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Jau penkiolika metø Vilniaus universiteto ðv. Jonø baþnyèia svetingai sutinka 
gausius Lietuvos muzikø rëmimo fondo  ir sostinës aukðtøjø mokyklø rengiamos ALMA 
MATER MUSICALIS koncertinës programos lankytojus. Nors  ði koncertinë programa skirta 
akademinei visuomenei, kariûnams, bet jà lanko ir daug sostinës meno gerbëjø. Programos 
populiarumà lemia koncertuose dalyvaujantys áþymiausi ðalies muzikos atlikëjai: solistai, 
simfoniniai orkestrai, chorai, sveèiai ið uþsienio, jø atliekama klasikinë, ðiuolaikinë muzika, 
garsiø poetø kûriniai.

Jau tradicija tapusi koncertiniø sezonø dedikacija ypatingiems kultûros, meno ávy-
kiams pagerbti, klausytojams priminë Vilniaus universiteto ákûrimo  reikðmingumà, pakvietë 
á þymiausiø ir jauniausiø ðalies muzikø, aktoriø koncertus, kurie buvo skirti Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos 75-meèiui.

Tikiuosi, kad ðeðioliktasis ALMA MATER MUSICALIS koncertinis sezonas, skiria-
mas Lietuvos vardo 1000-èiui  paminëti, praturtins lankytojø menines þinias ir paþintá su 
ilgamete muzikinës kultûros raida Lietuvoje. Religinë, senoji pasaulietinë muzika, klasika, 
profesionali lietuviðka  muzika, skelbusi atgimimà, graþiausios operø arijos, dainos ir poezija 
– suteiks galimybæ klausytojams kartu su solistais, chorais, instrumentininkais, poetinio þodþio 
meistrais praeiti Lietuvos muzikinës kultûros keliais iki XXI amþiaus .

Manyèiau, kad Fondas savo veikla patvirtina klasikiniø ir ðiuolaikiniø meno vertybiø 
sklaidos prasmingumà ir tuo þenkliai prisideda prie tautos dvasinës kultûros turtinimo.

Vilniaus universiteto rektorius
akademikas BENEDIKTAS JUODKA

Informaciniai rėmėjai
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Profesionalios meninės kultūros kelias

 Atkûrusi Nepriklausomybæ Lietuva gráþo á Europos tautø ðeimà, atgaivino ryðius su savàja praeitimi... 
Galime pasidþiaugti, kad nedidelio mûsø kraðto civilizacijos pradmenys yra fiksuoti prieð du tûkstantmeèius. 
Romënø istorikas ir keliautojas Tacitas I m.e. amþiuje mini prie Svebø (Baltijos) jûros gyvenanèius aisèius, kurie 
garbina dievø motinà, augina javus, renka ir parduoda gintarà... II a. graikø geografas Ptolomëjas yra áraðæs þinias 
apie sûduviø ir galindø gentis... Taèiau Lietuvos vardo lotyniðkà variantà randame tik 1009 m. Kvedlinburgo 
(Vokietija) metraðèiuose, kurie fiksuoja krikðèionybës sklaidos á mûsø kraðtà pastangas. Minëdami Lietuvos vardo 
1000-metá, þvelgiame á savo kraðto civilizacijos iðtakas su derama pagarba, nes ið amþiø glûdumos mus pasiekë 
turtinga tautosaka, dainos, iðmintingos tradicijos, kurios tapo profesionaliam menui neiðsenkamu ðaltiniu. Mûsø 
tauta, pasiremdama liaudies meno lobynais, sukûrë spalvingà ðiuolaikinæ kultûrà, iðugdë profesionaløjá menà ir 
muzikà...

 Lietuvos muzikø rëmimo fondas ALMA MATER MUSICALIS ðeðioliktàjà koncertinæ programà 
ir paskyrë Lietuvos vardo 1000-meèiui pagerbti. Septyniuose koncertuose klausytojai turës galimybæ iðgirsti 
pirmuosius profesionalios muzikos kûrinius – renesanso, baroko, Lietuvos atgimimà skatinusià muzikà, XX a. 
lietuviðkà klasikà ir dràsià, originalià, laikmetá atspindinčià lietuviðkà XXI a. muzikà. Koncertuose girdësime 
Lietuvos poetø kûrybà, bus pagerbti Lietuvos nacionalinës kultûros ir meno premijos laureatai. Vilniaus uni-
versiteto ðv. Jonø baþnyèioje vël koncertuos muzikos kolektyvai, meno meistrai ir talentingas jaunimas. Taip 
prisiminsime Lietuvos kultûros istorijà, meno formavimosi ir brandos siekimo kelià.

Lietuvos tūkstantmetį sutinkant...

Lietuvos istorija – tai Lietuvos muzikinë kultûra nuo kukliø liaudies dainø iki simfonijø, oratorijø, 
operø, baletø. Reikðmingà átakà jai darë þymûs pasaulio muzikai, kurie darbavosi Vilniuje ir kituose miestuose 
(V. Galilëjus, V. Ðamotulietis, J. D. Holandas, S. Moniuðka, Z. Fibichas....), ir muzikai, gimæ Lietuvoje, o 
vëliau iðvykæ á uþsienio kraðtus (F. Janevièius, C. Kiuji, J. Heifecas...)  

Per Lietuvà ið Vakarø á Rytus ar atgal nuolat vingiavo pasaulio þymiø muzikø keliai (R. Vagnerio, 
P. Sarasatës, A. Skriabino, S. Rachmaninovo, A. Glazunovo, E. Yzay, I. Stravinskio, S. Prokofjevo...). 

Lietuviø liaudies dainas ir poetø eiles savo kûryboje naudojo uþsienio ðaliø kompozitoriai J. Lycytis, 
J. Meitusas, S. Balasanianas, E. Melngailis... 

Lietuvos istorijai brangiø temø nepamirðo iðeiviai kompozitoriai J. Þilevièius, J. Strolia, B. Budriû-
nas, V. Jakubënas, V. Janèys, G. Gudauskienë... 

Lietuvos muzikø rëmimo fondas, sukaupæs solidþios medþiagos ðimtams koncertø, susitikimø ir 
kitokiø renginiø, savo programose (festivaliuose „Sugráþimai“, „Druskininkø vasara su M. K. Èiurlioniu“, 
koncertø cikluose „Sekmadienio muzika“, „Alma mater musicalis“, „Mûsø miesteliai“,  taip pat Stasio 
Vainiûno namø veikloje bei kituose Fondo renginiuose) tvirtina LIETUVOS TÛKSTANTMEÈIO istorinæ 
praeitá ir dabartá. 

Muzikologas Vaclovas Juodpusis 
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Spalio 6 d. Lietuvos muzikø rëmimo fondo direktorës LIUCIJOS STULGIENËS þodis
 Vilniaus universiteto rektoriaus akademiko BENEDIKTO JUODKOS þodis
 Profesionaliosios muzikos iðtakos
 BANCHETTO MUSICALE
 Meno vadovë JÛRATË MIKIÐKAITË-VIČIENĖ
 Seniausi lietuviðkos poezijos tekstai
 Skaito LMTA studentai
 Vadovë doc. JUDITA UÐINSKAITË
Lapkrièio 3 d. Vilniaus dailës akademijos rektoriaus prof. ADOMO BUTRIMO þodis
 Renesanso ir baroko muzika ir poezija
 VILNIAUS UNIVERSITETO KAMERINËS MUZIKOS ANSAMBLIS
 Meno vadovas PAULIUS BERNARDAS KONCË
 Baroko poezija
 Skaito LMTA studentai
 Vadovë prof. ALGË SAVICKAITË
Gruodþio 1 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus prof. EDUARDO GABNIO þodis 
 Tautos atgimimà þadinusi kompozitoriø kûryba
 Lietuvos nacionalinës kultûros ir meno premijos laureatas ÈIURLIONIO KVARTETAS
  JONAS TANKEVIÈIUS (I smuikas)
  DARIUS DIKÐAITIS (II smuikas)
  GEDIMINAS DAÈINSKAS (altas)
  SAULIUS LIPÈIUS (violonèelë)
 AUÐRA LIUTKUTË (sopranas) ir jos klasës studentai

2008 metai 2009 metaiSausio 5 d. Mykolo Romerio universiteto rektoriaus prof. ALVYDO PUMPUÈIO þodis
 Prof. VIKTORIJOS DAUJOTYTËS þodis
 Lietuviðkø operø arijos, instrumentinë muzika, poezija
 AISTË DVARIONAITË (smuikas)
 JUSTAS DVARIONAS (fortepijonas)
 RÛTA STALILIÛNAITË (aktorë)
 SANDRA JANUÐAITË (sopranas)
 OLGA TAÐKINAITË (fortepijonas)
 RIMANTAS SAVICKAS (klarnetas)
 VIKTORAS KUSAS (klarnetas)
Vasario 2 d. Generolo Jono Þemaièio Lietuvos karo akademijos virðininko brigados generolo EDVARDO MAÞEIKIO þodis
 Lietuvos vardui – 1000 metø
 VILNIAUS ARKIKATEDROS BAZILIKOS JAUNIMO CHORAS
 Meno vadovë ir dirigentë VIOLETA SAVICKAITË-PACIÛNIENË
 BERNARDAS VASILIAUSKAS (vargonai)
 GRAÞINA URBONAITË (aktorë) 
Kovo 2 d. Vilniaus pedagoginio universiteto rektoriaus akademiko ALGIRDO GAIÞUÈIO  þodis
 XX amžiaus Lietuvos muzikos klasikai (S.Vainiûnas, E.Balsys, V.Barkauskas...)
 Vilniaus pedagoginio universiteto choras AVE VITA
 Meno vadovas ir dirigentas KASTYTIS BARISAS
 VILNIAUS MUZIKOS MËGËJØ SIMFONINIS ORKESTRAS. Meno vadovas ir dirigentas TADAS ÐILEIKA
 BIRUTË VAINIÛNAITË (fortepijonas)
 DALIA BALSYTË (fortepijonas)
 INDRË BAIKÐTYTË ( fortepijonas)
 DAINIUS PUODÞIUKAS (smuikas)
 EUGENIJUS CHREBTOVAS (bosas)
Balandþio 6 d.  Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus prof. ROMUALDO GINEVIÈIAUS þodis
 XXI a. muzika
 Lietuvos nacionalinës kultûros ir meno premijos laureato ÐARÛNO NAKO kûrybos vakaras
 Dalyvauja ðiuolaikinës muzikos atlikëjai

 Koncertø vedëja muzikologë LAIMUTË LIGEIKAITË                                      

Pro gra ma ski ria ma Lie tu vos var do paminëjimo 1000-me èiui

Koncertø pradþia 18 val.  Koncertø pradþia 18 val.
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I koncertas, 2008 10  06, pirmadienis 

Ansamblá „Banchetto musicale“ („Muzikinë puota“) 1986 m. subûrë ir iki ðiol jam vadovauja Jûratë Mikiðkaitë-Vièienë. Tai buvo 
pirmasis Lietuvoje kolektyvas, pasiryþæs atkurti autentiðkà senøjø amþiø dvasià, LDK ir kitø Vakarø Europos kraðtø renesanso kultûros paliki-
mà. Ansamblio nariai groja autentiðkø instrumentø kopijomis, bendradarbiaujama su solistais Nora Petroèenko, Edita Bagdonaite, Nerijumi 
Masevièiumi, choru „Aidija“. Teatralizuotø ansamblio programø pagrindu nuo pat veiklos pradþios buvo pasirinkti ðokiai. Jam talkino Barbara 
Sparti (Italija), Lieven Baert (Belgija), Jane Gingell (D.Britanija) bei kiti garsiausi istoriniø ðokiø apraðymø tyrinëtojai ir choreografai. Dabar 
jau dviejø kartø ðokëjø grupei vadovauja Virginija Gaudieðiûtë-Jaðinskienë.

 Ansamblis dalyvavo ávairiuose tarptautiniuose renginiuose. Koncertavo Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Vengrijoje, Èekijoje, Slovaki-
joje, Suomijoje, Norvegijoje, Belgijoje, Liuksemburge, daugelyje Vokietijos miestø, pasirodë keliose Sankt Peterburgo rûmø salëse, dalyvavo 
senosios muzikos festivaliuose Maskvoje. Lietuvoje pagrindinëmis koncertø vietomis tapo Trakø pilis, buvæ Þemutinës pilies poþemiai, istorinës 
Vilniaus bei kitø miestø erdvës. Lietuvos televizija ir ansamblis sukûrë 8 teatralizuotus koncertus, áraðë kûriniø Lietuvos radijui. Pastaraisiais 
metais ansamblio programos iðsiplëtë nuo XIV-ojo amþiaus iki XIX-ojo pradþios. 2007 m. ðokëjai dalyvavo italø 4 daliø TV filmo „Karas ir 
taika“ filmavime.

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

Profesionalios muzikos iðtakos
Senovinës muzikos ir ðokiø ansamblis BANCHETTO MUSICALE
Meno vadovë ir dirigentë JÛRATË MIKIÐKAITË-VIČIENĖ

Seniausi lietuviðkos poezijos tekstai
Skaito LMTA studentai 
Vadovë doc. JUDITA UÐINSKAITË

JÛRATË MIKIÐKAITË-VIÈIENË 
yra ansamblio ákûrëja ir meno vadovë, kasmeti-
niø „Banchetto Musicale“ festivaliø rengëja. Su 
ansambliu aplankë daugelá pasaulio valstybiø.
Rengia radijo laidas apie senàjà muzikà.
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II koncertas, 2008 11 03, pirmadienis

Vilniaus dailës akademijos rektoriaus prof. ADOMO BUTRIMO þodis

Renesanso ir baroko muzika ir poezija
VILNIAUS UNIVERSITETO KAMERINËS MUZIKOS ANSAMBLIS
Meno vadovas PAULIUS BERNARDAS KONCË

Baroko poezija
Skaito LMTA studentai
Vadovë prof. ALGË SAVICKAITË

VILNIAUS UNIVERSITETO KAMERI-
NËS MUZIKOS ANSAMBLIS ákurtas 1979 m. 
rudená, kai pirmàsias repeticijas pradëjo fleitininko 
ir pedagogo Pauliaus Bernardo Koncës sukviestas bû-
simasis universiteto studentø ansamblio branduolys. 
Tuo metu tai buvo bene vienintelis mëgëjø kolektyvas 
Lietuvoje, atliekantis klasikinæ muzikà. Nuo pirmojo 
koncerto VU Maþojoje auloje 1980 m. surengta per 
300 koncertø. Kvieèiamas dalyvauti Universiteto 
iðkilmëse, jubiliejuose, minëjimuose. Kasmet rengia 
kalëdinius koncertus ðv. Jonø baþnyèioje, koncertuoja 
kartu su VU merginø choru „Virgo“ ir VU akademi-
niu miðriu choru. Repertuarà sudaro barokinë, klasi-
kinë ir lietuviø autoriø muzika. Kolektyve muzikuoja 
VU studentai ir absolventai. 1993-1998 m. ansambliui 
vadovavo kontrabosininkas Gintaras Ruèys, 1998-2001 m. 
– violonèelininkë Jûratë Karaliûtë ir smuikininkas 
Michailas Traubas. 2001 m. gráþus P.B.Koncei, á 
ansamblá ásiliejo nauja studentø karta.

Ansamblis yra koncertavæs Vengrijoje (1985, 
2000), Estijoje (1986), Ukrainoje (1987), Rusijoje (1986, 1988), Bulgarijoje (1988), Meksikoje (1989), Prancûzijoje (1991), Slovakijoje 
(2000). Ne kartà dalyvavo festivaliuose Lietuvoje, dukart pasirodë Lietuviø kultûros dienose Vokietijoje (1995, 1999), 2004 m. FIMU festi-
valyje Belforte (Prancûzija). 1982 ir 1983 m. laimëtos premijos Tarptautiniame studentø kamerinës muzikos ansambliø konkurse Jerevane 
(Armënija).

 1981 m. pirmieji áraðai Lietuvos radijuje, 1992 m. áraðø studijoje „Lituanus” áraðyta pirmoji garso kasetë. Programoje – A.Vivaldi, 
A.Scarlatti, A.Corelli, A.Caldara, L.Boccherini kûriniai bei kompozitorës Onutës Narbutaitës ansambliui dedikuotas Vilniaus divertismen-
tas. 1997 m. Vilniaus plokðteliø studijoje kartu su VU merginø choru „Virgo” ansamblis áraðo garso kasetæ „Muzika Vilniaus Universitete”. 
2004 m. per ansamblio 25-meèio koncertà pristatoma nauja ansamblio kompaktinë plokðtelë. 2005-2006 m. surengiamas koncertø ciklas 
W.A.Mozarto metams. Paruoðiamos naujos programos, kuriose skamba Fr.Schubert Miðios G-dur, G.B.Pergolesi Stabat Mater, W.A.Mozart 
Karûnavimo miðios C-dur su universiteto chorais, taip pat A.Vivaldi, Fr.Manfredini, G.F.Händel, J.S.Bach, G.Ph.Telemann, U.W.Wassenaer 
instrumentiniai kûriniai.

PAULIUS BERNARDAS KONCË, Vilniaus universiteto kamerinës muzikos an-
samblio ákûrëjas ir meno vadovas, 1970 m. baigë Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. 
L.Survilos fleitos klasæ. Nuo 1967 m. dirba pedagoginá darbà B.Dvariono deðimtmetëje muzi-
kos mokykloje, 1974-1992 m. dirbo M.K.Èiulionio menø ginmazijoje, 1968-1973 m. grojo 
valstybiniame puèiamøjø orkestre „Trimitas“. Koncertavo su ansambliu „Musica Humana“, 
1992-1997 m. dirbo Ispanijoje, Vigo miesto konservatorijoje „Mayeusis“. Su senosios muzikos 
ir ðokių ansambliu „Banchetto Musicale“ áraðë kompaktinæ plokðtelæ „Senoji Lietuvos muzika 
XVI-XVII a.”. 1988-2005 m. vadovavo Vilniaus miesto senosios muzikos ir ðokio teatro „Puelli 
Vilnensis“ instrumentinei grupei. Su ðiuo kolektyvu koncertavo Rusijoje, Estijoje, Lenkijoje, 
Ðvedijoje ir Ispanijoje.
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III koncertas, 2008 12 01, pirmadienis ÈIURLIONIO KVARTETAS
Pastaraisiais metais Lietuvos nacionalinës kultûros ir meno premijos laureato 

Èiurlionio kvarteto veikla ypaè intensyvi. Já retokai girdime Lietuvoje, bet daþnai mus 
pasiekia puikûs atsiliepimai apie koncertus uþsienyje. 2006 m. dalyvavo tarptautiniuo-
se festivaliuose Vokietijoje, Rusijoje, Belgijoje, labai sëkmingai koncertavo Japonijoje, 
Kinijoje, ne kartà – Vokietijoje, kur yra ypatingai mëgstamas. 2007 m. pirmà kartà 
koncertuota Airijoje, Meksikoje. Ðalia koncertø stambiame tarptautiniame festivalyje 
INSTRUMENTA VERANO 2007 Oaxaca mieste, kvarteto nariai vedë meistriðku-
mo kursus ir ðio Meksikos miesto muzikos akademijoje. Su pasisekimu koncertuota 
festivaliuose Moldovoje ir Lenkijoje, Ukrainoje, Rusijoje. 2007 m. gruodþio mënesá ir 
2008 m. kovà koncertai Ðvedijoje su talentinga jauna klarnetininke ið Ðveicarijos Karin 
Dornbusch sulaukë nemaþo susidomëjimo. 2008-uosius pradëjo koncertu Kopenhagoje, 
vëliau koncertavo Ðvedijoje, Lenkijoje, Belgijoje, dalyvavo festivalyje „Dresdener Musik-
festspiele“ Vokietijoje. Balandþio mënesá, oficialaus LR Ministro Pirmininko G.Kirkilo 
vizito á Azerbaidþianà ir Turkmenistanà metu, Kvarteto koncertai, kaip kutûrinë vizito 
dalis, skambëjo ðiø valstybiø sostiniø salëse.

Visai neseniai pasirodë dar vienas Èiurlionio kvarteto darbas – kompaktinë 
plokðtelë, kurioje ne tik ðio kolektyvo naujai atliekama M.K.Èiurlionio muzika, bet kartu su pianistu, Nacionalinës kultûros ir meno premijos 
laureatu Petru Geniuðu áraðytas M.K.Èiurlionio kompozicijos profesoriaus Leipcigo konservatorijoje C.Reineckes Fortepijoninis kvintetas.

 2008-2009 m. sezonas Èiurlionio kvartetui bus neeilinis: kvartetas ruoðiasi paþymëti savo kûrybinës veiklos 40-metá.

„….Jø pasirodymas laiku priminë Londono kamerinës muzikos gerbëjams, koks turi bûti tikras kvartetinës muzikos atlikimas, lyginant 
su keliomis neseniai mûsø sostinëje girdëtomis vidutiniðkomis interpretacijomis, tapusiomis tikru klausytojø kantrybës iðbandymu (...).” 

Musical Opinion, London, UK, 2005

„...ðiandien ðis kolektyvas imponuoja darnumu, aukðta muzikavimo kultûra ir átaiga, net kai jam tenka áveikti netradicines uþduotis.” 
„Lietuvos rytas, Mûzø malûnas”, 2005.

„...þavëjo gyvybinga kûrybinë kvarteto energija, ansamblinë branda, gilus muzikos suvokimas.” 
„Literatûra ir menas”, 2005

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus prof. EDUARDO GABNIO þodis

Tautos atgimimà þadinusi kompozitoriø kûryba (M.K.Èiurlionis, V.Kudirka, È.Sasnauskas, J.Naujalis...)
 Lietuvos nacionalinës kultûros ir meno premijos laureatas ÈIURLIONIO KVARTETAS

 JONAS TANKEVIÈIUS (I smuikas)
 DARIUS DIKÐAITIS (II smuikas)
 GEDIMINAS DAÈINSKAS (altas)
 SAULIUS LIPÈIUS (violonèelë)

 AUÐRA LIUTKUTË (sopranas) ir jos klasës studentai

AUÐRA LIUTKUTË (sopranas)
 2002 m. baigë LMTA dainavimo studijas. Tæsia pe-

dagoginá darbà dainavimo katedroje. Staþavo LNOB teatro 
operos studijoje (prof. V.Noreika). Laureatës vardus yra laimë-
jusi B.Grincevièiûtës ir V.Jonuðkaitës–Zaunienës konkursuose. 
Vokietijoje, Saerbecko mieste buvo apdovanota jubiliejiniu, 
sidabriniu miesto medaliu „Uþ nuopelnus pristatant lietuviðkà 
profesionaliàjà muzikà“. Gastroliavo Olandijoje, Vokietijoje, 
Belgijoje, JAV, Slovënijoje.
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IV koncertas, 2009 01 06, pirmadienis 

Mykolo Romerio universiteto rektoriaus prof ALVYDO PUMPUÈIO þodis
 
 Prof. VIKTORIJOS DAUJOTYTËS þodis

 Lietuviðkø operø arijos, instrumentinë muzika, poezija
AISTË DVARIONAITË (smuikas)
JUSTAS DVARIONAS (fortepijonas)
SANDRA JANUÐAITË (sopranas)
OLGA TAÐKINAITË (fortepijonas)
RÛTA STALILIÛNAITË (aktorë) skaito 
Lietuvos nacionalinë kultûros ir meno 
premijos laureatës LIÛNËS SUTEMOS poezijà
LMTA studentai:
VIKTORAS KUSAS (klarnetas)
RIMANTAS SAVICKAS (klarnetas)

AISTË DVARIONAITË (smuikas)
Savo koncertinæ veiklà pradëjo nuo ðeðeriø metø. Dabar grie-

þia daugelio ðaliø muzikos gerbëjams. Dar mokydamasi Nacionalinëje 
M.K.Èiurlionio menø mokykloje, studijuodama Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje ypatingo meistriðkumo sëmësi ið daugelio þymiø smuikininkø, 
dalyvavo ir dëstë tarptautiniuose seminaruose bei projektuose Rusijoje, 
Prancûzijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Lenkijoje, Ispanijoje. Yra pelniusi 
prestiþiniø respublikiniø ir tarptautiniø apdovanojimø. Vienas jø, gautas 
Paryþiuje A.Glazunovo konkurso metu, ypaè reikðmingas. Dësto, dalinasi 
savo patirtimi ir meistriðkumu Nacionalinëje M.K.Èiurlionio menø mo-
kykloje. Dabar jau jos mokiniai skina konkursø laurus.

Garso ðiluma ir skambesiu, puikiu frazavimo menu ir elegancija 
keri klausytojus, nes „muzika yra mano gyvenimo savastis“, – sako smui-
kininkë.

SANDRA JANUÐAITË ( sopranas)
 Pradëjusi profesinæ veiklà Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, 

2004 m. tapo „Metø operos viltimi“. Per gana trumpà laikà sukûrë reikðmingus 
vaidmenis: Zentà (R.Wagnerio opera „Skrajojantis olandas“), Tatjanà (P.Èaikovskio 
opera „Eugenijus Oneginas“), Cio Cio San (G.Puccini opera „Madam Butterfly“) ir 
kt. O muzikiná kelià pradëjo Kretingos muzikos mokykloje, tæsë Klaipëdos S.Ðimkaus 
konservatorijoje. Operiná dainavimà studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 
(prof. V.Mikðtaitës, doc. J.Èiurilaitës, prof. I.Milkevièiûtës kl.). Staþavo Austrijoje 
(Mozarteume), Lenkijoje (Gdansko S.Moniuszkos muzikos akademijoje).

RŪTA STALILIŪNAITĖ
(aktorė)

Tris deðimtmeèius vaidino 
Kauno dramos teatre, kur sukûrë 
legendinæ Barborà Radvilaitæ, Norà 
ir daugelá kitø ásimintinø vaidmenø. 
Dalyvavo ir dalyvauja poezijos ir 
prozos skaitymø vakaruose, lite-
ratûros ir muzikos projektuose. 
Nepamirðtami personaþai kino fil-
muose „Maþoji iðpaþintis“, „Nesëtø 
rugiø þydëjimas“, „Turtuolis vargðas“ ir kt. Yra meno 
gerbëjø mylima, ávertinta LDK Gedimino ordinu, LR 
Vyriausybës kultûros ir meno premija, yra Kauno miesto 
garbës pilietë. Daþnai dalyvauja Lietuvos muzikø rëmimo 
fondo renginiuose.

JUSTAS DVARIONAS (fortepijonas)
Jau bûdamas vienuolikos, tarptautiniame pianistø konkurse „Virtuosi per Musica di Pianoforte“ 

Èekoslovakijoje laimëjo laureato vardà. Baigæs Nacionalinæ M.K.Èiurlionio menø mokyklà (mokytojo 
A.Jurgelionio kl.), studijavo Maskvos P.Èaikovskio konservatorijoje, kurià baigë aukðèiausiu ávertinimu 
(prof. L.Vlasenko ir M.Pletniov kl.). 1992 m. laimëjo „Viotti“ pianistø konkursà Italijoje. Buvo paþymëtas 
tarptautiniame pianistø konkurse Porto (Portugalijoje) ir M.K.Èiurlionio konkurse Lietuvoje, po kurio þiuri 
pirmininkas D.Polack vertino: „Justas Dvarionas ið Lietuvos man paliko vienà didþiausiø áspûdþiø. Dvario-
no grojimas labai individualus“. Su ávairiais orkestrais ir solo yra grojæs Bulgarijoje, Kanadoje, Vokietijoje, 
Norvegijoje, Didþiojoje Britanijoje, Rusijoje, JAV. Ðiuo metu dësto, dalyvauja respublikiniø ir tarptautiniø 
konkursø þiuri, organizuoja seminarus, daro áraðus nacionaliniame radijuje bei televizijoje, yra áraðæs dvi 
kompaktines plokðteles.
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V koncertas, 2009 02 02, pirmadienis

 VILNIAUS ARKIKATEDROS BAZILIKOS 
 JAUNIMO CHORAS 

Kiekvienà sekmadiená 10 valandà Arkikatedroje 
bazilikoje jaunimo miðiose gieda Vilniaus Katedros choras, 
susikûræs 1989 m. pavasará. Dabar jame yra per 40 nariø, 
dalis jø gieda nuo pat ákûrimo. Choro muzikinë veikla labai 
plati: miðios, religinës ðventës, religinës muzikos koncertai. 
Repertuaras gausus ir ávairus, nuo grigaliðkojo choralo, 
senøjø autoriniø kûriniø iki ðiuolaikinës, specialiai chorui 
dedikuotos muzikos. Tai W.A.Mozarto ,,Karûnavimo 
miðios”, F.Schuberto ,,Magnificat”, Ch.Gounod ,,Miðios 
G-dur”, C.Saint-Saënso ,,Kalëdø oratorija”, F.Mendels-
sohno oratorija ,,Kristus”, G.Fauré „Requiem“, G.Verdi 
„Stabat Mater“, A.Dvořáko „Stabat Mater“, „Te Deum“ 
bei daugelis kitø stambiø ir smulkesniø kûriniø. Gieda-
mos lietuviø autoriø J.Naujalio, V.Miðkinio, G.Purlio, 
K.Vasiliauskaitës, G.Ðukio, A.Remesos miðios ir giesmës. 
Per 19 gyvavimo metø pabuvota Lenkijoje, Ukrainoje, 
Norvegijoje, Ðvedijoje, Prancûzijoje, Vokietijoje, Italijo-
je, kur skambëjo lietuviðkos giesmës. Jis daþnas sveèias ir 

gimtosios Lietuvos baþnyèiose.
Vargoninkas Bernardas Vasiliauskas – nuolatinis choro bendradarbis ir bièiulis. Be jo neapsieina nei vienos miðios 

ar kelionë.
Dar bendradarbiaujama su Vidaus reikalø ministerijos reprezentaciniu puèiamøjø orkestru (vadovas A.Radzevièius). 

Kartu yra paruoðta nemaþai kûriniø. Su choru yra giedojæ solistai V.Juozapaitis, R.Ðilinskaitë, T.Ladiga, L.Sprindys, I.Misiûra, 
D.Puiðys, E.Prudkauskas, L.Raèkauskaitë, R.Juzukonytë, D.Juodikaitytë, R.Tallat-Kelpðaitë, I.Linaburgytë.

Vilniaus Arkikatedros bazilikos jaunimo choro vadovë VIOLETA SAVICKAITË-PACIÛNIENË.

Generolo Jono Þemaièio Lietuvos karo akademijos virðininko brigados generolo 
EDVARDO MAÞEIKIO þodis

Lietuvos vardui – 1000 metø
Lietuva muzikoje ir poezijoje
VILNIAUS ARKIKATEDROS BAZILIKOS JAUNIMO CHORAS
Meno vadovë ir dirigentë VIOLETA SAVICKAITË-PACIÛNIENË
BERNARDAS VASILIAUSKAS (vargonai)
GRAÞINA URBONAITË (aktorë)

GRAÞINA URBONAITË – þinoma  Lietuvos aktorë, 
skaitovë, LR Vyriausybës kultûros ir meno premijos laureatë, 
Just. Marcinkevièiaus, J.Vaièiûnaitës poezijos, A.Zurbos, V.Bub-
nio ir kitø autoriø kûrybos interpretatorë apie save sako:

„Jau kelintas deðimtmetis, kai vis þengiu á scenà ir 
stengiuos dalytis su Jumis visu tuo, kà patyriau, suvokiau, ágijau 
graþaus ir prasmingo. O iki to buvo vingiuotas ir siauras takelis 
per studijø auditorijas, knygø puslapius, trenaþø sales. Ir kai 
dabar skaitau savo pasirinktas literatûros programas, man vis 
atrodo, kad galop vienà kartà save atpaþinsiu, priartësiu prie 
savæs ir galësiu iðtarti: „Sveika, Graþina. Ðtai mes ir susitikom!” 
O susitikti save ir suvokti, kad bent maþa dalelyte pateisinai tau 
skirtà laikà – man svarbiausia”.

BERNARDAS VASILIAUSKAS, 
pianistas ir vargonininkas, muzikavimo talkon 
yra kvieèiamas daugelio atlikëjø, ne tik so-
liniais instrumentais grojanèiø, bet ir chorø, 
ansambliø. Koncertavo su daugeliu Lietuvos 
atlikëjø. Gastroliavo Belgijoje, Bulgarijoje, 
Èekijoje, Didþiojoje Britanijoje, Estijoje, Is-
panijoje, Italijoje, JAV, Kanadoje, Latvijoje, 
Lenkijoje, Norvegijoje, Prancûzijoje, Rusijoje, 
Slovakijoje, Suomijoje, Ðvedijoje, Ðveicarijoje, 
Ukrainoje, Vokietijoje ir kitur. 25 metus dirbo 
Vilniaus vargonø dirbtuvëje vargonø restaura-
toriumi – intonuotoju. Dalyvavo restauruojant 
daugelá istoriniø Lietuvos vargonø Vilniuje, 
Kaune, Ðiauliuose, Nidoje ir kitur. Ðiuo metu 
yra Vilniaus arkikatedros vargonininkas, kon-
certuoja kaip vargonininkas solistas.
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VI koncertas, 2009 03 02, pirmadienis

Vilniaus pedagoginio universiteto rektoriaus akademiko ALGIRDO GAIŽUČIO þodis

XX-ojo amþiaus Lietuvos muzikos klasikai (S.Vainiûnas, E.Balsys, V.Barkauskas....)
Vilniaus pedagoginio universiteto choras AVE VITA
Meno vadovas ir dirigentas KASTYTIS BARISAS
VILNIAUS MUZIKOS MËGËJØ SIMFONINIS ORKESTRAS
Meno vadovas ir dirigentas TADAS ÐILEIKA
BIRUTË VAINIÛNAITË (fortepijonas)
DALIA BALSYTË (fortepijonas) 
INDRË  BAIKÐTYTË (fortepijonas)
DAINIUS PUODÞIUKAS (smuikas)
EUGENIJUS CHREBTOVAS (bosas)

Vilniaus pedagoginio universiteto choras AVE VITA 
Ákurtas 1935 metais. Jame ávairiø specialybiø studen-

tai – bûsimieji mokytojai dainuoja ávairià muzikà, bet labiau 
propaguoja lietuviø kompozitoriø kûrybà. Savo programà 
praturtina ir stambios formos kûriniais, kuriuos atliko su 
Lietuvos kameriniu orkestru, vadovaujamu prof. S.Son-
deckio, Vilniaus konservatorijos, „Archi Basilicae”, Bonos 
universiteto „Collegium musicum” orkestrais. Yra atlikæs 
S.Moniuszkos „Auðros vartø litanijà” Nr.1 ir V.Bartulio 
„Missa Brevis”, J.Haydno Ðv. Bernardo ið Ofido miðias, 
W.A.Mozarto Karûnavimo miðias, J.Rutter „Gloria”. Áraðy-
ta daug kûriniø Lietuvos radijuje, dalyvauta dainø ðventëse. 
2003 m. Lietuvos suaugusiøjø chorø konkurse uþëmë I vietà, 

buvo áteikta „Aukso paukðtë” uþ pasiekimus uþsienio konkursuose. Koncertavo Austrijoje, Baltarusijoje, Belgijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispani-
joje, Italijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Maltoje, Moldovoje, Olandijoje, Rusijoje, Slovënijoje, Ðveicarijoje, Ukrainoje, Uþkaukazëje ir Vokietijoje, 
dalyvavo daugelyje tarptautiniø konkursø bei festivaliø, kuriuose pelnyti aukðèiausi apdovanojimai.

Chorui AVE VITA vadovauja Kastytis Barisas ir chormeisteris Saulius Liausa.

Docentas  KASTYTIS BARISAS vadovauja chorui AVE VITA nuo 1994 m. Per tą laiką choras pelnė 18 tarptautiniø chorø konkursø 
laureato vardą (Belgija, Čekija, Graikija, Malta, Olandija, Vokietija, Ðveicarija, Turkija ir kt.). Yra GAUDEAMUS, Lietuvoje rengiamø dainø 
ðvenèiø vyr. dirigentas, dirba metodinį darbą, dalyvauja tarptautinëse konkursø vertinimo komisijose. Už pasiekimus apdovanotas  LDK 
Gedimino ordino I laipsnio medaliu.

VILNIAUS MUZIKOS MËGËJØ SIMFONINIS ORKESTRAS
 Atkurtas 1998 m. ir siejamas su 1961 m. prof. P.Bekerio ákurtu mëgëjø simfoniniu orkestru „Vilnius“. Groja ávairaus amþiaus ir 

profesijø muzikos mylëtojai. Tai vienintelis toks simfoninis orkestras Lietuvoje, puikiai radæs savo niðà Lietuvos kultûriniame gyvenime. 
Koncertuoja baþnyèiose, ligoninëse, globos namuose, atlieka retai Lietuvoje skambanèius kûrinius. Daug bendradarbiauja su ávairiais Lietuvos 
chorais ir solistais. Repertuarà sudaro ávairiausiø epochø ir þanrø kûriniai. Per metus surengiama per 30 koncertø, paruoðiama apie 10 naujø 
programø. Orkestrui vadovauja TADAS ÐILEIKA.

DAINIUS PUODÞIUKAS 
baigæs LMTA studijas tæsë Bostono 
(JAV) universiteto menø mokykloje. 
Yra daugelio tarptautiniø konkursø lau-
reatas, festivaliø, seminarø dalyvis.

Profesorë BIRUTË VAINIÛNAITË 
yra Pirmojo respublikinio M.K.Èiurlionio 
pianistø konkurso laureatë, laimëjusi keletà 
tarptautiniø konkursø. Pianistë daug kon-
certuoja  Lietuvoje ir uþsienyje pristatydama 
klasikinæ muzikà bei naujausius Lietuvos 
autoriø kûrinius.

Docentë DALIA BALSYTË 
plaèiai koncertuojanti pianistë. Yra 
grojusi su ðalies simfoniniais, kame-
riniais orkestrais ir ansambliais, solis-
tais. Pianistë yra daugelio lietuviðkø 
kûriniø fortepijonui atlikëja ir leidiniø 
autorë.

INDRË BAIKÐTYTË 
yra laimëjusi apdovanojimus tarp-
tautiniuose konkursuose. Kaip so-
listë ir su kameriniais ansambliais 
koncertuoja ávairiose ðalyse.
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VII koncertas, 2009 04  06, pirmadienis 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus prof. ROMUALDO GINEVIÈIAUS þodis

XXI a. muzika
Lietuvos nacionalinës kultûros ir meno premijos laureato ÐARÛNO NAKO kûrybos vakaras
Dalyvauja ðiuolaikinës muzikos atlikëjai

ÐARÛNAS NAKAS:
Muzika nesprendþia problemø ir neatsako á jokius klausimus, taèiau ji suteikia galimybæ susikaupus 

pajusti laikà, erdvæ ir egzistencijos gelmæ. Sàmonë ir siela, paveiktos garsø ir ávairiausiø vibracijø, visø pirma 
susitinka paèios su savimi, iðlaisvindamos ir skriedamos nenuspëjama kryptimi. Todël kompozitorius turi 
jausti atsakomybæ dël tø sunkiai nusakomø ir jam bent ið dalies pavaldþiø manipuliacijø, kuriomis klausytojas 
nardinamas á vienokius ar kitokius pasaulius.

 Ðv. Jonø baþnyèios erdvë yra bene centrinë viso Vilniaus ir jo istorijos aðis. Á jà norisi áþengti apsiva-
lius ir nusiteikus nekasdienei patirèiai. Dþiaugiuosi galëdamas pakviesti klausytojus tokiai kelionei ir viliuosi, 
kad jie patirs bent jiems patiems svarbiø akimirkø.

Lietuvos nacionalinës kultûros ir meno premijos laureatas Ðarûnas Nakas pasakoja apie save:
„...mokytis muzikos á Kauno vidurinæ meno mokyklà, kuri tuo metu net Juozo Naujalio vardo neturëjo, mane nuvedë penkeriø. Ir 

su muzika susilieèiau taip anksti, kai apie joká kritiná màstymà nebuvo kà ir kalbëti. Buvau ástatytas á tam tikras vëþes, nors vyresnëje paaug-
lystëje labai rimtai dvejojau, ar verta tapti muzikantu...“.

Kompozitorius 1962 m. gimë Kaune. Muzikos mokymàsi ávairino kino kamera, fotoaparatu, svajojo apie architektûrà.
„Niekada savæs nesiaurinu, man ádomi kuo ávairiausia veikla“.
Bebaigiant Nacionalinæ M.K .Èiurlionio menø mokyklà Ðarûnas paraðë pirmuosius opusus.
Po to studijos Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, dràsûs mëginimai atverti naujus puslapius muzikoje – 1982 m. ákûrë Vilniaus 

naujosios muzikos ansamblá. O baigæs studijas dirbo kaimo mokytoju, vaþinëjo á folklorines ekspedicijas, nors su kaimu niekas kompozitoriaus 
nesiejo, skaièiuoja esàs treèios kartos miesto vaikas...

„Lietuviðkumas, kurá þmonës tariasi aptikæ mano kûryboje, atkeliauja ið netikëèiausiø situacijø, patirèiø, sapnø, kuriuos filtruoja ma-
no ir jø pasàmonë. Labai sudëtingi dalykai.

Ðiuo metu  daþnai naudoju  Pietø Indijos ritmikà, be galo tolimà Vakarø muzikos ritminëms sistemoms. Manau, mûsø patirèiai tai 
yra kaþkas labai originalaus, retai girdimo, intriguojanèio... Tiems ritmams keli tûkstanèiai metø, traktatai apie juos paraðyti jau tryliktajame 
amþiuje. Kai tà susieju su grynai fizikiniais parametrais grástomis garsinëmis skalëmis, gana retai kultivuojamomis muzikoje, atsiranda kaþkoks 
paslaptingas, taèiau þmones informuojantis iðkalbingumas. Man regis, kad lietuviai jame atpaþásta lietuviðkà archetipà...“.

 Kompozitorius ádomiai interpretuoja  kûrybinæ dràsà: „Inertiðkai dràsa vadinama tai, kas prieðinasi bendrai srovei, kas iðkrenta uþ tos 
ribos. Bet ko ne ðimtmetis Vakaruose traukiamasi nuo  áprastiniø apribojimø ir ðiuo poþiûriu atsitraukti nuo to, kas visiems gerai paþástama, 
nebëra tikroji dràsa. Atvirkðèiai, kartais dràsu daryti tai, kas daugeliui atrodo kaip pasenæ dalykai... Svarbiau yra poveikis, konceptualumas, 
kad kûrinys ásiskverbtø giliau ...“.

 Pastarojo meto Ðarûno Nako kûrybà liudija tokie opusai kaip „Þvilgsnis apakintas Ðiaurës“ dideliam ansambliui (2004), „Nuoga“ 
simfoniniam orkestrui (2004), „Karûna“ puèiamøjø orkestrui (2005), „Aporija“ – instaliacija fonogramai ir trims videoprojekcijoms (2006), 
„Evangelija pagal kalvá Ignotà“ (2007) – instaliacija fonogramai ir septynioms videoprojekcijoms ir  laukiamos premjeros.

Numatoma programa

Kripta dieduko Stanislovo ir mamutës Zofijos atminimui (1996)
kontrabosui ir muðamiesiems
Aporija (2001)
styginiø kvartetui, puèiamøjø septetui ir dviem perkusistams
Sanguis (2002)
balsui solo
Iðtar (2009)
kanklëms solo, styginiø, puèiamøjø ir muðamøjø grupëms ir elektronikai (premjera)
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