Umaraitë.

Ðiame iðkilmingame koncerte Lietuvos muzikø rëmimo 
fondas pagerbs Lietuvos nacionalinës kultûros ir meno premijos 
laureatà muzikologà doc. Jonà Bruverá, kurio daugelio metø anali-
zuojama operos teatro veikla sutalpinta á áspûdingà leidiná „Lietuvos 
nacionalinis operos ir baleto teatras”.

Mykolo Romerio universiteto rektoriaus prof. ALVYDO PUMPUÈIO þodis

VALSTYBËS ATKÛRIMO 90–meèiui

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dëstytojai ir studentai 

 Lietuvos nacionalinës kultûros ir meno premijos laureatai: 
 PETRAS GENIUÐAS (fortepijonas)
 VYTAUTAS JUOZAPAITIS ( baritonas)
 PETRAS VYÐNIAUSKAS (saksofonas)
 JONAS BRUVERIS (muzikologas)

 GEDIMINAS KVIKLYS (vargonai)
 ALEKSANDRA ÞVIRBLYTË (fortepijonas)
 VILMA MONÈYTË (sopranas)
 JOVITA VAÐKEVIÈIÛTË (mecosopranas)
 IEVA PRUDNIKOVAITË (mecosopranas)
 JOLANTA SILKAUSKIENË (fortepijonas)
 JURGITA UMARAITË (fortepijonas)

J.Bruveris

V.Juozapaitis 

G.Kviklys J.Silkauskienë 

V.Monèytë 

P.Vyðniauskas 

P.Geniuðas

I.PrudnikovaitëJ.Vaðkevièiûtë 

A.Þvirblytë
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VI koncertas, 2008 03 03, pirmadienis

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus prof. EDUARDO GABNIO þodis

KONCERTUOJA STUDENTAI

Dalyvauja 
LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDENTØ SIMFONINIS ORKESTRAS
Meno vadovas ir dirigentas 
Lietuvos nacionalinës kultûros ir meno premijos laureatas ROBERTAS ÐERVENIKAS

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDENTØ MIÐRUS CHORAS
Meno vadovas ir dirigentas DAINIUS PUIÐYS

Solistai – ávairiø specialybiø studentai

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentø simfoninis orkestras – nuolat atsinaujinantis kolektyvas, kuriame grieþia geriausi ðios 
aukðtosios muzikos mokyklos studentai – instrumentininkai. Orkestrà ugdë profesoriai A.Klenickis, J.Fledþinskas, J.Domarkas, G.Rinkevièius, 
lektorius L.V.Lopas. Nuo 1996 m. orkestrui vadovauja doc. R.Ðervenikas, skatinantis jaunøjø muzikø aktyvià koncertinæ veiklà Lietuvoje ir 
uþsienyje: vieni dalyvauja Baltijos ir Ðiaurës ðaliø studentø jungtinio orkestro sesijose, kiti ásilieja á Ðtutgarto J.S.Bacho akademijos tarptautinio 
orkestro sudëtá, grieþia Kremerata Baltica orkestre. Kolektyvui yra dirigavæ S.Sondeckis, J.Aleksa, J.Wallnig (Austrija), O.Geczy, R.Müller 
(Ðveicarija), G. Mais (Vokietija), kiti þymûs dirigentai.

LMTA orkestras ypaè sëkmingai pasirodë 2002 m. ir 2003 m. Berlyne vykusiame jaunimo orkestrø festivalyje Young Euro Classic, 
kuriame atliko XIX ir XX a. pradþios kompozitoriø bei lietuviø autoriø kûrinius. Orkestras svariai prisidëjo ir prie Anatolijaus Ðenderovo kû-
rinio sëkmës – 2002 m. uþ Concerto in Do autorius pelnë Europos kompozitoriaus premijà (Europäischer Komponisten Preis). Su Davidu 
Geringu ðá kûriná orkestras atlieka iki ðiol.

LMTA studentø simfoninio orkestro vadovas Robertas Ðervenikas taip pat yra Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro dirigen-
tas, bendradarbiauja su Lietuvos, Ðiauliø ir Klaipëdos kameriniais orkestrais, yra parengæs programø su Kairo, Frankfurto, Sankt Peterburgo 
filharmonijø, kitais simfoniniais orkestrais. M.Rostropovièiaus kvietimu yra dirigavæs Philharmonie der Nationen ir Orchestra Sinfonica di 
Milano Giuseppe Verdi orkestrams Eviano festivalyje Prancûzijoje. Su LNSO koncertavo Baltijos ðalyse, prestiþinëse Vokietijos, Olandijos 
salëse, festivaliuose Prancûzijoje, Perelados festivalyje Ispanijoje. Jo repertuarà nuolat praturtina naujø lietuviðkø opusø premjeros. Partitûrø 
ágyvendinimo procesà lydi gyvas bendravimas su autoriais, o apie jo pripaþinimà byloja dirigentui dedikuoti kûriniai.

 Ðiame koncerte bus atiduota ciklo ALMA MATER MUSICALIS rengëjø, klausytojø pagarba þymiam muzikui – Lietuvos naciona-
linës kultûros ir meno premijos laureatui Robertui Ðervenikui.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentø miðrus choras – savotiðka „muzikinë laboratorija”. Joje bûsimieji chorø vadovai mo-
kosi choro meno paslapèiø: dainuoja, ágyja chormeisterio ágûdþiø, dirba su choru, atlieka koncertinæ praktikà, rengia valstybiniø egzaminø 
programas. Choro studijai yra vadovavæ profesoriai N.Martinonis, K.Kaveckas, A.Budriûnas, A.Arminas, A.Jozënas, A.Krogertas, L.Abarius, 
P.Gylys. Nuo 2005 m. choro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas yra doc. Dainius Puiðys.

Choras koncertuoja Lietuvoje ir uþsienyje (Estijoje, Vokietijoje, Ðvedijoje), dalyvauja festivaliuose, konkursuose, chorø ðventëse. 
Jo repertuare lietuviø bei uþsienio klasikø, ðiuolaikiniø kompozitoriø kûriniai a cappella, kantatos, oratorijos. Su ávairiais dirigentais atliko 
M.K.Èiurlionio „De profundis”, V.Jakubëno „Mano pasaulis”, J.S.Bacho „Pasija pagal Matà”, J.Haydno „Te Deum”, F.Schuberto „Stabat 
Mater”, A.Honeggero „Þana d’Ark ant lauþo” ir kt. Chorui yra dirigavæ profesoriai S.Sondeckis, J.Aleksa, J.Domarkas, G.Rinkevièius ir kt.

Doc. Dainius Puiðys LMTA baigë choro dirigavimo (prof. A.Jozënas) ir solinio dainavimo (prof. V.Noreika) studijas. Kaip chorø 
vadovas, solistas yra laimëjæs ne vienà konkursà, daug koncertuoja Lietuvoje, uþsienio ðalyse.
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VII koncertas, 2008 04  07, pirmadienis 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus prof. ROMUALDO GINEVIÈIAUS þodis

VOKIETIJOS FILHARMONIJOS MERCK SIMFONINIS ORKESTRAS
Meno vadovas ir dirigentas WOLFGANG HEINZEL

KM DALIA STULGYTË-SCHMALENBERG (smuikas)

„Deutsche Philharmonie Merck” pavadinimas kilæs ið vaistininkø 
ðeimos, kuri 1668 metais ákûrë seniausià farmacijos kompanijà. Nuo tada 
ði ðeima, kuriai priklauso poeto Johann Wolfgang Goethe draugas ir glo-
bëjas Johann Heinrich Merck, yra þinoma uþ jos kultûrinius nuopelnus. 
Orkestras jauèiasi ypatingai ápareigotas ðios tradicijos. Susikûræs 1966 
metais, Deutsche Philharmonie Merck iðaugo á vienà produktyviausiø 
nepriklausomø orkestrø Vokietijos muzikos padangëje, anot spaudos: „or-
kestras yra pakeliui á virðûnæ”. Nuo 2003 metø, vadovaujant Wolfgang 
Heinzel, orkestras þengia á prieká su ypatingu smalsumu ir dràsa, uþvaldyda-
mas naujas repertuaro sritis nuo baroko iki ðiø laikø, bet svarbiausia sritis 
– klasikinë ir romantinë muzika.

Specialus artistinis susitarimas tarp 60 muzikantø yra pasirodyti 
daugelyje koncertø Darmðtadte, reguliariai leisti CD, pasirodyti per radijà ir 
televizijà. Be to, siekiama uþsiimti tarptautine veikla, tokia kaip koncertiniai 
turai Amsterdame, Barselonoje, Briuselyje, Graze, Paryþiuje,Trondheime, 
Vienoje ir Turkijoje. 2001 metø kovà orkestras koncertavo septyniuose 
Indijos miestuose. Nesuskaièiuojamai daug tarptautinio ryðkumo instru-
mentalistø, tokiø kaip pianistas Lars Vogt ir violonèelininkas Michael 
Sanderling savo karjeros pradþioje koncertavo su Deutsche Philharmonie 
Merck Darmðtadte. Tai lëmë intensyvus bendradarbiavimas su Deutsche 
Musikrat. Per pastaruosius metus pasaulyje garsûs solistai Hans-Peter Bloch-
witz, Robert Levin, Ewa Kupiec ir Thomas Duis koncertavo su orkestru. 
Tokie specialistai kaip Stephan Mai (Akademie für Alte Musik Berlin) ir 
Pauline Nobes (Academy of Ancient Music Cambridge) perima muzikiná 
vadovavimà ir uþtikrina stilistiðkai teisingà ankstyvosios muzikos interpreta-
vimà. 2007 m. orkestras su Dalia Stulgyte-Schmalenberg áraðë plokðtelæ.

Kas dvejus metus „Deutsche Philharmonie Merck” rengia rude-
niná muzikos festivalá „Musikalischer Herbst”, kuriame dalyvauja London 
Symphony Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra ir Ca-
merata Salzburg. 

Darmðtadto miestas yra pagrindinis „Deutsche Philharmonie 
Merck” rëmëjas.

Wolfgang Heinzel – pianistas, aranþuotojas, kompozito-
rius ir dirigentas. Wolfgang Heinzel studijavo Hanoveryje, Londo-
ne, Paryþiuje. Prieð tapdamas operos dirigentu, pirmiausia dirbo 
Sergiu Celibidache asistentu. Kvieèiamas diriguoti Didþiojoje 
Britanijoje, Ðvedijoje, Prancûzijoje ir Italijoje, buvo Saarbrücken 
ir Karlsruhe teatrø operos dirigentas. Iðleido D.Ðostakovièiaus ope-
ros „Ledi Makbet ið Mcensko apskrities” CD. Aranþavo kûrinius 
Milano La Scalai ir kt., sukûrë scenos veikalø („Loreley” premjera 
1992 m. Karlsruhe, „Rattenfänger” /„The Pied Piper”/ premjera 
1999 m. Hameln). Be to, paraðë daug kûriniø chorams, kamerinës 
ir orkestrinës muzikos, baletui. Yra koncertavæs su Polish Radio 
Philharmonic of Warsaw, Württembergische Philharmonie ir 
SWR (South West) Radio Orchestra of Kaiserslautern. Taip pat 
yra puikus pianistas, Mozarto þinovas, „Lieder” akompaniatorius. 
Nuo 2003 metø yra „Deutsche Philharmonie Merck” vyriausiasis 
dirigentas.

Dalia Stulgytë-Schmalenberg gimusi Ðiauliuose. Baigusi 
M.K.Èiurlionio menø gimnazijà, studijavo Liubeko aukðtojoje 
muzikos mokykloje pas prof. Petru Munteanu, aspirantûroje pas 
prof. Zacharà Bronà. 1997-1998 m. pelnë Berlyno filharmonijos 
orkestro H. von Karajano vardo stipendijà ir tobulinosi Berlyno 
filharmonijos orkestro akademijoje. Yra daugelio tarptautiniø 
konkursø laureatë. Solinë programa, kurià demonstravo Europo-
je, Kanadoje, Rusijoje, Naujojoje Zelandijoje ir kitose ðalyse, yra 
labai plati. 2000 m. – Kopenhagos radijo simfoninio orkestro 
koncertmeisterë, nuo 1999 – Drezdeno filharmonijos simfoninio 
orkestro koncertmeisterë, ðioms pareigoms daþnai kvieèiama á 
Berlyno radijo simfoniná orkestrà. Saksonijos vyriausybë 2007 m. 
rugsëjo  4 d. posëdyje aukðtai ávertino D.Stulgytës-Schmalenberg 
muzikavimà ir pripaþino kamerinës muzikos – KM – titulà. Nuo 
ðiol jos pavardæ puoð ðios dvi raidës.
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