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F E S T I V A L á SVEIKINAF E S T I V A L á SVEIKINA

Kažkur gerokai į pietus nuo Druskininkų, ties 
tuometine lietuvos ir juodosios rusios riba, prieš 
tūkstantį metų žuvo misionierius brunonas. ta 

proga paliudyta, kad yra šalis lietuva. Dar nepaliudyta Druskininkai, 
nors jų šaltiniai prie Nemuno jau tada buvo pilni druskų. tebūnie 
Druskininkai šiandien kupini muzikos, ir tegul jų šaltiniai srūva 
dar tūkstantį metų.

Pati m.k.Čiurlinio pavardė – kaip muzika. vieni 
sako, kad jos skambėjime galima išgirsti čiurlenantį 
vandenį, kitiems ji kelia paukščio, gal čiurlio, aso-

ciacijas. Gyvenimas seniai įrodė dar vieną faktą – m.k.Čiurlionio 
menas nesensta. o jo nenuilstanti trauka pripažįstama ne tik lietu-
voje, bet ir pasaulyje. sakralinės, simbolinės temos – tiesa, bičiulystė, 
meilė, Amžinybė, liūdesys, patriotiniai jausmai tebeveda jo talento 
gerbėjus nuo žmogiškosios realybės į aukštesnįjį būvį.
 matyt, priklausau tiems m.k.Čiurlionio kūrybos 
gerbėjams, kurie mano, kad šis menas yra amžinas dėl labai paprastos 
priežasties – Čiurlionis yra genialus.
 man išskirtinai malonu sveikinti septintojo tarptautinio 
menų festivalio „Druskininkų vasara su m.k.Čiurlioniu“ organiza-
torius, atlikėjus, dalyvius, rėmėjus bei gausius žiūrovus.
 tegul Druskininkų vasara su Čiurlioniu nepailsta garsinti 
lietuvos genijaus kūrybą, o mums visiems dovanoja nepamirštamus 
koncertus, prasmingus susitikimus, įspūdingus reginius.
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DruskiNiNkŲ merAs
ričArdAs mAlinAusKAs

F E S T I V A L I O  G A R B Ë S 
P I R M I N I N K A S

kultŪros miNistrAs
rEmiGijus VilKAiTis

F E S T I V A L á SVEIKINA

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų 
vasara su m.k.Čiurlioniu“ kasmet pateikia 
turtingą, įvairius meno žanrus apimančią 

programą, sukviečia pasidalinti patirtimi bei atradimais 
žymiausius m.k. Čiurlionio kūrybos tyrinėtojus, taip popu-
liarindamas jo kūrybinį palikimą. Džiugu, kad tradicinis 
festivalis tapo kultūrinės raiškos formų tąsa, suteikiantis 
galimybę pasireikšti kūrybiškumui, dvasinių vertybių 
puoselėjimui bei priartinantis prie m.k.Čiurlionio kūrybos 
fenomeno.
 linkiu visiems festivalio rengėjams ir dalyviams 
įspūdingos, prasmingos ir nepamirštamos �009-ųjų metų 
Druskininkų vasaros.

M.k.Čiurlionis – lietuvių nacionalinio 
meno pasididžiavimas. jis gyvas savo 
kūryboje, kurios šviesa pasiekia toli-

miausius kraštus...
 Džiaugiuosi, kad renginyje dalyvaus atlikėjai 
ne tik iš lietuvos, bet ir iš Austrijos, estijos, ispanijos, 
D.britanijos, jAv, Norvegijos, vokietijos ir kitų užsienio 
šalių.
 sveikinu tarptautinio menų festivalio „Druskininkų 
vasara su m.k. Čiurlioniu“ organizatorius, lietuvos muzikų 
rėmimo fondą ir Druskininkų savivaldybę. 
 sveikinu festivalio dalyvius, Druskininkų kurorto 
svečius, žiūrovus ir klausytojus. 
 lai visą vasarą Druskininkai skendi muzikos gar-
suose.
 lai m.k.Čiurlionio kūrybos aura lydi jus viso 
festivalio metu. 
 lai optimistinė nuotaika žadina dvasios gyvybę.
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F E S T I V A L I O  G L O B Ë J A I 

ApliNkos miNistrAs
GEdiminAs KAZlAusKAs

F E S T I V A L I O  R E N G Ë J A I

DruskiNiNkŲ mero pAvADuotojA
KrisTinA mišKiniEnė

LIETUVOS MUZIKØ RËMIMO 
FONDO DIREKTORË
LIUcIjA StULgIeNë

Džiaugiuosi, kad kartu su Druskininkų savival-
dybe, taip pat rėmėjais, talkininkais ir dalyviais 
skelbiame jau septiNtĄjĄ m.k.Čiurlionio 

pagerbimo šventę, kuri kiekvienam Druskininkų kurorto svečiui 
vėl galės priminti čia sukauptus buvusius ir esamus dvasinius turtus, 
širdimi pajausti kompozitoriaus bei dailininko m.k.Čiurlionio 
talento švytėjimą. kartu su užsienio šalių svečiais vėl gilinsimės, 
koks yra „m.k.Čiurlionis ir pasaulis“, kaip toli sklinda garsas apie 
jo savitą kūrybą. tikėsimės, kad menų festivalis „Druskininkų vasara 
su m.k.Čiurlioniu“ turtins dažno kurorto svečio dvasinį pasaulį ir 
jie, išvykdami iš Druskininkų, galės pasakyti, jog atvertė ir nežinomą 
puslapį į mūsų Genijaus kūrybos klodus.

lr seimo NArYs 
DruskiNiNkŲ GArbĖs pilietis

prof. jusTinAs KArOsAs

Kasmet į Druskininkus klasikinės muzikos gerbėjus, 
druskininkiečius ir kurorto svečius, pakviečia 
m.k.Čiurlionis – jo vardas, jo kūryba, jo atmini-

mas. lietuvos muzikų rėmimo fondo dėka visą vasarą čia vyksta 
tradicinis menų festivalis „Druskininkų vasara su m.k.Čiurlioniu“, 
kurio metu geriausi lietuvos ir užsienio atlikėjai, talentingi meni-
ninkai pristato didžiojo dailininko ir kompozitoriaus kūrybinį 
palikimą muzikos, literatūros bei dailės kūriniais.
 Nuoširdžiai linkiu šio prasmingo renginio organizatoriams 
ir dalyviams neišdildomų įspūdžių, džiugių akimirkų ir ilgai širdyje 
išliekančių susitikimų su m.k.Čiurlioniu.

Menų festivalis „Druskininkų vasara su 
m.k.Čiurlioniu“ – išskirtinis ir bran-
gintinas mūsų kultūrinio gyvenimo 

reiškinys. Džiugina, kad lietuvos muzikų rėmimo fondas net 
šiuo sunkiu visai šaliai metu užsibrėžė išsaugoti ir surengti 
šį jau tradiciniu tapusį festivalį. be jo vasarą tiesiog sunku 
įsivaizduoti Druskininkus.
 susitikimai su menu visuomenei yra būtini. muzi-
kos galia neišmatuojama. ji nuplauna kasdienybės nuosėdas, 
ugdo dvasinių vertybių poreikį, atveria žmogaus ir gamtos 
vienovę. tokia galia ypač pasižymi m.k.Čiurlionio kūryba. 
viena svarbiausių šio didžio menininko kūrybos versmių 
– gimtojo krašto gamta. savo dienoraštyje m.k.Čiurlionis 
yra rašęs: „ir graži gi ta mūsų lietuva. [...] toli horizonte 
mėlynuoja miškas. prisiartink prie jo, tai jis tau paslaptingu 
kuždesiu seną legendą apsakys arba raudą graudžiai pradės 
ošti.“ m.k.Čiurlionio kūriniuose jaučiame gamtos alsavimą, 
jos ir žmogaus dermę.
 Norisi palinkėti, kad menų festivalis Druskinin-
kuose dar daugelį metų taip pat sėkmingai kaip ligi šiol 
skatintų šiuolaikinius kompozitorius bei atlikėjus puoselėti 
m.k.Čiurlionio kūrybos dvasią ir ją perteikti klausytojams.

I    r vėl m.k.Čiurlionis sugrįžta į Druskininkus. tiesa, 
ši vasara Druskininkuose, kaip ir visoje lietuvoje, ne 
tokia giedra ir optimistiška. Daug kur tvyro nerimas 

ne tik dėl šiandienos, bet ir rytdienos. būtent dėl to šįmetinis 
Čiurlionio sugrįžimas yra ypatingas. Žinant, kad jo muzika ir dailė 
sklidina globalaus optimizmo, naujas susilietimas su Čiurlioniu 
tikrai mus pakylės. ir, bene svarbiausia, pažadins dar subtilesnį 
mūsų dvasingumą, skatinantį suprasti ne tik save, bet ir kitus bei 
padėti ne tik sau, bet ir kitiems.
 sveikindamas m.k.Čiurlionio festivalio Druskininkuose 
organizatorius ir dalyvius noriu nuoširdžiai pasidžiaugti tradicine 
ištikimybe genijui, taurinančiam mus jau ištisą epochą.
 optimizmo, vilties ir daug džiugių akimirkų mums 
visiems.
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M I K A L O J U S  K O N S T A N T I N A S

ÈIURLIONIS 
L I E T U V O S  T û K S T A N T M E T á
S UTINKANT...

MIKALOjUS KONStANtINAS ÈIURLIONIS (1875-09-22 
– 1911-04-10) – genialus lietuviø dailininkas, kompozitorius, kultûros veikëjas. 
Èiurlionio darbai originalumu ir minties gilumu stebino ne tik amþininkus, bet ir 
ðiandieniniame meno pasaulyje susidomëjimas jo kûryba ne tik nemaþëja, taèiau 
auga ir pleèiasi. 

M. K. Èiurlionio gyvenime ir kûryboje Druskininkai uþima iðskirtinæ 
vietà. Èia jis augo, pas tëvà vargonininkà patyrë pirmàsias muzikos pamokas, o 
vëliau, studijø metais, daþnai sugráþdavo á namus, kuriuose jautë tëvø, broliø ir 
seserø meilæ ir dëmesá. Èia, Tëvø namuose, jis visada jautësi laisvas ir nevarþomas, 
èia gimë jo dràsiausi kûrybiniai sumanymai, brandþiausi kûriniai. Visa tai mums 
ðiandien liudija Druskininkuose 1963 m. ákurtas M.K. Èiurlionio memorialinis 
muziejus, kuriame rûpestingai saugoma mûsø tautos iðkiliausio Menininko ðvy-
tinti dvasingumo aura. 
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tūkstantmetė lietuvos istorija – tai ir lietuvos muzikinė 
kultūra nuo kuklių liaudies dainų iki kompozitorių sukurtų stambios 
apimties opusų. Šiai istorijai reikšmingos įtakos darė pasaulio muzikai, 
kurie darbavosi lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (v.Galilėjus, 
v.Šamotulietis, j.D.Holandas, s.moniuška, Z.Fibichas ir kt.), ir mu-
zikai – išeiviai iš lietuvos (A.H.radvila, F.janevičius, C.kiuji...). per 
lietuvą iš vakarų į rytus ir atgal nuolat vingiavo žymiausių pasaulio 
muzikų (r.vagnerio, A.skriabino, s.rachmaninovo, s.prokofjevo ir 
kt.) keliai. visa tai nuolat atsispindi tradiciniuose lietuvos muzikų 
rėmimo fondo renginiuose (festivaliai „sugrįžimai“ ir „Druskininkų 
vasara su m.k.Čiurlioniu“, koncertų ciklai „Alma mater musicalis“, 
„mūsų miesteliai“, stasio vainiūno namų trečiadienio vakarai ir kt.). 
beje, lmrF vienas pirmųjų (jau 199� m.) mūsų šalyje atsiliepė į 
raginimą minėti šį tūkstantmečio jubiliejų, surengė simfoninės ir 
kamerinės muzikos koncertus Šalčininkų lietuvos tūkstantmečio 
gimnazijoje. minint šią iškilią datą, tikime, nauja šviesa sužibės ir 
m.k.Čiurlionio genijus Druskininkuose, duosiantis impulsų toli-
mesnei lietuvos muzikos raidai.

muzikologas vaclovas juodpusis

 O virš tų krantų, virš to mylimo Nemuno 
dangus toks skaistus, švelnus, toks lietuviškas – žiūri 
žiūri ir negali atsižiūrėti. Tuomet širdis smarkiau 
pradeda plakti, o siela nudžiugus himną pradeda 
giedoti Tam, kuris tėvynę tau davė Lietuvą. O ir 
graži gi ta mūsų Lietuva. Graži savo liūdnumu, 
graži paprastumu ir širdingumu. Nėra čia kalnų, 
debesis remiančių, nei kaskadų ūžiančių; pažvelk tik 
aplink! – koks graudus paprastumas tame reginyje.
 Laukas kaip didelis šilkinis kilimas su 
tamsiai ir šviesiai žaliais langeliais; per lauką 
juokingai vingiuoja kelias ir pranyksta kažkur grio-
viuose; palei kelią kryžius, o šalia jo beržas stovi ir 
verkia. Toli horizonte mėlynuoja miškas. Prisiartink 
prie jo, tai jis tau paslaptingu kuždesiu seną seną 
legendą apsakys arba raudą graudžiai pradės ošti.

V.Landsbergis. „M.K.Čiurlionis. Žodžio kūryba“

„O ir graži gi ta mūsų Lietuva...“

 one thousand years of lithuanian history include the 
rich musical heritage with the roots of modest folk songs towards 
multi-layered opuses of later composers. The celebrated musicians 
of the past who lived and worked in times of the Great Duke-
dom of lithuania – v. Galilei, W. samotulinus, j.D. Holland, 
s. moniuszko, Z. Fibich – made an important impact on its mu-
sical history, as well as the lithuanian musicians in emigration 
- A.H.radvila, F.janiewicz, C.Cui. From West to east and back-
wards through lithuania constantly had been winding the paths 
of the most famous world musicians – r.Wagner, A.skriabin, 
s.rachmaninow, s.prokofjew. That colourful musical history has 
been always reflected in the traditional events orchestrated by the 
lithuanian musicians’ support Foundation, such as the festivals 
“recurrences” and “Druskininkai summer with m.k. Čiurlionis”, 
series of concerts “Alma mater musicalis”, “our towns”, as well as 
Wednesday soirees at s. vainiūnas’ house and so on. 

musicologist vaclovas juodpusis  

M.K.Čiurlionis. Karalių pasaka.
1909 m.
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 This year the traditional seventh international Arts Festival “Druskininkai summer with m.k. Čiurlionis”, which is organized by 
the lithuanian musicians’ support Foundation and the City Council of Druskininkai, is solely dedicated to the 1000-year anniversary of the 
name of lithuania and is honoured to invite Druskininkai people and its guests to the festivities from june ��th to september ��nd. 
 There are going to happen over �0 professional art events of various genres, which will give the opportunity to reveal and better un-
derstand the creative heritage of m.k. Čiurlionis, to feel the unfading influence of his art not only on artists in lithuania, but also worldwide, 
and at the same time to enrich the cultural life of Druskininkai city.
 Nearly �00 celebrated lithuanian and foreign music performers will take part in the Festival events, including 100 soloists, two 
choirs, two orchestras, string quarters and many more.  
 like in the previous years, this Festival will harmoniously interweave music with the other visual arts and literature, giving an op-
portunity to introduce well-known performers along with new young talents with a particular focus on piano, organ and violin performances 
as well as vocal concerts.
 in the halls of eGlĖ and DrAuGYstĖ sanatoria and at spA vilNius sANA we will enjoy the chamber music, recite word artistic 
soirees. 
 A series of sacred music hours “touching the string of Čiurlionis” is due to take place in july and August. We will hear the perfor-
mances at st. mary Škaplierinė Church of Druskininkai. A number of sacred music concerts will be also conducted at old varėna and liškiava 
churches.
 There will open an exhibition of paintings of the estonian artist at v.k. jonynas gallery. moreover, there will be an exhibition of 
compositions and drawings prepared by the pupils of Druskininkai and organised at m.k. Čiurlionis musical school.
 on july �1st-August �th numerous cultural events will take place at m.k. Čiurlionis study Week, particularly during the conference 
“Čiurlionis and the World”, which will gather the famous m.k. Čiurlionis music, art and literary heritage researchers and admirers from 
Denmark, estonia, spain, usA, Norway and lithuania. At conference the presentations and discussions will be complemented by appear-
ance of new publications and feature films about the great master and his family. The celebrated musicians from usA, Great britain, Norway, 
Austria, Germany and lithuania will perform m.k. Čiurlionis musical compositions.
 The beauty of nature and artistic inspiration are inseparable. For this reason many of the Festival events are going to take place in the 
most beautiful open-air sites of Druskininkai: the opening Ceremony by Druskininkai lake and on the terrace of Druskininkai city museum. 
later at Girios AiDAs woods museum there will be a discussion on the Druskininkai nature influence over the artists and lithuanian folk 
traditions. besides, we will enjoy a delightful afternoon with the Druskininkai folklore groups there. 
 The violin music fiesta will invite the Druskininkai people and guests to gather by mindaugas monument and later meet in the 
chambers of sanatoriums and museums. 
 For the fourteenth time we will arrange the master Classes for young violin performers. For the whole week they will conduct concerts 
for Druskininkai people and guests. of course, the main emphasis within the festival repertoire will be laid on art of m.k. Čiurlionis and his 
contemporaries, congenial spiritually and artistically with the master. The programme will also include the works of the celebrated lithuanian 
musicians – s. vainiūnas, j. Gaidelis, A. mikulskis, b. budriūnas, whose 100-year anniversary we would celebrate this year.
 With open heart we invite you all to Arts Festival in Druskininkai, to concerts in old varėna and liškiava and wish you the most 
pleasant and unforgettable impressions.

The Director of the Festival Genovaitė Šaltenienė        

info on Festival and its coordinators to be found: www.lmrf.lt; daily paper “lietuvos žinios”, weekly “Druskonis”, magazine “muzikos barai” 
and other editions. 

 tradicinis septintasis tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su m.k.Čiurlioniu“, kurį rengia lietuvos muzikų rėmimo 
fondas ir Druskininkų savivaldybė, skirtas lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui, druskininkiečius ir kurorto svečius į savo renginius 
šįmet kviečia nuo birželio �� dienos iki rugsėjo �� dienos.
 Festivalio programoje – �0  įvairių žanrų profesionaliojo meno renginių, kurie leis dar geriau pažinti ir suprasti m.k.Čiurlionio 
kūrybinį palikimą, pajusti jo neblėstančią įtaką šiandienos menininkams ne tik lietuvoje, bet ir plačiajame pasaulyje, praturtinti Druskininkų 
kultūrinį gyvenimą.
 Festivalio renginiuose dalyvaus per �00 žinomų lietuvos ir užsienio šalių muzikos atlikėjų – iki 100 solistų, du chorai, du orkestrai, 
styginių kvartetai ir kiti.
 Šiame festivalyje, kaip ir ankstesniuose, muzika bus siejama su kitomis meno šakomis (daile, literatūra), pristatomi gerai žinomi 
atlikėjai ir jaunieji talentai, daug dėmesio skiriama fortepijono, vargonų, smuiko muzikai, vyks vokalinės muzikos koncertai. 
 eGlĖs, DrAuGYstĖs sanatorijų, spA vilNius sANA salėse skambės kamerinė  muzika, meninis žodis, vyks autoriniai kūrybos 
vakarai.
 bus surengtas sakralinės muzikos valandų ciklas „Čiurlioniškąją stygą palietus“.
 liepos – rugpjūčio mėnesiais kiekvieną sekmadienį sakralinės muzikos klausysimės Druskininkų Švč. mergelės marijos Škaplierinės 
bažnyčioje. sakralinės muzikos valandos bus surengtos ir senosios varėnos bei liškiavos bažnyčiose.
 v.k. jonyno galerijoje veiks dailininko iš estijos tapybos kūrinių, o Druskininkų m.k. Čiurlionio muzikos mokykloje – Druskininkų 
moksleivių rašinių bei piešinių parodos čiurlioniškąja tematika.
 liepos �1 - rugpjūčio � dienomis gausi renginiais vyks  m.k. Čiurlionio studijų savaitė, o jos metu – konferencija „Čiurlionis ir 
pasaulis“, į kurią rinksis žymūs m.k. Čiurlionio muzikos, dailės ir literatūrinio palikimo tyrinėtojai ir puoselėtojai iš Danijos, estijos, ispani-
jos, jAv, Norvegijos ir lietuvos. konferencijos pranešimus ir diskusijas keis naujų leidinių ir kino filmų apie didįjį menininką ir jo šeimą 
pristatymas. m.k. Čiurlionio kūrinius atliks žinomi muzikai iš jAv, D.britanijos, Norvegijos, Austrijos, vokietijos, lietuvos.
 Gamtos grožis ir meninė kūryba neatsiejami. todėl festivalio renginiai vyks gražiausiose Druskininkų lauko erdvėse bei gamtos prie-
globstyje: pradžios šventė – prie Druskonio ežero ir Druskininkų miesto muziejaus terasoje, miško muziejuje Girios AiDAs – diskusija apie 
Druskininkų krašto gamtos įtaką kūrėjams ir lietuvių liaudies tradicijoms bei įvyks nuotaikinga Druskininkų folkloro kolektyvų popietė.
 smuiko muzikos šventė druskininkiečius ir kurorto svečius kvies prie paminklo lietuvai „mindaugas“, į muziejų bei sanatorijų 
sales.
 keturioliktą kartą bus surengta jaunųjų smuikininkų meistriškumo mokykla. jaunieji muzikai visą savaitę rengs koncertus 
druskininkiečiams ir kurorto svečiams. 
 visų Festivalio koncertų repertuare bus skiriamas dėmesys m.k. Čiurlionio ir jo amžininkų, artimų jam savo dvasia, kūrybai. Festivalio 
programoje garbingą vietą ras iškilių lietuvos muzikų – s.vainiūno, j.Gaidelio, A.mikulskio, b.budriūno, kurių šimtąsias gimimo metines 
minime šįmet, kūryba.
 maloniai  kviečiame visus į meno šventę Druskininkuose, taip pat į koncertus senojoje varėnoje ir liškiavoje bei linkime malonių 
įspūdžių.

Festivalio direktorė Genovaitė Šaltenienė

informacijos apie festivalį ir jo renginius ieškokite: internetinėje svetainėje www.lmrf.lt, dienraštyje lietuvos žinios“, savaitraštyje „Druskonis“, 
žurnale „muzikos barai“ ir kituose leidiniuose. 

Septintasis tarptautinis menø festivalis
DRUSKININKØ VASARA SU M.K.ÈIURLIONIU

V I S O S  V A S A R O S  ð V E N T Ë

Seventh international arts festival 
DRUSKININKAI SUMMeR wIth M.K.ÈIURLIONIS
ThE GREATEST CELEBRATION OF ThE SUMMER
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Gegužės 23 d., šeštadienį, 
17 val. Druskininkų Švč. Mergelės 
Marijos Škaplierinės bažnyčioje 
sakralinės muzikos valanda
skiriama Druskininkų kurorto šventei 
„Čia – mano Druskininkai“
lietuvos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatas Čiurlionio kvartetas
programoje m.k.Čiurlionio, j.Haydno, 
l.van beethoveno kūriniai

FESTIVALIO PRADŽIOS ŠVENTĖ
Birželio 27 d., šeštadienį, 
Festivalio iškilmingas atidarymas 
15 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame 
muziejuje M.K.Čiurlionio g. 35
kviečiami lr seimo ir vyriausybės nariai, 
kultūros, Švietimo ir mokslo, Aplinkos, 
Ūkio ministerijų, valstybinio turizmo 
departamento prie Ūkio ministerijos, 
Druskininkų savivaldybės vadovai
m.k.Čiurlionio preliudus Vasaros Druski-
ninkuose skambina rokas Zubovas
Dalyvauja Druskininkų m.k.Čiurlionio 
muzikos mokyklos jaunių choras 
vadovė Antanina laurenčikienė

19.30 val. Iškilmės prie M.K.Čiurlionio 
paminklo
Dalyvauja Šiaulių valstybinis kamerinis 
choras Polifonija
vilniaus arkikatedros bazilikos jaunimo 
choras
programoje m.k.Čiurlionio, 
j.Gudavičiaus, N.sinkevičiūtės kūriniai
20 val. Druskininkų miesto muziejaus 
terasoje ir prie Druskonio ežero
Čiurlionio g. 59
koncertas Anoj pusėj ežero...
Skambėkit dainos Lietuvai tėvynei
Šiaulių valstybinis kamerinis choras
Polifonija
vadovas Gediminas ramanauskas 

vilniaus arkikatedros bazilikos jaunimo 
choras
meno vadovė ir dirigentė 
violeta savickaitė-paciūnienė
lietuvos kariuomenės Garbės sargybos 
orkestras
vadovas kapitonas egidijus Ališauskas
romualdas vešiota (baritonas)
programoje m.k.Čiurlionio, v.Augustino, 
v.klovos, A.raudonikio, G.Abariaus, 
l.vilkončiaus kūriniai
Šventės režisierė irena Didžiulienė

Liepos 4 d., šeštadienį, 20 val. 
Druskininkų miesto muziejuje 
M.K.Čiurlionio g. 59
kamerinės muzikos koncertas
stein skjervold (baritonas, Norvegija)
Giedrė muralytė-eriksonė (fortepijonas, 
lietuva)
programoje m.k.Čiurlionio, j.sibeliuso, 
e.Griego, e.rautavaaros, W.stenhammaro 
kūriniai

Liepos 5 d., sekmadienį, 19.30 val. 
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčioje
sakralinės muzikos valandų ciklo 
Čiurlioniškąją stygą palietus pradžia 
skiriama valstybės dienai
Ciklą parengė lmtA docentas 
Gediminas kviklys
regina maciūtė (sopranas)
laura stančikaitė (sopranas)
Andrejus kalinovas (tenoras, Austrija)
Gediminas kviklys (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionio, j.Naujalio, 
l.Cherubini, C.Francko, j.s.bacho, 
G.F.Händelio kūriniai

Liepos 11 d., šeštadienį, 20 val. 
Druskininkų miesto muziejuje
kamerinės muzikos koncertas
lietuvos obojų kvartetas
programoje m.k.Čiurlionio, v.straupaitės-
beinarienės, j.brahmso, G.rossinio, 
F.poulenco, W.A.mozarto kūriniai

Liepos 12 d., sekmadienį, 19.30 val. 
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčioje 
sakralinės muzikos valanda
ieva matulionytė (sopranas)
sigitas rubis (smuikas)
Aušra motūzaitė-pinkevičienė (vargonai)
vidas pinkevičius (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionio, 
A.kačanausko, A.mikulskio, W.A.mozarto, 
j.s.bacho, F.schuberto, A.vivaldžio 
kūriniai 

Liepos 18 d., šeštadienį, 16 val. „Eglės“ 
sanatorijos „Eglė +“ korpuso 
konferencijų salėje Eglės g. 1
justino marcinkevičiaus kūrybos vakaras 
Lietuvos atėjimas
Dalyvauja justinas marcinkevičius
Gražina urbonaitė (aktorė)
ramutė kalnėnaitė (violončelė)
programoje fragmentai iš just. 
marcinkevičiaus knygos „pažadėtoji žemė“, 
mažosios poemos „Donelaitis“, „Ablingos 
ašara“, eilėraščiai 

Liepos 19 d., sekmadienį, 19.30 val. 
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčioje 
sakralinės muzikos valanda
Angelika euler (fleita, vokietija)
jūratė bundzaitė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionio, F.latėno, 
G.Fauré, j.l.kreps, A.besozzi kūriniai

Liepos 25 d., šeštadienį, 20 val. 
Druskininkų miesto muziejuje
monospektaklis Pasikalbėjimas su Lietuva 
kompozicijos autorius ir atlikėjas aktorius 
tomas vaisieta

Liepos 26 d., sekmadienį, 19.30 val. 
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčioje 
sakralinės muzikos valanda
vega maščinskaitė (sopranas)
viktorija Zabrodaitė (fleita)
Gražina petrauskaitė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionio, j.pakalnio, 
j.brahmso, G.verdžio, j.s.bacho kūriniai

Liepos 31 – rugpjūčio 6 d.
M.K.ČIURLIONIO STUDIJŲ SAVAITĖ
konferencija m.k.ČiurlioNis ir 
pAsAulis
programą parengė rimantas Astrauskas, 
lmtA docentas, dr., muzikologas 
smuiko muZikos ŠveNtĖ
smuikiNiNkŲ meistriŠkumo 
mokYklA
Šventės meno vadovė, meistriškumo 
mokyklos pedagogė Nacionalinės 
m.k.Čiurlionio menų mokyklos 
mokytoja ekspertė Gintvilė vitėnaitė

Liepos 31 d., penktadienį, 
13.30 val. M.K.Čiurlionio memoriali-
niame muziejuje
m.k. Čiurlionio studijų savaitės,
konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis,
smuiko muzikos šventės,
smuikininkų meistriškumo mokyklos 
atidarymas
kviečiami dalyvauti
lr seimo ir vyriausybės nariai, kultūros, 
Švietimo ir mokslo, Aplinkos, Ūkio 
ministerijų,
Druskininkų savivaldybės, lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos vadovai,
užsienio šalių svečiai

m.k.Čiurlionio ir jo amžininkų kūrinius 
skambina birutė vainiūnaitė 
m.k.Čiurlionio kūrinių ekspoziciją 
pristatymo muziejininkė Danutė kašėtaitė
14.30 val. V.K.Jonyno galerijoje 
Čiurlionio g. 41
Dailininko olego vysockio (estija) tapybos 
parodos Kosminė odisėja atidarymas 
parodą pristato autorius ir menotyrininkas 
stasys urbonas

Lietuvos banko poilsio namuose 
M.K.Čiurlionio g. 22
15 – 18 val. 
konferencija M.K. Čiurlionis ir pasaulis 
vedėjas – lmtA doc. dr. rimantas Ast-
rauskas
Įžangos žodis. liucija stulgienė, lietuvos 
muzikų rėmimo fondo direktorė 
kristina miškinienė, Druskininkų vicemerė, 
M.K. Čiurlionio miesto kultūros panorama
jūratė landsbergytė, muzikologė, 
 M. K. Čiurlionis, O. Mesiaenas ir 
B. Kutavičius: vargonų vizijos
Christine marstrand, meno istorikė, Danija, 
M. K. Čiurlionis, F. Kupka, P. Klee ir R. De-
launay: muzikinis laikas paveikslo struktūroje 
XX a. pradžioje
Doc. dr. jonas bruveris, lmtA, 
M.K. Čiurlionis ir J.I.Kraszewskis: idėjų 
giminystė
stasys urbonas, memorialinio kultūros 
centro Čiurlionio namai Vilniuje direkto-
rius, M. K. Čiurlionio kūrybos reprezentacija 
videofilme „De profundis“

18 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio 
muzikos mokykloje 
Vytauto g. 23
Druskininkų moksleivių piešinių parodos ir 
eilėraščių m.k.Čiurlionio kūrybos temomis 
konkursų geriausių darbų pristatymas
Groja meistriškumo mokyklos smuikininkai

Dalyvauja Druskininkų savivaldybės 
administracijos švietimo skyriaus vedėjo pa-
vaduotoja Dalia Chochienė ir v.k.jonyno 
dailės mokyklos direktorė ona Akstinaitė 
20 val. Druskininkų miesto muziejuje
lietuvos ir Norvegijos meno dialogas
literatūrinis-muzikinis vakaras
laimos marijos petrusevičiūtės (Norvegija) 
knygos „melancholija ir saulė. munchas ir 
Čiurlionis“ pristatymas
Dalyvauja autorė ir prof. hab. dr. Antanas 
Andrijauskas
Groja meistriškumo mokyklos smuiki-
ninkai
ieva maria stružaitė (fortepijonas, 
Norvegija)
programoje m.k.Čiurlionio, e.Griego, 
F.liszto, F.poulenco kūriniai 

Rugpjūčio 1 d., šeštadienį,
Lietuvos banko poilsio namuose 
M.K.Čiurlionio g. 22
9 – 15 val. 
konferencija M.K.Čiurlionis ir pasaulis 
laima marija petrusevičiūtė, 
menotyrininkė, Norvegija, M. K. Čiurlionio 
saulė – meninė, kultūrinė ir politinė akcija
prof. hab. dr. Antanas Andrijauskas, 
kultūros, filosofijos ir meno institutas, 
Tamsos pasaulio atspindžiai M.K. Čiurlionio 
kūryboje
prof. dr. eugenijus ignatonis, lmtA, 
M. K. Čiurlionis ir F. Nietzsche: interpretaci-
jos klausimai
Doc. dr. rimantas janeliauskas, lmtA, 
Psichologiniai M. K. Čiurlionio kūrybinio 
proceso ypatumai
josé luis palacios Garoz, muzikologas, 
ispanija, Muzika ir šiuolaikinė architektūra: 
1900-1968
prof. dr. krescencijus stoškus, vpu, 
M. K. Čiurlinio kūrybos simbolikos ypatumai
liudvika pociūnienė, žurnalistė, Čiurlionio 
kodas: gyvenimo vingiai

L i e t u v o s  v a r d o t ū k s t a n t m e č i u i
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rokas Zubovas, pianistas, lmtA, 
Čiurlionio giminės menininkai JAV
eglė kačkutė, vu doktorantė, Šveicarija, 
S. Čiurlionienė-Kymantaitė Tautų Sąjungoje

15 – 18 val. 
popietė M.K. Čiurlionis ir jo artimieji
Dalyvauja
rokas Zubovas
eglė kačkutė
Dalia palukaitienė, skulptorė
romas lileikis, režisierius
bus rodomas kino filmas „Dangaus šešėlis“ 
(rež. r. lileikis)

20 val. Druskininkų miesto muziejuje
kamerinės muzikos koncertas
edita orlinytė (smuikas, jAv)
rimantas vingras (fortepijonas, 
D.britanija)
programoje m.k.Čiurlionio, e.Chaussono, 
j.s.bacho kūriniai

Rugpjūčio 2 d., sekmadienį,
11 val. ekskursija konferencijos 
M.K.Čiurlionis ir pasaulis dalyviams 
į m.k.Čiurlionio pamėgtas vietoves, 
Dzūkijos nacionalinį parką
Miško muziejuje GIRIOS AIDAS 
M.K.Čiurlionio g. 102
15 val. susitikimas-pokalbis Gamtos 
įtaka meninei kūrybai. Druskininkų krašto 
liaudies dainininkai ir jų svarba Lietuvos 
folkloristikos istorijoje.
vedėja etnologė Gražina kadžytė
Dalyvauja rimantas Grikevičius, Aplinkos 
ministerijos vyr. specialistas
rimantas Astrauskas, muzikologas
viktoras klimas, Druskininkų urėdas
marija liugienė, vilniaus etnokultūros 
centro vyriausioji koordinatorė
Adelbertas Nedzelskis, menotyrininkas  

16.30 val. m.k.Čiurlionio apdainuotų 
dzūkų krašto papročių, dainų ir šokių 
popietė
Druskininkų kultūros centro folkloro 
ansamblis „stadalėlė“
vadovė lina balčiūnienė
Folkloro ansamblis „racilukai“
vadovė lina Dudulienė
Dainininkė birutė Zalanskaitė
17.30 val. Prie paminklo Lietuvai 
„Mindaugas“
smuiko muzika
meistriškumo mokyklos smuikininkai
19.30 val. Druskininkų Švč. Mergelės 
Marijos Škaplierinės bažnyčioje
sakralinės muzikos valanda
Christine marstrand (sopranas, Danija)
remigija Žemaitienė (sopranas)
mindaugas Žemaitis (baritonas)
Ansamblis Trio per Due
 laurie penpraze (trombonas, jAv)
 todd Craven (trimitas, jAv)
 jūratė landsbergytė (vargonai, lietuva)
programoje m.k.Čiurlionio, b.budriūno, 
j.baltramiejūnaitės, j.Gaidelio, v.Gubos, 
j.s.bacho, p.ebeno kūriniai

Rugpjūčio 3 d., pirmadienį, 
15 val. Druskininkų m.k. Čiurlionio 
muzikos mokykloje
smuiko muzikos valanda
bernardas petrauskas
koncertmeisterė jonė punytė
16 val. pokalbis–seminaras smuiko mokyk-
los dalyviams Jaunųjų smuikininkų parengi-
mo tarptautiniams konkursams patirtis
seminaro vadovė Nijolė prascevičienė, 
Šiaulių i muzikos mokyklos mokytoja 
ekspertė
Dalyvauja rusnė mataitytė 
Gintvilė vitėnaitė

17.30 val. Prie paminklo Lietuvai 
„Mindaugas“
smuiko muzika
meistriškumo mokyklos smuikininkai

Rugpjūčio 4 d., antradienį, 
15.30 val. Liškiavos bažnyčioje sakralinės 
muzikos valanda
meistriškumo mokyklos smuikininkai
18.30 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio 
muzikos mokykloje
muzikos ir poezijos vakaras Druskininkai 
Lietuvos kompozitorių bei poetų kūryboje
birutė vainiūnaitė (fortepijonas)
meistriškumo mokyklos smuikininkai
Druskininkiečių poetų eiles skaito 
Audronė padegimaitė, jonas subačius

Rugpjūčio 5 d., trečiadienį, 
16 val. Druskininkų Švč. Mergelės 
Marijos Škaplierinės bažnyčioje 
sakralinės muzikos valanda
meistriškumo mokyklos smuikininkai
17.30 val. Prie paminklo Lietuvai 
„Mindaugas“
smuiko muzika
meistriškumo mokyklos smuikininkai
20 val. SPA Vilnius SANA 
Dineikos g. 1
operos pastišas Garbinkime Lietuvą
sabina martinaitytė (sopranas)
egidijus bavikinas (tenoras)
Andrius Apšega (baritonas)
liudas mikalauskas (bosas)
Audronė eitmanavičiūtė (fortepijonas)
programoje lietuvių kompozitorių 
m.petrausko, A.račiūno, b.Dvariono, 
v.klovos, A.Žigaitytės, G.kuprevičiaus 
istorinių operų arijos, duetai, ansambliai

Rugpjūčio 6 d., ketvirtadienį, 
12 val. Druskininkų M.K. Čiurlionio 
muzikos mokykloje
smuikininkų meistriškumo mokyklos 
pabaigos koncertas

16 val. „Draugystės sanatorijos“ Raudono-
joje salėje, V.Krėvės g. 7
smuiko muzikos šventės pabaigos koncertas 
smuikininkų meistriškumo mokyklos 
smuikininkai
Dalyvauja Aldona eleonora radvilaitė 
(fortepijonas)
programoje m.k. Čiurlionio, s.vainiūno, 
j.s.bacho kūriniai

Rugpjūčio 9 d., sekmadienį, 19.30 val. 
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčioje
sakralinės muzikos valanda
ona matusevičiūtė (sopranas)
Daiva Gudelevičiūtė (altas)
Živilė survilaitė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionio, A.klovos, 
j.Dambrausko, p.beinario, j.s.bacho, 
W.A.mozarto kūriniai

Rugpjūčio 14 d., penktadienį, 20 val. 
Druskininkų miesto muziejuje
Fortepijoninės muzikos koncertas
ieva jokūbavičiūtė (fortepijonas, jAv)
programoje m.k.Čiurlionio, j.Haydno, 
F.schuberto, A.bergo kūriniai

Rugpjūčio 16 d., sekmadienį, 19.30 val. 
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčioje
sakralinės muzikos valanda
kastytis mikiška (birbynė)
rusnė mikiškaitė (saksofonas)
marius pupkovas (fleita)
jarūnė barkauskaitė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionio, v.liubecko, 
j.s.bacho kūriniai 

Rugpjūčio 22 d., šeštadienį, 20 val. 
Druskininkų miesto muziejuje
kamerinės muzikos koncertas
kotryna butkutė (arfa, rusija)
marta lukošiūtė (sopranas)
viktoras paukštelis (fortepijonas)
programoje W.A.mozarto, m. ravelio, 
C.Debussy, A.kačanausko kūriniai

Rugpjūčio 23 d., sekmadienį, 19.30 val. 
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčioje
sakralinės muzikos valanda
irena Zelenkauskaitė (sopranas)
jurgita kazakevičiūtė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionio, b.budriūno, 
v.bellinio, G.puccinio kūriniai

Rugpjūčio 30 d., sekmadienį, 19.30 val. 
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčioje
sakralinės muzikos valanda
Aušra liutkutė (sopranas)
vytenis Gurstis (fleita, D.britanija)
virginija survilaitė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionio, j.pakalnio, 
A.vivaldi, W.A.mozarto, F.Couperino 
kūriniai

Rugsėjo 20 d., sekmadienį, 
sakralinės muzikos valandos 
m.k. Čiurlionio gimtadieniui
12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje
15 val. Druskininkų Švč. Mergelės 
Marijos Škaplierinės bažnyčioje 
Druskininkų moksleiviams ir mokytojams
jovita vaškevičiūtė (mecosopranas)
ramūnas urbietis (baritonas)
bernardas vasiliauskas (vargonai)
Dalyvauja Druskininkų m.k.Čiurlionio 
muzikos mokyklos jaunių choras 
vadovė Antanina laurenčikienė
Nacionalinės m.k.Čiurlionio menų 
mokyklos styginių kvartetas
programoje m.k.Čiurlionio, G.F.Händelio, 
G.Giordanio, A.Caldaros kūriniai

Rugsėjo 22 d., antradienį,  
16 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame 
muziejuje
koncertas m.k.Čiurlionio gimtadieniui
Druskininkų m.k.Čiurlionio muzikos 
mokyklos moksleiviai ir mokytojai
Druskininkų moksleivių piešinių ir 
eilėraščių m.k.Čiurlionio kūrybos temo-
mis konkursų laureatų apdovanojimas
20 val. SPA Vilnius SANA
FESTIVALIO PABAIGOS ŠVENTĖ
koncertas Gražiausios lietuvių ir pasaulio 
kompozitorių dainos 
Algirdas janutas (tenoras),
jo mokiniai: mindaugas jankauskas, 
Aleksejus knutovas, konstantinas 
Anikinas, Anetė Graudiņa,
paulius bagdonavičius
Gražina Zalatorienė(fortepijonas)

koncertų vedėjas muzikologas 
vaclovas juodpusis 

Nuo birželio 28 d. iki rugsėjo 23 d. 
kiekvieną penktadienį 17 val. 
M.K. Čiurlionio memorialiniame 
muziejuje, lankytojams pageidaujant, 
rodomi filmai apie M.K. Čiurlionį

L i e t u v o s  v a r d o t ū k s t a n t m e č i u i
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Birþelio 27 d., ðeðtadiená, 

Festivalio iškilmingas atidarymas
15 val. M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje 
M.K.Čiurlionio g. 35
liucija stulgienė, lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė 
kristina miškinienė, Druskininkų mero pavaduotoja 
kviečiami dalyvauti 
ričardas malinauskas, Druskininkų meras, 
Festivalio garbės pirmininkas
justinas karosas, lr seimo narys 
remigijus vilkaitis, lr kultūros ministras 
Gintaras steponavičius, lr švietimo ir mokslo ministras 
Gediminas kazlauskas, lr aplinkos ministras 
Gediminas miškinis, lr Ūkio ministerijos 
valstybės sekretorius 
Nijolė kliokienė, valstybinio turizmo departamento 
prie Ūkio ministerijos direktorė 
m.k.Čiurlionio preliudus Vasaros Druskininkuose 
skambina rokas Zubovas
Dalyvauja Druskininkų m.k.Čiurlionio muzikos 
mokyklos jaunių choras 
vadovė Antanina laurenčikienė

Birþelio 27 d., ðeðtadiená, 

19.30 val. Iškilmės prie M.K.Čiurlionio paminklo
Dalyvauja Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija
vilniaus arkikatedros bazilikos jaunimo choras
programoje m.k.Čiurlionio, j.Gudavičiaus,
N.sinkevičiūtės kūriniai

šiaulių valstybinis kamerinis choras POlifOnijA – vienas žinomiausių lietuvos 
profesionalių chorų. savo veiklą pradėjo 19�� m. Gabus dirigentas ir didelis entuziastas sigitas 
vaičiulionis įkūrė vokalinį senosios muzikos ansamblį „polifonija“, vienintelį lietuvoje tada dainavusį 
renesanso ir baroko epochų kompozitorių kūrinius. Nuo �00� m. sausio mėn. „polifonijai“ vadovauja 
Šiaulių universiteto docentas Gediminas Ramanauskas. 

�009 m. kolektyvas švęs savo ��-ių metų sukaktį.
Choro repertuaras ypač platus: nuo renesanso ir baroko iki šiuolaikinės muzikos, nuo chorinių 

miniatiūrų iki didelių formų kūrinių. Nuo susikūrimo surengta apie �000 koncertų, pelnyti laureatų 
vardai tarptautiniuose konkursuose lenkijoje, italijoje, brazilijoje. Daugelyje straipsnių užsienio 
spaudoje „polifonijos“ veikla priskiriama prie ryškiausių europos meno kolektyvų pavyzdžių.

ROKAS ZUBOVAS
Muzikos mokslus pradëjo Kauno J.Nauja-

lio vidurinëje meno mokykloje (R.ðerkðnytës kl.) 
ir tæsë LMTA pas prof. J.Karnavièiø. Studijø metu 
tapo M.K.Èiurlionio tarprespublikinio pianistø 
konkurso nugalëtoju ir pelnë specialø prizà uþ ge-
riausiai atliktus Èiurlionio kûrinius. Toliau muzikos 
studijas tæsë JAV, Èikagos De Paul universitete 
ágydamas magistro laipsná, taip pat tobulinosi pas 
pianistæ E.Elinaitæ h.Neuhauzo institute Ciûriche 
(ðveicarija), pianistà A.Kuprevièiø Klyvlende (Ohio, 
JAV), pianistà E.Auerá Blûmingtone (Indiana, JAV). 1994-2000 m. dëstë 
Èikagos Saint Xavier universiteto muzikos fakultete. Nuo 2001 m. dirba 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Yra koncertavæs daugelyje Lietuvos 
miestø, Bulgarijoje, Rusijoje, Graikijoje, ðveicarijoje, Norvegijoje, Irane ir 
kt. Per deðimtá metø, studijuojant ir dirbant JAV, tapo XXXI Frinna Aver
buch International Piano Competition nugalëtoju, grojo reèitalius Niujorke, 
Vaðingtone, Bostone, Los Angeles ir daugelyje kitø Amerikos miestø. Kon-
certai buvo transliuojami JAV klasikiniø radijo stoèiø. áraðë fortepijoniniø 
kûriniø Lietuvos ir Bulgarijos radijo stotims, Lietuvos televizijai. Ypatingà 
vietà repertuare uþima Èiurlionio kûrybinis palikimas. Pastaraisiais metais 
koncertuoja daugelyje pasaulio ðaliø, organizuoja ávairius kultûrinius rengi-
nius, rengia kamerinës, fortepijoninës muzikos festivalius, bendradarbiauja 
muzikinëje spaudoje.

Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos 
mokyklos jaunių choras (ii kategorija) dainuoja 
nuo 19�0 metų. jo vadovė Antanina Laurenčikienė 
(chormeisterė Gražina vosylienė ir koncertmeisterė 
– buvusi šio choro dalyvė jūratė bujokienė). Choristai 
palaipsniui keičiasi, tačiau choro skambėjimas išlieka. jis 
yra visų įvykusių pasaulio lietuvių, tautinių, respublikinių 
dainų švenčių, Alytaus apskrities ir Druskininkų miesto 
įvairių renginių nuolatinis dalyvis. 
 repertuaras ilgas ir sudėtingas. jau gyvenama 
lietuvos vardo 1000-mečio iškilmių nuotaikomis ir 
puikiai pasiruošęs dainų šventėms „Amžių sutartinė” ir 
„tūkstantmečio aušrų dainos lietuvai”. Yra paruošęs 
programą kartu su tremtinių ir politinių kalinių choru. 
smagu dainuoti su didelę gyvenimo patirtį turinčiais 
seneliais, mokytis gyvenimo išminties.
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20 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje 
ir prie Druskonio ežero
Čiurlionio g. 59
koncertas Anoj pusėj ežero...
Skambėkit dainos Lietuvai tėvynei
Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija
vadovas Gediminas ramanauskas 
vilniaus arkikatedros bazilikos jaunimo choras
meno vadovė ir dirigentė
violeta savickaitė-paciūnienė
lietuvos kariuomenės Garbės sargybos orkestras
vadovas kapitonas egidijus Ališauskas
romualdas vešiota (baritonas)
programoje m.k.Čiurlionio, v.Augustino, 
v.klovos, A.raudonikio, G.Abariaus, 
l.vilkončiaus kūriniai
Šventės režisierė irena Didžiulienė

F E S T I V A L I O 
PRADÞIOS ðVENTË

F E S T I V A L I O 
PRADÞIOS ðVENTË

liETuVOs KAriuOmEnės OrKEsTrAs
Atkūrus lietuvos Nepriklausomybę, 1991 m. rugsėjo � d. įkurtas 

lietuvos kariuomenės orkestras (lko). kapelmeisterio majoro justino jonušo 
pastangomis suburtas jaunas kolektyvas, kurį šiuo metu sudaro �� profesionalūs 
muzikai. jiems vadovauja vyr. dirigentas kpt. Egidijus Ališauskas, talkina diri-
gentas vyr. ltn. dainius Pavilionis. 

pagrindinė paskirtis – dalyvauti aukštų užsienio svečių oficialiuose 
sutikimuose, lietuvos kariuomenės iškilminguose ceremonialuose, valstybinių 
švenčių progoms skirtuose renginiuose. be to, rengiami soliniai koncertai 
lietuvos visuomenei, jo įrašai skamba per radiją bei televiziją. išleistos penkios 
kompaktinės plokštelės. taip pat orkestras ruošia ir defilė programas, atliekamas 
įvairių švenčių metu. 

Nuo pat gyvavimo pradžios glaudžiai bendradarbiauja su europos 
sąjungos bei jAv kariniais orkestrais ir jų dirigentais, sėkmingai dalyvavo karinės 
muzikos festivaliuose bei koncertavo vokietijoje, belgijoje, lenkijoje, Nyderlan-
duose, Danijoje, prancūzijoje, estijoje, Švedijoje, Gudijoje, Čekijoje. 199� m. 
lenkijoje vykusiame tarptautiniame orkestrų festivalyje–konkurse Auksinė lyra 
laimėjo Grand prix, o 1999 m. NAto karinių orkestrų festivalyje kaiserslauterne 
(vokietija) grojo �� tūkstančių klausytojų publikai. repertuaras aprėpia lietuvos 
ir pasaulio kompozitorių populiarią orkestrinę, originalią šiuolaikinę muziką bei 
klasikų kūrinių aranžuotes.

ROMUALDAS VeðIOtA –  þinomas 
baritonas Lietuvoje. Tobulai valdydamas akso-
minio tembro, minkðtà, sodrø bei stiprø balsà ir 
brandaus amþiaus sulaukæs vienodai gerai atlieka 
ir kamerinæ, ir operinæ muzikà. Mokësi privaèiai 
Kaune pas L.Fedotovà-Sipavièiûtæ, italiðkojo daina-
vimo puoselëtojà, J.Gruodþio muzikos mokykloje 
ir LMTA. Jo mokytojas buvo kà tik ið Milano sugrá-
þæs V.Daunoras. Lietuvos nacionaliniame operos 
ir baleto teatre debiutavo Eskamilijo vaidmeniu 
operoje „Karmen“. Operos ir baleto teatre sukûrë 
per 30 vaidmenø. Taip pat dainuota daugelyje 
uþsienio ðalių. 

 VilniAus ArKiKATEdrOs bAZiliKOs jAunimO 
chOrAs susikūrė 19�9 m. Choro muzikinė veikla labai plati: mišios, 
religinės šventės, religinės muzikos koncertai. repertuaras gausus ir įvai-
rus, nuo grigališkojo choralo, senųjų autorinių kūrinių iki šiuolaikinės, 
specialiai chorui dedikuotos, muzikos. tai W.A.mozarto ,,karūnavimo 
mišios”, F.schuberto ,,magnificat”, Ch.Gounod ,,mišios G-dur”, C.sen-
saënso ,,kalėdų oratorija”, F.mendelssohno oratorija ,,kristus”, G.Fauré 

„requiem“, G.verdi „stabat mater“ 
ir kitų autorių kūriniai. Giedamos 
lietuvių autorių mišios ir giesmės. 
per 19 gyvavimo metų koncertuota 
daugelyje užsienio šalių bei gimto-
sios lietuvos bažnyčiose.

Nuolatinis choro bendra-
darbis ir bičiulis – vargoninkas ber-
nardas vasiliauskas. bendradarbiau-
jama su vidaus reikalų ministerijos 
reprezentaciniu pučiamųjų orkestru 
(vadovas A.radzevičius). kartu yra 
paruošta nemažai kūrinių. su choru 
yra giedoję solistai v.juozapaitis, 
r.Šilinskaitė, t.ladiga, l.sprindys, 
i.misiūra, D.puišys, e.montvidas, 
l.račkauskaitė, r.juzukonytė, 
D.juodikaitytė, r.tallat-kelpšaitė, 
i.linaburgytė. Choro vadovė 
Violeta savickaitė-Paciūnienė.
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M.K.Èiurlionio g. 35

 BIRUtë VAINIûNAItë  nuo 
pat 1965 m. ávykusio Pirmojo respublikinio 
M.K.Èiurlionio pianistø konkurso, kuriame 
iðkovojo laureatës vardà, intensyviai dalyvauja 
Lietuvos muzikiniame gyvenime ne tik kaip savi-
to braiþo pianistë, bet ir kaip Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos profesorë, savarankiðkam kûry-
biniam gyvenimui parengusi nemaþà bûrá atlikëjø, 

kuriø ne vienas laureato vardà pelnë tarptautiniuose konkursuose. Pastarai-
siais metais ji aplankë daugelá Lietuvos miestø ir rajonø, kur surengë ne tik 
solinius koncertus, bet ir teikë atviras fortepijono pamokas, kad patyrimo 
pasisemtø ne tik jaunieji pianistai, bet ir jø pedagogai. Tam kilniam tikslui 
pasitarnauja ir ðimtai jos áraðø, skambanèiø per Lietuvos radijà ir televizijà, 
deðimtys jos atlikimo menà uþfiksavusiø plokðteliø, kompaktiniø plokðteliø 
su þymiausiais Lietuvos dirigentais, orkestrais, ansambliais. Ji yra viena ið 
tø pianistø, savo repertuare turinti daug lietuviø kompozitoriø kûriniø, su 
kuriais nuolat supaþindina Lenkijos, Vokietijos, Prancûzijos klausytojus. 

�00� metais birutė vainiūnaitė tapo lr vyriausybės kultūros ir 
meno premijos laureate.

Liepos 31 d., penktadienį, 13.30 val. 
m.k. Čiurlionio studijų savaitės,
konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis,
smuiko muzikos šventės,
smuikininkų meistriškumo mokyklos atidarymas
kristina miškinienė, Druskininkų mero pavaduotoja
liucija stulgienė, lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė 
kviečiami dalyvauti
lr seimo ir vyriausybės nariai, kultūros, Švietimo ir 
mokslo, Aplinkos, Ūkio ministerijų,
Druskininkų savivaldybės, lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos vadovai
užsienio šalių svečiai:
Christine marstrand (meno istorikė, Danija)
josé luis palacios Garoz (muzikologas, ispanija) 
olegas vysockis (dailininkas, estija)
laima maria petrusevičiūtė (menotyrininkė, Norvegija)
ieva maria stružaitė (pianistė, Norvegija)
m.k.Čiurlionio kūrybos tyrinėtojai iš lietuvos
m.k.Čiurlionio ir jo amžininkų kūrinius skambina 
lr vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė 
birutė vainiūnaitė 
m.k.Čiurlionio kūrinių ekspozicijos pristatymas 
vadovė muziejininkė Danutė kašėtaitė
14.30 val. V.K.Jonyno galerijoje (Čiurlionio g. �1)
Dailininko olego vysockio (estija) tapybos parodos 
Kosminė odisėja atidarymas 
parodą pristato autorius ir menotyrininkas stasys urbonas

Birželio 27 d., šeštadienį, 15 val. 
Festivalio iškilmingas atidarymas
Žr. 1� psl.

Liepos 31 d., penktadienį, 14.30 val. 
V.K.Jonyno galerijoje Čiurlionio g. 41
Dailininko olego vysockio (estija) tapybos parodos 
Kosminė odisėja atidarymas 
parodą pristato autorius ir menotyrininkas stasys urbonas

OlEGAs VYsOcKis po dailės 
studijų baigimo 19�� m. maskvoje, apsi-
gyveno taline, kur 199� m. įkurė privačią 
dailės studiją. pagal paties sukurtą sistemą 
jau kaip dailininkas-pedagogas veda vaikų ir 
suaugusių meninio ugdymo pamokas, semi-
narus. jau yra surengęs per �0 personalinių 
parodų estijoje, rusijoje, vokietijoje, 
latvijoje, lietuvoje. jo darbus yra įsigiję 
N. k. rericho centras – muziejus maskvoje, 
kalugos k. e. Ciolkovskio kosmonautikos 
istorijos muziejus bei privatūs kolekcininkai 
iš jAv, suomijos, Švedijos, rusijos. o. vy-
sockis yra tarptautinės dailininkų federacijos 

prie uNesCo estijos akvarelistų sąjungos narys. jo mėgstamiausia tema – vaizduotės 
ir fantazijos sparnais skristi į neaprėpiamus kosminius tolius bei įkvėpimo ieškoti 
nepakartojamoje mus supančioje gamtoje. o. vysockiui labai artima N. k. rericho, 
„Ameravelos“ grupės dailininkų kūryba, yra vienas iš aktyviausiai šiandien kuriančių 
kosmistų. prisipažįsta, kad jam yra didelė garbė ir atsakomybė surengti savo darbų 
parodą m. k. Čiurlionio memorialiniame muziejuje Druskininkuose, erdvėje, kur 
prieš šimtą metų kūrė Didysis menininkas.

Šie metai įspūdingi dar ir tuo, jog minime Lietuvos muzikinei 
kultūrai daug nusipelniusių muzikų gimimo šimtmečius.

Pianistas, kompozitorius ir pedagogas STASyS VAINIūNAS 
(1909-1982) šioje panoramoje tviska ryškia šviesa, nes jo kūrybiniai impulsai 
tebėra gajūs ir šiandien, plačiai išbujojusios jo pianizmo mokyklos tradicijos. 
Mūsų šalyje intensyviai darbuojasi ne tik jo mokiniai, bet ir mokinių mokiniai 
ir netgi pastarųjų auklėtiniai. Visa tai rodo, kad S.Vainiūnas nepriklauso 
vien tik jo gyventai epochai. Teikia vilties, kad jo kūrybinė šviesa švies ilgai 
ilgai.

 sTAsYs urbOnAs (g. 19��) – menotyrininkas, muz-
iejininkas. 19�0 m., baigęs studijas vilniaus dailės institute, 
pradėjo dirbti kauno m.k. Čiurlionio dailės muziejuje sky-
riaus vedėju. 199�-1999 m. dirbo lietuvos dailės muziejaus 
menotyrininku-ekspertu, nuo 199� m. – m.k. Čiurlionio 
namų vilniuje direktoriumi. 199� m. išrinktas m.k. Čiurlionio 
draugijos pirmininku. Aktyvus m.k. Čiurlionio kūrybinio 
palikimo propaguotojas lietuvoje ir užsienyje. suorganizavo per 
dvidešimt  parodų, koncertų, mokslinių konferencijų (rygoje, 
tartu, maskvoje, varšuvoje, sankt peterburge, kijeve ir kt.). 

knygos apie m.k. Čiurlionį „pripažinimo metas“ sudarytojas (�00� m.).

�1
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rugsėjo 22 d., antradienį, 16 val.
koncertas m.k.Čiurlionio gimtadieniui
Druskininkų m.k.Čiurlionio muzikos mokyklos 
moksleiviai ir mokytojai
Druskininkų moksleivių piešinių ir eilėraščių 
m.k.Čiurlionio kūrybos temomis konkursų laureatų 
apdovanojimas

AUGUSTA SOFIJA RUDzIKAITĖ 
„ryto” gimnazijos � kl. mokinė, 
mokytoja erika skrėliūnienė

Čiaudi saulė riebiais spinduliais
Išsilieja į orą – prapliumpa diena.
Užmerktos drugio prasiveria akys,
Ryškiomis spalvomis nudažo pasaulį,
Laumių juokas, skaidrus kaip stiklas
Ištrypia tylą, išaudžia garsus.
Obuolys suvirpėjęs nukrinta,
Nykus snaudulys pakyla rūku.
Ir nesuprantu, kur dingti, kur pasislėpti?
Sulaikyti pasaulį sunku...

Čaižo šaltas lietus kaip šukės,
Ilgi siūlai riša žemę ir dangų,
Užlieja triukšmą aptemdyto miesto,
Ryja, ėda viską audra.
Liko tik vienas mažytis žvirblelis
Išalkęs, sušlapęs – spurda jis.
Ošime ir ūžesy pasiklydęs,
Nakties tamsoj, begalinėj erdvėj...
Išmoks gal surasti jis aušrą,
Suprasti, kad jis – tik vaiko širdis.

silVijA sAVuKYnAiTė
v.k.jonyno dailės m-kla, 1� m., mokytoja elma Šturmaitė

jurGis mArKEliOnis, 
v.k.jonyno dailės m-kla, 1� m., mokytoja liucija vrubliauskienė

ArinA čEsnulYTė
v.k.jonyno dailės m-kla, 1� m., 
mokytoja liucija vrubliauskienė

AirinA GrudZinsKAiTė
v.k.jonyno dailės m-kla, 1� m., 
mokytoja liucija vrubliauskienė

Airė mOcKEVičiūTė
v.k.jonyno dailės m-kla, 11 m., 
mokytoja liucija vrubliauskienė
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M.K.Èiurlionio g. 59

Liepos 11 d., šeštadienį, 20 val.
kamerinės muzikos koncertas
lietuvos obojų kvartetas
 robertas beinaris (obojus)
 tomas bieliauskas (obojus)
 rimas Gerasimovas (meilės obojus, barokinis obojus)
 petras kuraitis (anglų ragas)
 jekaterina bieliauskienė (fortepijonas)
programoje m.k.Čiurlionio, v.straupaitės-beinarienės, 
j.brahmso, G.rossinio, F.poulenco kūriniai 

Birželio  27 d., šeštadienį, 20 val. 
koncertas Anoj pusėj ežero...
Skambėkit dainos Lietuvai tėvynei
Žr. 1� psl. 

Liepos 4 d., šeštadienį, 20 val. 
kamerinės muzikos koncertas
stein skjervold (baritonas, Norvegija)
Giedrė muralytė-eriksonė (fortepijonas, lietuva)
programoje m.k.Čiurlionio, j.sibeliuso, e.Griego, 
e.rautavaaros, W.stenhammaro kūriniai

 LIETUVOS OBOJININKŲ KVARTETAS 
susikūrė �00� m. roberto beinario inciatyva. Ansamblio 
sudėtis: du obojai, meilės obojus ir anglų ragas. jo nariai 
yra respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatai, 
groja įvairiuose lietuvos kolektyvuose, taip pat užsiima 
pedagogine veikla. tokio ansamblio analogą sunku rasti 
ne tik lietuvoje, bet ir užsienyje. Atliekama įvairių epochų 
muzika nuo baroko iki šiuolaikinės muzikos. Didelę 
repertuaro dalį sudaro kompozitorės vaidos striaupaitės-
beinarienės ir obojininko roberto beinario aranžuotės. 
pirmasis, debiutinis ansamblio koncertas įvyko �00� m. 
gegužės 1� dieną stasio vainiūno namuose. Nuo tada 
ansamblis rengia įvairias programas lietuvos miestuose, 
bendradarbiauja su žymiais lietuvos solistais. �00� m. 
laimėjo i vietą viii tarptautiniame konkurse „muzika 
be sienų“. obojų kvartetas klausytojams pristatys labai 
įvairią nuotaikingą programą, skambės ispaniški ritmai, 
prancūziškos melodijos, regtaimai, bliuzai, klasiki-
niai kūriniai ir lietuviška muzika, išgirsime ir labai retai 
sutinkamus instrumentus.

sTEin sKjErVOld gimė 19�� 
m. trondheime(Norvegija). Dainavimo mokėsi 
privačiai paraleliai su kalbų, literatūros ir politikos 
studijomis trondheimo ir oslo universitetuose.
 vėliau dainavimą studijavo e. Griego aka-
demijoje ir Nacionalinėje muzikos akademijoje 
osle, o nuo �00� m. – Hamburgo Hochschule 
für Musik und Theater. Dalyvavo daugelio žymių 
pedagogų meistriškumo kursuose. repertuare 
vienodai svarbią vietą užima bažnytinė muzika, 

operos, arijos, dainos. surengė rečitalius Norvegijoje ir kitose šalyse, 
atlikdamas skandinavų, vokiečių, prancūzų,amerikiečių, anglų ir rusų 
kompozitorių kūrinius.
 Dar studijuodamas,dalyvavo įvairiuose operų pastatymuose: 
W.A. mozarto“ Cosi fan tutte“(Guglielmo), b. britteno „Albert Her-
ring“ (sid) ir kt. �00� m. dainavo Norvegijos nacionalinėje operoje, 
kur atliko Doncairo vaidmenį G. bizet operoje „karmen“, dalyvavo 
kituose projektuose.

pianistė GiEdrė murAlYTė-EriKsOnė 
19�1 m. gimė kaune. pianistės kelią pasirinko nuo 

penkerių metų. 1999 m. baigė kauno j. Naujalio muzikos 
gimnaziją ir tais pačiais metais įstojo į lietuvos muzikos ir 
teatro akademiją (prof. H. radvilaitės kl.). sėkmingai baigusi 
bakalauro ir magistro studijas, nuo �00� m. tobulinosi meno 
aspirantūroje pas prof. p. Geniušą ir doc. v. Dabkutę. �00� m. 
pagal erAsmus programą stažavo Graikijoje. Dalyvavo 
žymių jAv, vokietijos pedagogų vedamuose meistriškumo 
kursuose.

koncertavo kaip solistė, koncertmeisterė ar kamerinių 
ansamblių narė lietuvoje, prancūzijoje, italijoje, Graikijoje, 
vokietijoje, suomijoje. pastaruoju metu aktyviausiai reiškiasi 
koncertmeisterės amplua.

Yra kelių tarptautinių konkursų laureatė.
Nuo �00� m. dirba pedagoginį darbą, o nuo �00� m. 

– koncertmeistere lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.
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liepos 31 d., penktadienį, 20 val.
lietuvos Norvegijos meno dialogas
literatūrinis-muzikinis vakaras
laimos marijos petrusevičiūtės (Norvegija) knygos 
„melancholija ir saulė. munchas ir Čiurlionis“ pristatymas.
Dalyvauja autorė ir prof. hab. dr. Antanas Andrijauskas
Groja meistriškumo mokyklos smuikininkai
ieva maria stružaitė (fortepijonas, Norvegija)
programoje m.k.Čiurlionio, e.Griego, F.liszto, 
F.poulenco kūriniai 

liepos 25 d., šeštadienį, 20 val. 
monospektaklis Pasikalbėjimas su Lietuva 
kompozicijos autorius ir atlikėjas k.Donelaičio skaitovų 
konkurso laureatas aktorius tomas vaisieta

lAimA mArijA PETrusEVičiūTė
(menotyros daktarė, docentė)

Gimiau Šiauliuose. Augau ir mokiausi vilniuje. 
meno istoriją ir teoriją studijavau vilniaus dailės akademi-
joje. Disertaciją tema „lietuvos tapyba ir modernizmas” 
apgyniau 199� m. Dirbau moksline bendradarbe mA 
istorijos institute, redagavau kultūros barų dailės skyrių, 
o vėliau dirbau Dailės akademijos Dailės istorijos ir teo-
rijos katedros dėstytoja (nuo 199� m. docentė). Šiuo 
metu dėstau dailės istoriją Norvegijos valstybinėje muzi-
kos akademijoje ir Askerio meno koledže. Šiais metais 
išleista mano knyga „melancholija ir saulė. munchas ir 
Čiurlionis”. iEVA mAriA sTružAiTė gimė 

vilniuje. baigusi Nacionalinę  m.k.Čiurlionio 
menų mokyklą (s.laukavičiūtės kl.), 199� m. 
išvyko į Norvegiją ir įstojo į e.Griego akademiją 
bergene (prof. j.Hlinka). po metų persikėlė į 
oslą, kur tęsė studijas pas prof. j.Hlinką barrat 
Due muzikos institute. po ketverių metų sugrįžo 
į e.Griego akademiją, kur pas prof. j.Hlinką įgijo 
pianistės magistrės laipsnį. tarptautinių konkursų 
laurus pelnė b.smetanos konkurse Hradec kralove 
(Čekija), kur taip pat buvo apdovanota spe-
cialiu prizu už b.smetanos kūrinių interpretaciją, 
Camerata roman solistų konkurse stockholme 
(Švedija), jaunųjų solistų konkurse ir Concours 
e.Grieg piano Duo konkurse (Norvegija). Yra 
pelniusi Norvegijos ir kitų šalių apdovanojimų, 
išleidusi solinį CD, o įrašai puošia jau dvi e.Griego 
akademijos Garbės kompaktines plokšteles. Yra 
studijavusi ir klavesiną, dirbusi vargonininke ber-
gene, Haldene, veda meistriškumo kursus, dėsto 
kultūros mokyklose. 

menotyrininkės l.m.petru-
sevičiūtės knyga – tai novatoriška 
lyginamoji dviejų menininkų kūrybos 
analizė. Autorė išplečia tradicinį 
čiurlionistikos lauką ir drąsiau nei 
ankstesni tyrinėtojai lietuvio meni-
ninko kūrybą susieja su Šiaurės kraštų 
dailės procesais. tiek munchas, tiek 
Čiurlionis, kurdami svetimšalių 
pavergtose tėvynėse, vienodai giliai 
išreiškė savo tautos laisvės siekius, 
formavo tautinius idealus, jų laisvės 
ilgesį, kūrė romantinį idealizuotą savo 
tautos dvasinį veidą, ateities vizijas, 
kovotojų už savo idealus vaizdinius, 
tačiau nuostabiausia, kad netrukus 
iš romantinių svajų versmių išsiliejo 
jėgos, kurios šį vaizduotės sukurtą 
pasaulį pavertė realybe.

TOmAs VAisiETA gimė 19�� m. Noruliuose, varėnos 
raj. 19�� m. baigė lietuvos valstybinę konservatoriją ir buvo 
pakviestas į lietuvos valstybinį dramos teatrą. Yra k.Donelaičio 
skaitovų konkurso laureatas, vytauto Didžiojo ordino kava-
lierius. sukūrė daug įsimenančių vaidmenų nuo tada statytuose 
spektakliuose. tarp jų buvo simas (p.Cvirkos „meisterio ir sūnų” 
inscenizacija, 19��), skirgaila, Daugaila (v.krėvės „skirgaila”, 
19��, 19��), motiejus (just.marcinkevičiaus „katedra”, 19�1), 
bružys (m.sluckio „Ar tavo šuo nepasiutęs?”, 19��), Švitrigaila, 
bžostauskas (b.sruogos „milžino paunksnė”, „kazimieras sapiega”, 
abu 19�9), vaitiekus (k,sajos „ubagų sala”, 19�0)… Dekla-
muoja k.Donelaičio, vaižganto, v.krėvės, v.mykolaičio-putino, 
j.baltušio, just.marcinkevičiaus ir kitų kūrinius. režisavo radijo 
vaidinimų (k.Donelaičio „metai”, 19��)… su monospektakliu 
„pasikalbėjimas su lietuva”, kuriame įausti lietuvių literatūros 
klasikų kūriniai, t.vaisieta šįmet lankėsi Australijoje, kur papuošė 
renginius, skirtus lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui.



�� �9
MIESTO MUZIEJUJERENGINIAI DRUSKININKØ 

iEVOs jOKūbAVičiūTės rečitaliais ir 
kameriniais koncertais, kuriuose ji dalyvauja, turi progos 
gėrėtis ne tik Šiaurės Amerikos, bet ir europos klausytojai. 
Yra koncertavusi su Čikagos simfoniniu ir Filadelfijos 
kameriniu, brazilijos nacionaliniu, Graco universiteto 
ir lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestrais. Dalyvavo 
malboro, ravinia, Fontenbleau, prussia Cove ir kituose 
garsiuose kamerinės muzikos festivaliuose. jos suburtas 
forteponinis trio „trio Cavatina“ praėjusiuose sezonuose 
debiutavo Niujorko ir bostono koncertų salėse, taip pat 
savo programą pristatė lietuvos klausytojams panevėžyje, 
kaune ir vilniuje. �00� m. borletti-buitoni fondas lon-
done, įvertinęs atlikėjos nuopelnus, paskyrė jai prestižinę 
premiją.

i.jokūbavičiūtė baigė Nacionalinę m.k.Čiurlionio 
menų mokyklą, kur fortepijoną dėstė pedagogės 
v.kulikauskienė ir N.kereševičienė. toliau studijas tęsė 
jAv. Filadelfijoje baigė Curtis muzikos institutą (s.lipkino 
klasėje), Niujorke – mannes muzikos mokyklą, kur mokėsi 
pas įžymų pianistą r.Goode. Dabar gyvena Niujorke.

�009 m. rudenį bus išleidžiama ievos debiutinė 
kompaktinė plokštelė, kurioje skambės A.bergo ir jam 
dedikuoti kūriniai. tai bus šeštas įrašas iš labor records 
leidžiamos serijos „music and tribute“.

Rugpjūčio 14 d., penktadienį, 20 val. 
Fortepijoninės muzikos koncertas
ieva jokūbavičiūtė (fortepijonas, jAv)
programoje m.k.Čiurlionio, j.Haydno, 

EDITA ORLINyTĖ – Nacionalinės m.k.Čiurlionio 
menų mokyklos absolventė, vėliau pas prof. r. katilių baigė lmtA 
magistrantūrą. lietuvoje rengė solinius koncertus, įrašė kūrinių Nacio-
nalinam radijui ir televizijai, grojo su lmtA kameriniu, tarptautiniu 
kameriniu, lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestrais. su lmtA 
styginių kvartetu koncertavo D.britanijoje, Šveicarijoje, vokietijoje, 
suomijoje, Danijoje, Austrijoje. 199� m. išvyko į jAv, kur tobulinosi 
pas pasaulyje garsų smuikininką prof. A.markovą. koncertavo su jersey 
centriniu simfoniniu, Fairfieldo, „rondo“ kameriniais orkestrais, kelis 
metus buvo „lumina“ kvarteto narė bei „Naujosios Anglijos bacho 
solistų“ koncertmeisterė. Nuolat koncertuoja Niujorke, Čikagoje, 
bostone ir kituose jAv miestuose. Žymus Niujorko muzikos kritikas 
r.shermanas yra rašęs, kad editos pasirodymas yra „užtikrintas ir 
virtuoziškas, puikiai perteikiantis kintančias kūrinio nuotaikas ir 
spalvas“. �00� m. buvo išleista jos solo atliekamų kūrinių kompaktinė 
plokštelė.

Rugpjūčio 1 d., šeštadienį, 20 val. 
kamerinės muzikos koncertas
edita orlinytė (smuikas, jAv)
rimantas vingras (fortepijonas, D.britanija)
programoje m.k.Čiurlionio, j.s.bacho, 
e.Chausssono kūriniai

 rimAnTAs VinGrAs gimė (19�0 m.) Šiauliuose. 
mokėsi m.k.Čiurlionio menų mokykloje, vėliau studijavo mask-
vos p. Čaikovskio konservatorijoje (prof. e. kuznecovos klasėje), 
kurią baigė 199� m. 199�–1999 m. dėstė Šiaulių universiteto 
muzikos katedroje. 1999–�00� m. tobulinosi sinsinačio (jAv) 
universiteto muzikos konservatorijos doktorantūroje. Nuo �00� m. 
rudens gyvena londone. ir kaip solistas, ir su įvairiais kameri-
niais kolektyvais koncertavo daugelyje šalių. taip pat muzikavo 
su lietuvos muzikos ir teatro akademijos, omahos universiteto 
simfoniniais bei londono mozart players kameriniu orkestrais. 
Dalyvavo „sugrįžimų“, „pažaislio muzikos“, „tytuvėnų vasaros“ 
ir Thomo manno festivaliuose.
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Rugpjûèio 23 d., ðeðtadiená, 20.00 
val. 
Kultûrø dialogo metams 
Muzikinë poetinë kompozicija 
Vasaros naktys
Rita Preikðaitë (mecosopranas)
Rûta Blaðkytë (fortepijonas)

Rugpjūčio 22 d., šeštadienį, 20 val. 
kamerinės muzikos koncertas
kotryna butkutė (arfa, rusija)
marta lukošiūtė (sopranas)
viktoras paukštelis (fortepijonas)
programoje m.k.Čiurlionio, m.ravelio, 
W.A.mozarto, A.kačanausko kūriniai

RENGINIAI PRIE PAMINKLO LIETUVAI 
„MINDAUGAS”

rugpjūčio 2 d., sekmadienį, 17.30 val.
rugpjūčio 3 d., pirmadienį, 17.30 val.
rugpjūčio 5 d., trečiadienį, 17.30 val.
smuiko muzika
meistriškumo mokyklos smuikininkai

mArTA luKOšiūTė �00� m. baigė lietu-
vos muzikos ir teatro akademiją (doc. s.stonytės kl.). 
Dar būdama studente, �00� m. klaipėdos valstybiniame 
muzikiniame teatre dainavo čigonę manją (i.klámáno 
operetė „marica”). �00� m. buvo priimta į lietuvos 
nacionalinio operos ir baleto teatro operos studiją, kuriai  
vadovavo prof. v.Noreika. tais pačiais metais dalyvavo 
tarptautiniame operos dainininkų konkurse sankt peter-
burge ir pateko į ii turą. lNobt debiutavo Gianettos 
vaidmeniu  G.Donicečio operoje „meilės eliksyras“.

m.lukošiūtės repertuare gausu klasikinių ir 
šiuolaikinių operų arijų, lietuvių ir užsienio autorių 
vokalinių kūrinių. jai nesvetima ir pramoginė muzika. 
Nuolat koncertuoja, dalyvauja įvairiuose muzikiniuose 
projektuose. KOTrYnA buTKuTė gimė 19�� m. vil-

niuje. �00� m. baigė vilniaus b.Dvariono dešimtmetę 
muzikos mokyklą. tais pačiais metais įstojo į lietuvos 
muzikos ir teatro akademiją, laimėjo rusijos Federaci-
jos Švietimo ministerijos skiriamą stipendiją studijoms 
sankt peterburgo N.rimskio-korsakovo konservatori-
joje (doc. i.Donskajos-tiščenko arfos kl.). Yra Xii bei 
Xiii respublikinių b.Dvariono pianistų ir stygininkų 
konkursų diplomantė. Dalyvauja meistriškumo kursuo-
se, daug koncertuoja. Grojo muzikiniame festivalyje, 
skirtame t.tauer, ir vakare l.Gordevič atminimui (sankt 
peterburgas, �00�), dalyvavo tarptautiniame operos 
ir operetės festivalyje „muzika europos pilyse“ (�00�-
�00�), grojo britų muzikos festivalyje sankt peterburge 
(�00�), kur atliko H.Watkinso siuitą (premjera rusijoje) 
ir kamerinę muziką. 

 ViKTOrAs PAuKšTElis gimė vilniuje. mokėsi Nacionalinėje 
m.k.Čiurlionio menų mokykloje (mok. l.jakniūnienės, D.račio kl.), 
b.Dvariono muzikos mokykloje (mok. t.radovič kl.). �00� m. lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje įgijo bakalauro laipsnį (prof. m.Azizbekovos 
kl.), �00� m. – magistro laipsnį (prof. v.vitaitės kl.). Šiuo metu tobulinasi 
lmtA aspirantūros ii kurse (prof. v.vitaitės kl.). Yra tarptautinių 
b.Dvariono jaunųjų pianistų bei tarptautinio s.vainiūno pianistų konkursų 
diplomantas. koncertavo vokietijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, olandijoje, jAv 
ir lietuvoje.

„Esu pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai.” 
M.K.Čiurlionis. Iš laiško Povilui Čiurlioniui. 1906 m. sausio 7 d.
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Sakralinës muzikos valandø ciklas
ÈIURLIONIðKàjà Stygà pALIetUS

Ciklà sudarë Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doc. Gediminas Kviklys

SAKRALINËS MUZIKOS VALANDOS

eSAMe DRAUge
Lietuvos muzikø rëmimo fondas 2002 m. ásteigtë ATGAI-

VOS bendrijà, suvienijusià menà mylinèius neágaliuosius. Jà kartu su 
neágaliaisiais kûrë  ir jos veikloje dalyvauja þymûs kultûros darbuotojai, 
menininkai. Bendrijai keletà metø sëkmingai vadovavo LASS narë, 
profesionali dainininkë Ona Matusevièiûtë. ðiuo metu vadovauja  
þurnalistë Jadvyga Godunavièienë. 

Visa Bendrijos veikla yra siekiama ugdyti vaikø, jaunuoliø 
ir vyresnio amþiaus þmoniø su negalia meninius sugebëjimus, jø 
kûrybos rezultatus pristatyti  koncertuose, dailës parodose, poezijos 
vakaruose. Toks bièiuliðkas bendravimas ágijo ir programø pavadinimà 
ESAME DRAUGE. 

 Tradicija tapo RUDENS MUZIKOS ðventës, kurios 
baigiasi iðkilmingu koncertu ir neágaliø þmoniø ið visos Lietuvos 
vieðnage sostinëje. ATGAIVOS bendrija, artimai bendraudama su 
Lietuvos muzikø rëmimo fondu, neágalius þmones kvieèia á LMRF 
koncertiniø programø ALMA MATER MUSICALIS,  tarptautinio 
muzikos festivalio SUGRáÞIMAI, SEKMADIENIO MUZIKOS 
renginius Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Labai populiari Fondo 
programa MûSØ MIESTELIAI sudarë galimybes tolimiausiuose 
regionuose gyvenantiems þmonëms su negalia, socialiai remtiniems  
dalyvauti koncertuose, kuriuose gali iðgirsti þymiausius mûsø atlikëjus. 
Stasio Vainiûno namuose kûrybos vakarus rengia muzikai, poetai, 
parodas – dailininkai. Ypatingai neįgalūs žmonės, senjorai pamėgo 
„trečiadienio vakarus” stasio vainiūno namuose. Visuose minëtuose 
renginiuose neágalûs þmonës nëra vien klausytojai, bet labai daþnai 
koncertø, parodø, poezijos vakarø dalyviai.

 Jau dveji  metai prie Stasio Vainiûno namø veikia MENØ 
SVETAINË, kur profesionalûs mokytojai ugdo negalià turinèiø vaikø 
meninius sugebëjimus: moko dainuoti, skambinti fortepijonu, pieð-
ti, o su jø kûrybiniais pasiekimais supaþindina visuomenæ koncertø, 
parodø metu.

Tarptautinis menø festivalis DRUSKININKØ VASARA  SU  
M.K.ÈIURLIONIU taip pat turi ryðkià bièiulystës su neágaliais þmo-
nëmis spalvà: koncertai sanatorijose, baþnyèiose atveria galimybæ jiems 
pabûti meno renginiuose ir pasisemti dvasinio groþio, ásijungti á meninio 
gyvenimo aplinkà.

Net ir šiuo sunkmečiu į visus festivalio „Druskininkų vasara 
su m.k.Čiurlioniu”, kaip ir į kitus „Atgaivos” bei lietuvos muzikų 
rėmimo fondo renginius, neįgalieji iš visos lietuvos kviečiami nemo-
kamai.

„Atgaivos” bendrijos programas remia Neágaliøjø reikalø 
departamentas prie Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos bei 
Labdaros ir paramos fondas „Vilties spindulys”.

geDIMINAS KVIKLyS, pianistas, klavesinininkas ir vargonininkas, Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos Vargonø ir klavesino katedros vedëjas, docentas,  yra surengæs per 1000 vargonø 
muzikos koncertø, kuriø programas puoðia baroko, klasicizmo epochø, ðiuolaikiniø uþsienio ir, þinoma, 
lietuviø kompozitoriø kûriniai, su kuriais eina nuo pat kûrybinës veiklos pradþios, kai 1969 metais 
baigë prof. Stasio Vainiûno fortepijono, o 1973 metais – prof. Leopoldo Digrio vargonø klases. Savo 
profesinio meistriðkumo galias tvirtino staþuodamas Prahos muzikos akademijoje pas klavesino prof. 
Z.Ruþièkovà, taip pat Austrijoje, JAV, ðvedijoje. O kur dar gilinimasis á klavesino muzikos aruodus, 
koncertai su ávairiais ansambliais ir ypaè su kamerinës muzikos ansambliu „Musica humana”. Visa tai 
lëmë, kad koncertø marðrutai nusidriekë per visà Lietuvà, koncertuota Vokietijoje, Èekijoje, ðvedijo-
je, ðveicarijoje, Italijoje, Danijoje, JAV, Prancûzijoje, Didþiojoje Britanijoje… Malonu priminti, kad 
jis nuoðirdþiai koordinuoja visø vargonininkø pasirodymus menø festivalyje „Druskininkø vasara su 
M.K.Èiurlioniu”.M.K .Èiurlionis. Bièiulystë.19061907 m. 
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pernai nuvilnijusį vargonų paminėjimo lietuvoje 
�00-metį šįmet pakeitė dar didesnis jubiliejus – lietuvos vardo 
1000-metis. jubiliejus dramatiška gaida susietas su krikščioniškąja 
misija, atnešusią į lietuvą ir vargonus. Nors pirmam žingsniui 
– karališkajai vargonų dovanai – prireikė dar ketverto šimtų metų, 
šiandien lietuva yra gražios ir savitos vargonų tradicijos kraštas. 
turintis virš šešių šimtų instrumentų karalių.

teskamba vargonai visoje lietuvoje, tešlovina ir aukš-
tina savo tauriu balsu brangų lietuvos vardą.

Gediminas Kviklys

��
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Druskininkø Ðvè. Mergelës Marijos 
Ðkaplierinës baþnyèia 

Liepos 5 d., sekmadienį, 19.30 val. 
sakralinės muzikos valandų ciklo 
Čiurlioniškąją stygą palietus pradžia 
skiriama valstybės dienai
Ciklą parengė lmtA docentas Gediminas kviklys

regina maciūtė (sopranas)
laura stančikaitė (sopranas)
Andrejus kalinovas (tenoras, Austrija)
Gediminas kviklys (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionio, j.Naujalio, l.Cherubini, 
C.Francko, W.A.mozarto, j.s.bacho kūriniai

Gegužės 23 d., šeštadienį, 17 val. 
sakralinės muzikos valanda
skiriama Druskininkų kurorto šventei 
„Čia – mano Druskininkai“
lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Čiurlionio kvartetas
 jonas tankevičius (i smuikas)
 Darius Dikšaitis (ii smuikas)
 Gediminas Dačinskas (altas)
 saulius lipčius (violončelė)
programoje m.k.Čiurlionio, j.Haydno, l.van beethoveno kūriniai

ÈIURLIONIO KVARtetAS 
 Pastaraisiais metais Lietuvos nacio-
nalinës premijos laureato Èiurlionio kvarteto 
veikla ypaè intensyvi. ðá ansamblá retokai girdi-
me Lietuvoje, bet daþnai mus pasiekia puikûs 
atsiliepimai apie jo koncertus uþsienyje.

2008 metus kvartetas pradëjo koncer-
tu Kopenhagoje, vëliau koncertavo ðvedijoje, 
Lenkijoje, Belgijoje, dalyvavo festivalyje „Dres-
dener Musikfestspiele“ Vokietijoje. Balandþio 
mënesá, oficialaus LR ministro Pirmininko 
G.Kirkilo vizito á Azerbaidþanà ir Turkmenis-
tanà metu, Èiurlionio kvarteto koncertai, kaip 
kultûrinë vizito dalis, skambëjo ðiø valstybiø 
sostiniø Baku ir Aðchabado salëse.

Visai neseniai pasirodë kompaktinë 
plokðtelë, kurioje ne tik ðio kolektyvo naujai 
atliekama M.K. Èiurlionio muzika, bet kartu 
su pianistu, Nacionalinës premijos laureatu 
Petru Geniuðu áraðytas M.K. Èiurlionio kom-
pozicijos profesoriaus Leipcigo konservatorijo-
je Carlo Reineckes Fortepijoninis kvintetas. 

2008 m. sezonas Èiurlionio kvarte-
tui buvo neeilinis – kvartetas paþymëjo savo 
kûrybinës veiklos 40-metá. 

LAURA STANČIKAITĖ  Nacionalinėje 
m.k.Čiurlionio menų mokykloje baigė dirigavimo 
specialybę, vėliau lmtA įgijo vargonų bakalauro diplomą. 
Šiuo metu lmtA dainavimą studijuoja prof. reginos 
maciūtės klasėje. Aktyviai koncertuoja ir dalyvauja 
meistriškumo kursuose. Dalyvavo festivaliuose „vargonų 
muzikos vasara jiezne“, „sugrįžimai“. �00� m. kinijoje, 
pekino operos teatre vykusiame „pasaulio tautų folkloro 
dainų“ festivalyje, solo dainavo su choru „Aidija“.

 ANDRejUS KALINOVAS gimė 
kavarske. �000 m. rokiškio kolegijoje įgijo 
bažnyčios vargonininko specialybę. �00� m. 
baigė lietuvos muzikos ir teatro akademiją 
(prof. e.kaniavos dainavimo kl.). Nuo �00� m. 
dalyvauja muzikos festivaliuose, kuria sceninių 
veikalų vaidmenis, atlieka stambios formos 
kūrinių tenoro partijas, yra respublikinių ir 
tarptautinių konkursų diplomantas bei laureatas. 
�00�-�00� m. sėkmingai pasirodė klaipėdos 
muzikinio teatro scenoje, tarp sukurtų vaidmenų: 
orfėjas (C.monteverdi opera „orfėjas”), Grafas 
Zedlau (j.strausso operetė „vienos kraujas”), 
Gonzalve (m.ravelio opera „ispaniška valanda”) 
ir kt. Nuo �00� m. yra Grazo (Austrija) menų 
universiteto, muzikinio teatro „Theatre in palaice” 
operos studijos stipendininkas (vokalo dėstytojas 
G.Hornik, teatro vadovas ir režisierius Chr.pöp-
pelreiter). teatro scenoje parengė Don ottavio, 
tamino, Ferrando (W.A.mozarto operose „Don 
Žuanas”, „užburtoji fleita”, „visos jos tokios”) 
ir kt. vaidmenis. baigiamuoju operos studijos 
darbu taps Demono vaidmuo H.W.Henze ope-
roje „l’upupa”. praėjusiais metais sėkmingai 
pasirodė olandijoje, Dubrovnike vykusiuose 
operinės muzikos festivaliuose, debiutavo vienos 
Kammeroper teatre.

RegINA MAcIûtë daugiau 
kaip tris deðimtmeèius yra Lietuvos na-
cionalinës filharmonijos solistë. 1976 m. 
tapo 6-ojo M.Glinkos vokalistø konkurso 
laureate.

 Koncertuoja su þymiausiais Lie-
tuvos orkestrais bei uþsienio ðaliø kameri-
niais ansambliais.

 Nuo 1988 m. dirba Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos Dainavimo 
katedroje, profesorë. Paruoðë daug talentingø atlikëjø. Dalyvauja 
ávairiø konkursø þiuri darbe, nuo 1995 m. – Lietuvos nacionaliniø  
kultûros ir meno premijø komiteto narë. 

 Apdovanota Lietuvos Didþiojo Kunigaikðèio Gedimino 
4-ojo laipsnio ordinu (1997). 1997 m. jai paskirta Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybës kultūros ir meno meno premija.
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 siGiTAs rubis 
smuikuoti pradėjo Šiauliuose 
pas mokytojus v.jauniškį 
ir N.prascevičienę. jau tris 
dešimtmečius gyvena ir 
muzikuoja vilniuje. 199� m. įkūrė trio „vilniaus salonistai“, kuriame 
dar groja j.Gabartas ir D.slipkus. repertuarą sudaro saloninė, šokių, 
klasikinio džiazo ir klasikinė muzika. Dalyvauja lietuvos nacionalinio 
dramos teatro spektakliuose. Norėdamas praplėsti garso sampratą, dai-
navimo mokėsi pas v.indrikonį, kuris supažindino su itališkos mokyk-
los pradmenimis. Dainuoja neapolietiškas, A.Šabaniausko laikų, popu-
liarias dainas. Dar groja bandža ir gitara. koncertavo liuksemburge, 
belgijoje, vokietijoje, prancūzijoje, Čekijoje, lenkijoje, Austrijoje, 
Danijoje, Norvegijoje, rusijoje, ispanijoje, Šveicarijoje.

Liepos 12 d., sekmadienį, 19.30 val. 
ieva matulionytė (sopranas)
sigitas rubis (smuikas)
Aušra motūzaitė-pinkevičienė (vargonai)
vidas pinkevičius (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionio, A.kačanausko, 
A.mikulskio, W.A.mozarto, j.s.bacho,
F.schuberto, A.vivaldžio kūriniai
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VidAs PinKEVičius studijavo lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, o �001-�00� m. 
– rytų mičigano universitete (jAv), kur įgijo humanitarinių mokslų magistro diplomą. �00� m. baigė 
Nebraskos-linkolno universitetą (jAv), kur įgijo muzikos menų daktaro laipsnį. Šiuo metu dėsto 
Nacionalinėje m.k. Čiurlionio menų mokykloje, yra aktyvus vargonų ir improvizacijos meno propa-
guotojas, Nacionalinės vargonininkų asociacijos prezidentas, vilniaus universiteto vargonininkas.

AušrA mOTūZAiTė-PinKEVičiEnė studijavo lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 
�001-�00� m. – rytų mičigano universitete (jAv), kur laimėjo geriausio atlikėjo konkursą, įgijo humanitarinių mokslų magistro diplomą, o 
�00� m. baigė Nebraskos-linkolno universitetą (jAv), kur įgijo muzikos menų daktaro laipsnį. Ypatinga vargonininkės domėjimosi sritis yra 
Xvii a. Šiaurės vokietijos vargonų meistrai ir j.s.bachas. Šiuo metu dėsto Nacionalinėje m.k.Čiurlionio menų mokykloje, yra Nacionalinės 
vargonininkų asociacijos generalinė sekretorė.

AnGEliKA EulEr studijavo fortepijoną 
kelno aukštojoje muzikos mokykloje, taip pat fleitą 
kelno, Aacheno, miunsterio aukštosiose mokyklose 
(prof. k.Huenteler klasėje). buvo įgytas atlikėjos 
diplomas. Dalyvavo meistriškumo kursuose, ku-
riems vadovavo prof. r.Dick, G.Gilbert, t.Wye. 
koncertuoja solo bei įvairios sudėties kameriniuose 
ansambliuose. Įrašytos kompaktinės plokštelės. 
vadovauja moenchegladbacho muzikos mokyklos 
pučiamųjų instrumentų skyriui.

su vargonininke jūrate bundzaite bend-
radarbiauja nuo 199� metų. Atlikėjos nuolat koncer-
tuoja lietuvoje ir užsienyje. jų koncertų programose 
skamba įvairių epochų rečiau atliekama muzika, taip 
pat lietuvių kompozitorių kūriniai.

GrAžinA PETrAusKAiTė 1999 m. baigė lietuvos 
muzikos ir teatro akademiją (dėst. j.barkauskaitės kl.) ir įgijo 
vargonų magistro laipsnį. Dalyvavo meistriškumo kursuose, kuriems 
vadovavo žymūs vargonininkai A.rössler, j.laukvik, l.lohmann 
ir kt. koncertuoja kaip solistė ir su kameriniais ansambliais bei 
solistais lietuvoje ir užsienyje. Dirba koncertmeistere vievio meno 
mokykloje ir choro „vilnius“ artiste.

Liepos 19 d., sekmadienį, 19.30 val. 
Angelika euler (fleita, vokietija)
jūratė bundzaitė (vargonai) 
programoje m.k.Čiurlionio, 
F.latėno, G.Fauré, j.l.kreps, 
A.besozzi kūriniai

Liepos 26 d., sekmadienį, 19.30 val. 
vega maščinskaitė (sopranas)
viktorija Zabrodaitė (fleita)
Gražina petrauskaitė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionio, j.pakalnio, 
j.brahmso, G.verdžio, j.s.bacho kūriniai

jûRAtë BUNDZAItë Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
joje baigë fortepijono (prof. S.Þiûraitienës) ir vargonø (prof. L.Digrio) 
specialybes. Dalyvavo þymiø vargonininkø – G.Bovet, J.Guillon, 
M.Schneider, M.Schlechta, A.Rössler ir kitø tarptautiniuose kursuo-
se. Koncertavo Estijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Austrijoje, Vokietijoje, 
ðvedijoje. Nuo 1986 m. vadovauja B.Dvariono deðimtmetës muzikos 
mokyklos fortepijono ir vargonø skyriui. 

i E VA  m AT u l i O n Y T ė 
dainavimą pradėjo studijuoti „liepaičių” 
chorinio dainavimo mokykloje (operos 
solistės b.Almonaitytės kl.). vėliau studijas 
tęsė lmtA Dainavimo katedroje (prof. 
r.maciūtės kl.). �00� m. gavo magistro 
laipsnį. tobulinosi pas vokalo pedago-
gus r.scotto, k.ricciarelli, i.schlegel, 
r.riemer, e.Hurhay, t.Novičenko, 
e.pierce. Yra dainavusi su lietuvos, 
Šv. kristoforo kameriniais, lietuvos na-

cionaliniu, lietuvos valstybiniu simfoniniais, stetten operos 
teatro orkestrais. �00� m. debiutavo Aglajos vaidmeniu e.Geisto 
operoje „Dionizo sugrįžimas”. Dalyvavo lNobt spektaklyje 
„linksmoji našlė”, įvairiuose lietuvoje rengiamuose festivaliuose, 
o �00� m. surengė rečitalį menų festivalyje „Druskininkų vasara 
su m.k.Čiurlioniu”. Dirba „liepaičių” chorinio dainavimo 
mokykloje balso lavinimo mokytoja. organizuoja ir koordinuoja 
b.Almonaitytės vaikų ir jaunimo solinio dainavimo festivalį. Nuo 
�00� m.vadovauja „liepaičių“ balso lavinimo skyriui.

VEGA mAščinsKAiTė lietu-
vos muzikos ir teatro akademijoje baigė 
magistro studijas (prof. i.milkevičiūtės kl.). 
stažavo prancūzijoje pas prof. H.siffert, Aust-
rijoje pas prof. i.loibl, lietuvoje pas prof. 
v.Noreiką. tarptautinio operos dainininkų 
konkurso Čekijoje diplomantė.
 koncertavo prancūzijoje, vokieti-
joje, rusijoje, ispanijoje, slovakijoje, nuolat 
dainuoja lietuvoje.

VIKtORIjA ZABRODAItë
1996 m. magistro laipsniu baigë 

LMTA (doc. L.Èiapo fleitos kl.). Dalyvavo 
LMR fondo muzikinio ðvietimo prog-
ramoje „Beauðtanti auðrelë“, koncertø 
cikluose „Mûsø miesteliai“. Koncertavo 
Austrijoje, Danijoje, XVII tarptautiniuose 
festivaliuose Lenkijoje, Vokietijoje. Da-
lyvavo kompozitoriaus V.Barkausko 
misterijos „Vasara, Druskininkai, 2005“ 
premjeriniame atlikime tarptautiniame 
menø festivalyje „Druskininkø vasara 
su M.K.Èiurlioniu“, o 2007 m. tame 
paèiame festivalyje pirmà kartà atliko 
kompozitoriaus G.Kuprevièiaus kûriná 
„Echo-Aidas“, skirtà ansambliui „Grazio-
so“. Jos mokiniai yra daugelio tarptautiniø 
ir respublikiniø konkursø laureatai.

 100 metų, kai gimė
 visapusiškas muzikas ir visuomenininkas – violončelininkas, dirigentas 
ir kompozitorius Alfonsas Mikulskis (1909-1983), 1940 metais Vilniuje įkūręs 
ansamblį, kuris, okupavus Lietuvą sovietijai, pasivadino „Čiurlioniu“. Tai jam 
teko nueiti kelius nuo Vilniaus iki Vienos, ten atkurti ansamblį, su koncertais 
aplankyti daugybę Vokietijos, JAV, Kanados, Venesuelos, Kolumbijos vietovių. 
Nepaprasta buvo ir jo ištikimybė lietuvių tautiniam menui, kurį jis puoselėjo 
visą savo gyvenimą, sukurdamas ir originalių opusų, tarp jų ir giesmių, kurios 
artimos mūsų tautinei dvasiai.
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DAIVA gUDeLeVIÈIûtë baigë Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijà (prof. P.Radzevièiaus alto kl.). Po studijø pradëjo dirbti Lie-
tuvos valstybiniame simfoniniame orkestre ir Nacionaliniame operos ir 
baleto teatre, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kamerinio ansamb-
lio katedros iliustratore. Nuolat muzikuoja ávairiuose kameriniuose an-
sambliuose, kvartetuose. Daug metø graþi kûrybinë draugystë tæsiasi su 
Lietuvos vargonininkais J.Barkauskaite, Þ.Survilaite, B.Vasiliausku.

ÞIVILë SURVILAItë Lietuvos muzikos ir teatro akademijà 
baigë ágydama fortepijono ir vargonø specialybes. Tobulinosi atlikëjø 
meistriðkumo kursuose Èekijoje, Austrijoje, ðveicarijoje. Koncertuoja 
kaip solistë, talkina chorams, solistams. Gastroliavo JAV, Prancûzijoje, 
Rusijoje, Èekijoje, Austrijoje, Lenkijoje, D.Britanijoje, Vokietijoje, 
ðveicarijoje. ðiuo metu dirba pedagoginá darbà „Àþuoliuko” ir „Lyros” 
muzikos mokyklose. 

Rugpjūčio 2 d., sekmadienį, 19.30 val. 
Christine marstrand (sopranas, Danija)
remigija Žemaitienė (sopranas)
mindaugas Žemaitis (baritonas)
Ansamblis Trio per Due
 laurie penpraze (trombonas, jAv)
 todd Craven (trimitas, jAv)
 jūratė landsbergytė (vargonai, lietuva)
programoje m.k.Čiurlionio, b.budriūno, 
j.baltramiejūnaitės, j.Gaidelio, v.Gubos, 
j.s.bacho, p.ebeno kūriniai

 Christine marstrand
 Žr. �� psl.

Rugpjūčio 5 d., trečiadienį, 16 val. 
sakralinės muzikos valanda
meistriškumo mokyklos smuikininkai

Rugpjūčio 9 d., sekmadienį, 19.30 val. 
ona matusevičiūtė (sopranas)
Daiva Gudelevičiūtė (altas)
Živilė survilaitė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionio, A.klovos, 
j.Dambrausko, p.beinario, j.s.bacho, 
W.A.mozarto kūriniai

ONA MAtUSeVIÈIûtë 
Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
jos auklëtinë, profesorës G.Kaukaitës 
ir docentës A.Stasiûnaitës dainavimo 

klasiø absolventë, Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
jos Kauno fakultetø pedagogë. Daug koncertuoja Lie-
tuvoje, gastroliavo Ispanijoje ir kitose uþsienio ðalyse. 
Buvo Lietuvos muzikø rëmimo fondo ásteigtos bendri-
jos „Atgaiva” prezidentë, dabar – valdybos narë.

MINDAUgAS ÞeMAItIS 
gimë 1970 metais Vilniuje. 1997 m. bai-
gë Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
jos magistrantûros studijas profesoriaus 
Virgilijaus Noreikos dainavimo klasëje. 
1995-1997 metais dalyvavo J. Gruo-
dþio, J. Banaièio, B. Grincevièiûtës vo-
kalistø konkursuose ir laimëjo laureato 
vardà arba tapo diplomantu.1997 m. 
tarptautiniame jaunøjø operos solistø 
konkurse Romoje laimëjo pirmàjà vietà. 
1999 m. – Milano „La scala” Tarptauti-
nio operos solistø konkurso I – III turø 
bei finalo dalyvis. 

 100 metų, kai gimė
 dirigentas ir kompozitorius Julius Gaidelis (1909-1983) – vienas 
ryškiausių moderniosios krypties lietuvių menininkų, savo intensyvia muzikine 
kūryba turtinęs ir Čikagos Lietuvių operos, ir kamerinės muzikos atlikėjų, ir 
chorų repertuarą. Epizodiškai skambėdama Lietuvoje, ji rodo J.Gaidelį buvus 
nepaprastai darbščiu ir kūrybingu menininku. Ne tik giesmės, bet ir stambios 
apimties istorinės tematikos kūriniai pelnytai atgyja mūsų šalies muzikiniame 
gyvenime

Ansamblis tRIO peR DUe susikûrë 2001 metais Vilniuje vargonininkës 
Jûratës Landsbergytës, kartais vargonuojanèios evangelikø liuteronø baþnyèioje an-
glø kalba vykstanèioms pamaldoms, iniciatyva. Èia ji ir sutiko amerikieèiø variniø 
puèiamøjø porà: trombonininkæ Laurie Penpraze ir jos vyrà trimitininkà Todd 
Craven. Nuo to laiko ansamblis koncertuoja Lietuvoje, Vokietijoje ir JAV, dalyvau-
ja tarptautiniuose festivaliuose: Paþaislio, Musica Sacra (Kaunas), ðv. Kristoforo 
(Vilnius), Druskininkø vasara su M.K.Èiurlioniu, Aukðtaitijos vargonø ir Berlyno 
Kirchentage. Ansamblio pavadinimas reiðkia, kad atliekama muzika duetu, trio ir 
solo, priklausomai nuo repertuaro ávairovës, kurioje dominuoja barokas ir ðiuolaikinë 
muzika. Be vargonø solo, ðiuolaikinës avangardinës muzikos solo kûriniai  skamba 
ir trombonu, o trimitas karûnuoja baroko ðedevrus. Ansamblis jau iðleido dvi kom-
paktines plokðteles: Trio per Due, 2005 ir Reiseskizzen, 2006 (áraðyta JAV, iðleido 
Vilniaus plokðteliø studija), kuriose ðalia þinomø baroko korifëjø skamba ðiuolaikiniai 
lietuviø ir amerikieèiø kompozitoriø kûriniai.
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Rugpjūčio 23 d., sekmadienį, 19.30 val. 
irena Zelenkauskaitė (sopranas)
jurgita kazakevičiūtė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionio, b.budriūno, 
v.bellinio, G.puccinio kūriniai

Rugpjūčio 16 d., sekmadienį, 19.30 val. 
kastytis mikiška (birbynė)
rusnė mikiškaitė (saksofonas)
marius pupkovas (fleita)
jarūnė barkauskaitė (vargonai)
programoje m.k.Čiurlionio, v.liubecko, 
j.s.bacho kūriniai

 mArius PuPKOVAs – fleitininkas, 
pedagogas, perėmęs geriausias atlikimo ir peda-
gogines tradicijas iš žymių lietuvoje ir užsienyje 
pedagogų-atlikėjų p.b.koncės, v.višinsko, 
v.Gelgoto. baigęs magistrantūros studijas pas 
doc. v.Gelgotą aktyviai koncertuoja lietuvoje 
ir užsienyje. 199� m. garsino lietuvos vardą 
dirbdamas pedagoginį ir atlikėjo darbą konser-
vatorijoje „mayeusis“ vigo mieste, ispanijoje. 
Šiuo metu dirba pedagoginį darbą vilniaus 
balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokyk-
loje, kurioje vadovauja ir diriguoja vieninteliam 
lietuvoje Fleitų orkestrui.

jURgItA KAZAKeVIÈIûtë 
1995 m. ástojo á Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijà, kur studijavo 
vargonø ir fortepijono specialybes. 
2002 m. baigë vargonø magistra-
ntûros studijas ir ástojo á meno 

aspirantûrà. 2001 – 2003 m. studijavo Austrijoje, „Mozarteum” 
universitete pas prof. h.Metzger (vargonai) ir prof. hiroko Miki 
(fortepijonas). 2004 m. tapo pirmojo J.Naujalio vargonininkø kon-
kurso laureate. Koncertavo Lietuvoje, Austrijoje, Italijoje, Vokietijo-
je, Ispanijoje. 2007 m. tarptautiniame M.K.Èiurlionio pianistø ir 
vargonininkø konkurse laimëjo I vietà.

KAStytIS MIKIðKA baigë Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijà ir Sankt Peterburgo 
konservatorijos asistentûrà-staþuotæ. Nuo 1983 m. 
nuolat koncertuoja kaip solistas ir kameriniø 
ansambliø dalyvis, yra tarptautinio konkurso 
Italijoje nugalëtojas. Koncertavo Rusijoje, JAV, 
Kanadoje, Brazilijoje, Prancûzijoje ir kitur. áraðë 
keletà kompaktiniø plokðteliø, kaseèiø, padarë 
radijo áraðø Lietuvoje, Vokietijoje, Danijoje. Yra 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos liaudies 
instrumentø ir akordeono katedros docentas.

 jARûNë BARKAUSKAItë gimë Vilniuje. 
Mokësi Vilniaus B.Dvariono deðimtmetëje muzikos 
mokykloje, J.Tallat-Kelpðos konservatorijoje, studijavo 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 1993-1994 m. 
staþavo Stockholmo aukðtojoje muzikos mokykloje. Da-
lyvavo tarptautiniuose vargonininkø kursuose, kuriems 
vadovavo G.Bovet, h.Vogel, B.Winsemius, J.Laukvik. 
ðiuo metu dësto vargonø disciplinas Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijoje, dalyvauja ávairiø vargonininkø 
konkursø þiuri darbe, nuolat koncertuoja.

 rusnė miKišKAiTė saksofonu 
pradėjo groti vienuolikos metų. mokėsi trakų 
meno mokykloje, vilniaus juozo tallat-kelpšos 
konservatorijoje, utrechto (Nyderlandai) 
aukštojoje menų mokykloje, šiuo metu studi-
juoja lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 
(A.Fedotovo klasėje).

irEnA ZElEnKAusKAiTė nuo mažumės troško dainuoti, būti 
scenoje. profesionalaus dainavimo mokslus ji pradėjo vilniaus j. tallat-kelpšos 
aukštesniojoje muzikos mokykloje, o tęsė lietuvos muzikos ir teatro akademi-
joje. Nuo 199� metų irena dainuoja lietuvos nacionaliniame operos ir baleto 
teatre. jos vaidmenų sąraše – violeta (G. verdi ,,traviata”), Džilda (,,rigoletas”), 
Fraskita (G. bizet ,,karmen”), liučija (G. Donizetti ,,liučija di lamermur”), 
julija (b. kutavičiaus ,,lokys”) ir kt. o mėgstamiausias vaidmuo – madam 
baterflai to paties pavadinimo G. puccinio operoje. 19�� m. laimėjo konkursą 
,,vilniaus bokštai”, du respublikinius jaunųjų atlikėjų konkusus (19��), ap-
dovanota lietuvos teatro sąjungos ,,kristoforu” bei lNobt ,,operos švyturio” 
prizais, o prieš porą metų pagerbta ,,Auksiniu scenos kryžiumi”. Dainavo su 
lietuvos nacionaliniu simfoniniu, lietuvos kameriniu, lietuvos valstybiniu 
simfoniniu orkestrais. Dainavo olandijoje, vokietijoje, savonlinnos operos 
festivalyje (suomija), jAv, bulgarijoje, Didžiojoje britanijoje ir kt.

 100 metų, kai gimė
 Bronius Budriūnas (1909-1994). Jo kūrybinis talentas sublizgėjo 
darbuojantis su chorais ir vokaliniais ansambliais, vargonuojant, o vėliau 
subrendo ir kaip muzikos kūrėjas, kurio opusais – dainomis, instrumentinėmis 
miniatiūromis, kantatomis – ilgą laiką naudojosi lietuvių išeivija Vokietijoje, 
JAV, Australijoje. Naudokimės ir mes čia, Lietuvoje, nes ir pats B.Budriūnas, 
jo pelenai, sugrįžo į Lietuvą, į Vilnių.
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rugsėjo 20 d., sekmadienį, 15 val. 
sakralinės muzikos valanda m.k. Čiurlionio gimtadieniui
Druskininkų moksleiviams ir mokytojams
jovita vaškevičiūtė (mecosopranas)
ramūnas urbietis (baritonas)
bernardas vasiliauskas (vargonai) 
Druskininkų m.k. Čiurlionio muzikos mokyklos jaunių choras 
vadovė Antanina laurenčikienė 
Nacionalinės m.k.Čiurlionio menų mokyklos styginių kvartetas
 ieva pranskutė (i smuikas)
 ugnė petrauskaitė (ii smuikas)
 Gytė ožalinskaitė (altas)
 elena Daunytė (violončelė)
programoje m.k.Čiurlionio, G.F.Händelio, G.Giordanio, 
A.Caldaros kūriniai

AUðRA LIUtKUtë 2002 m. Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje baigë dainavimo studijas (prof. V.Mikð-
taitës kl.) ir meno aspirantûrà. ðiuo metu yra Dainavimo 
katedros asistentë, staþavo Lietuvos nacionalinio operos ir 
baleto teatro Operos studijoje (vadovas prof. V.Noreika). 
Dalyvavo meistriðkumo kursuose Olandijoje, Austrijoje, 
staþavo pas profesorius C.Deutekom, A.Nonat, R.Döring, 
L.Sukis. Yra B.Grincevièiûtës konkurso 2-osios premijos 
bei V.Jonuðkaitës-Zaunienës konkurso 1-osios premijos 
laimëtoja. Daþnai koncertuoja su kameriniais ansambliais, 
chorais. Gastroliavo Olandijoje, Belgijoje, Austrijoje, Len-
kijoje, JAV.

SAKRALINËS MUZIKOS VALANDOS DRUSKININKØ  BAÞNYÈIOJE
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VIRgINIjA SURVILAItë 1977 m. 
baigë Lietuvos muzikos ir teatro akademijà, 
kur studijavo fortepijono ir vargonø specialy-
bes (prof. L.Digrio kl.). 1984 m. baigë Kijevo 
konservatorijos aspirantûrà (prof. A.Kotliarevs-
kio kl.). Staþavo tarptautiniuose vargonininkø 
meistriðkumo kursuose Èekijoje, Vokietijoje, 
Austrijoje, ðvedijoje. ðiuo metu docentë dësto 
vargonø specialybæ Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje. Nuolat koncertuoja Lietuvoje ir 
uþsienio ðalyse – Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, 
Moldovoje, Èekijoje, ðvedijoje, Vokietijoje, 
Austrijoje, ðveicarijoje. 

VyteNIS gURStIS lankë „Àþuoliuko“ muzikos mokyklà, kur mokësi groti fortepijonu ir iðilgine fleita. 
1998 m. pradëjo groti skersine fleita (mokyt. A.Mangirdo kl.). Gastroliavo Baltarusijoje, Vokietijoje, D.Britanijoje, 
JAV, dalyvauja festivaliuose, konkursuose. Pirmàjà vietà laimëjo J.Pakalnio jaunøjø atlikëjø konkursuose (2000, 
2002, 2004), I tarptautiniame European Competition fleitininkø konkurse (2007, Graikija). 2004-2006 m. laimëjo 
M.Rostropovièiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ stipendijà. 2005 m. festivalyje „Master-
Works Festival Competition“ laimëjo „Concerto Competition“. Pelnæs stipendijà, 2007 m. ástojo á Londono Kara-
liðkàjà muzikos akademijà. 

Rugpjūčio 30 d., sekmadienį, 19.30 val. 
Aušra liutkutė (sopranas)
vytenis Gurstis (fleita, D.britanija)
virginija survilaitė (vargonai) 
programoje m.k.Čiurlionio, j.pakalnio, 
A.vivaldžio, W.A.mozarto, F.Couperino 
kūriniai

BeRNARDAS VASILIAUSKAS, 
pianistas ir vargonininkas, muzikavimo 
talkon yra kvieèiamas daugelio atlikëjø, ne 
tik soliniais instrumentais grojanèiø, bet ir 
chorø, ansambliø. Koncertavo su daugeliu 
Lietuvos atlikëjø. Gastroliavo Belgijoje, Bul-
garijoje, Èekijoje, Didþiojoje Britanijoje, 
Estijoje, Ispanijoje, Italijoje, JAV, Kanadoje, 
Latvijoje, Lenkijoje, Norvegijoje, Prancûzi-
joje, Rusijoje, Slovakijoje, Suomijoje, ðve-
dijoje, ðveicarijoje, Ukrainoje, Vokietijoje 
ir kitur. 25 metus dirbo Vilniaus vargonø 
dirbtuvëje vargonø restauratoriumi – into-
nuotoju. Dalyvavo restauruojant daugelá 
istoriniø Lietuvos vargonø Vilniuje, Kaune, 
ðiauliuose, Nidoje ir kitur. ðiuo metu yra 
Vilniaus arkikatedros vargonininkas, koncer-
tuoja kaip vargonininkas solistas.

jOViTA VAšKEVičiūTė kau-
no j.Naujalio muzikos gimnazijoje mokėsi 
chorinio dirigavimo, lmtA baigė solinį 
dainavimą (doc. s.stonytės kl.). �00� m. 
stažavo lNobt operos studijoje (prof. 
v.Noreika, prof. v.viržonis). Nuo �00� m. 
– lNobt operos solistė. �00� m. „Gaidos” 

festivalyje sukūrė mamkos vaidmenį s.prokofjevo operoje „mav-
ra”. �00� m. ulrikos vaidmeniu (G.verdi opera „kaukių balius”) 
debiutavo lNobt didžiojoje scenoje.  �00� m. debiutavo estijos 
teatre „vanemuine”, kur atliko maddalenos vaidmenį (G.verdi 
„rigoletas”), �00� m. lNobt, Glaindborno operos festivalio 
(D.britanija) ir Gaida/isCm bendrame pastatyme – Domingos 
De Advento vaidmenį p.etvošo operoje „meilė ir kiti demonai”. 
Yra Z.paulausko jaunųjų dainininkų konkurso laureatė, �00� m. 
pelnė „metų operos vilties” prizą.

rAmūnAs urbiETis 
baigė studijas lmtA dainavimo klasėje. 
�00�-�00� m. lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro antrosios operos 
studijos stažuotojas. �00� m. laimėta 
„Švyturio“ premija ir apdovanojimas 
„metų operos viltis“. �00� m. auksinio 
balso konkurso „triumfo arka” dalyvis 
(ltv).

lNobt yra sukūręs įvairių 
vaidmenų, daug koncertuoja lietuvoje bei už jos ribų (izraelis, 
slovėnija, belgija, olandija, baltarusija...).

vaidmenys operose: „pilėnai“ (Ūdrys), „eugenijus 
oneginas“ (eugenijus oneginas), „mažasis princas“ (pilotas), 
„rigoletas“ (marullo), „likimo galia“ (Chirurgas), „kaukių 
balius“ (silvanas), „borisas Godunovas“ (mitiucha), „salomėja“ 
(Nazarėnas) ir kt. Dainuoja Ch.W.Gliucko komiškoje operoje 
„Girtuoklio išblaivinimas“ (Antonas), i.kálmáno operetėje 
„Grafienė marica“ (Zupanas). taip pat sukūrė jėzaus vaidmenį 
roko operoje „prisikėlęs“. 
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Rugpjūčio 4 d., antradienį, 15.30 val. 
Liškiavos bažnyčioje
sakralinės muzikos valanda
meistriškumo mokyklos smuikininkai

Liðkiavos baþnyèia

Liðkiava – 9 km á ðiaurës rytus nuo Druskininkø Nemuno kairia
jame krante esanti gyvenvietë, kurià garsina respublikinës reikðmës archi
tektûros paminklai: vëlyvojo baroko baþnyèia su dominikonø vienuolynu, 
pilis, piliakalnis, mitologinis akmuo „su jauèio pëda“. Liðkiavos baþnyèioje 
vargonavo M.K.Èiurlionio tëvas Konstantinas Èiurlionis. 

M.K.Èiurlionis gimë 1875 m. Senojoje 
Varënoje. Minint didþiojo menininko 100àsias 
gimimo metines Dzûkijos tautodailininkai 
kelià nuo Senosios Varënos iki Druskininkø 
papuoðë medþio skulptûromis. Senosios Varënos 
ðv.  Arkangelo Mykolo baþnyèia pastatyta 1994 
m. pagal architektø G.Baravyko ir B.Bakaièio 
projektà. Èiurlionio draugijos Senosios Varënos 
skyriaus iniciatyva buvo ásigyti ir baþnyèioje su
montuoti modernûs vargonai. 

Senosios Varënos ðv. Arkangelo Mykolo baþnyèia

Rugsėjo 20 d., sekmadienį, 12 val. 
Senosios Varėnos bažnyčioje
sakralinės muzikos valanda m.k. Čiurlionio gimtadieniui
jovita vaškevičiūtė (mecosopranas)
ramūnas urbietis (baritonas)
bernardas vasiliauskas (vargonai)
Nacionalinės m.k.Čiurlionio menų mokyklos styginių kvartetas
 ieva pranskutė (i smuikas)
 ugnė petrauskaitė (ii smuikas)
 Gytė ožalinskaitė (altas)
 elena Daunytė (violončelė) 
programoje m.k.Čiurlionio, G.F.Händelio, G.Giordanio, 
A.Caldaros kūriniai

 nAciOnAlinės m.K.čiurliOniO 
mEnų mOKYKlOs sTYGinių KVArTETAs 
susibūrė �00� metų rugsėjo mėnesį prof. Audronės 
vainiūnaitės klasėje. per trumpą laiką parengė keletą 
programų, kurias atliko prezidentūroje, mokslų akademi-
joje, vidaus reikalų ministerijoje ir kitur. Grojimo stilius 
yra gaivus, šviežias ir kupinas jaunatviško polėkio.
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M.K.Èiurlionio g. 41

P A R O D O S

Liepos 31 d., penktadienį, 

14.30 val. V.K.Jonyno galerijoje 
Dailininko olego vysockio (estija) tapybos parodos Kosminė odisėja atidarymas 
parodą pristato autorius ir 
memorialinio kultūros centro Čiurlionio namai Vilniuje direktorius stasys urbonas
Žr. �1 psl. 
Groja meistriškumo mokyklos smuikininkai

18 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje 
Druskininkų moksleivių piešinių parodos ir eilėraščių m.k.Čiurlionio kūrybos temomis 
konkursų geriausių darbų pristatymas
Groja meistriškumo mokyklos smuikininkai
Dalyvauja Druskininkų savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo
pavaduotoja Dalia Chochienė ir v.k.jonyno dailės mokyklos direktorė ona Akstinaitė 

„Tautiškoji dailė turi ypatingai didelę reikšmę kultūriniam tautos išsilavinimui. Ji yra 
pirmutinis meilės, dailės pamylėjimo apsireiškimas, pirmutinis dvasios reikalų apsireiškimas, 
pirmutinis tvėrimo apsireiškimas...“

M.K.Čiurlionis

PiEšinių KOnKursO „PAsAKA PAGAl m.K.čiurliOnį“ nuGAlėTOjAi
lina Ambrasaitė, V.K.jonyno dailės m-kla, 13 m., mokytoja rūta žukauskaitė
jogilė bražinskaitė, V.K.jonyno dailės m-kla, 12 m., mokytoja Ona birutė railienė
ieva čebatoriūtė, V.K.jonyno dailės m-kla, 15 m., mokytoja rūta žukauskaitė
Arina česnulytė, V.K.jonyno dailės m-kla, 12 m., mokytoja liucija Vrubliauskienė
Airina Grudzinskaitė, V.K.jonyno dailės m-kla, 15 m., mokytoja liucija 
Vrubliauskienė
jurgis markelionis, V.K.jonyno dailės m-kla, 12 m., mokytoja liucija Vrubliauskienė
Airė mockevičiūtė, V.K.jonyno dailės m-kla, 11 m., mokytoja liucija Vrubliauskienė
silvija savukynaitė, V.K.jonyno dailės m-kla, 15 m., mokytoja Elma šturmaitė
Gintarė siliūnaitė, V.K.jonyno dailės m-kla, 13 m., mokytoja Ona birutė railienė
Kristina Tamulevičiūtė, V.K.jonyno dailės m-kla, 15 m., mokytoja rūta žukauskaitė

PASKATINAMIEJI PRIzAI:
martynas Gailiušas, „ryto“ gimnazija, 16 m., mokytojas Virginijus sutkus
melita jucevičiūtė, „Atgimimo“ vid. mokykla, 13 m., mokytoja Eglė maračinskaitė
jonas sutkus, „saulės“ pagrindinė mokykla, 13 m., mokytoja Genutė sutkuvienė

linA AmbrAsAiTė KrisTinA TAmulEVičiūTė jOGilė brAžinsKAiTė GinTArė siliūnAiTė

iEVA čEbATOriūTė
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Konkursø kuratorës: 
DALIA chOchIeNë, Druskininkø savivaldybës administracijos 
ðvietimo skyriaus vedëjo pavaduotoja
ÞIVILë BANDORIeNë, Pedagogø profesinës raidos centro 
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyr. metodininkë

K O N K U R S A I K O N K U R S A I

Liepos 31 d., ketvirtadiená, 18.00 val. 
Druskininkø M.K.Èiurlionio muzikos mokykloje 
Vytauto g. 23
Druskininkø moksleiviø pieðiniø ir eilëraðèiø 
M.K.Èiurlionio kûrybos temomis konkursø geriausiø 
darbø pristatymas
Groja meistriðkumo mokyklos smuikininkai

ČIONAI IR DABAR
Saulė apsisuko apie Žemę, švystelėjo trumpą ryškų spindulį Druskininkams, 

primindama, kad M.K.Čiurlionio gimtadieniui ruoštumėmės, kad jauniausieji miesto 
gyventojai - mokiniai – panirtų į eilėraščių kūrimą. Ir gimė posmai, kuriuose ir liūdesys, 
ir skauto garbės žodis, ir žemės kvapas, ir pavasario dvelksmas, jaunų širdžių atsivėrimas, 
sielos veržimasis į laisvę, minties skrydžiai į rytojų, ištiestos rankos „šviesai ir gausai“, 
išsprūdusi mintis, kad „liūdesiu subtiliu juk visi sergame“. 

Jaunųjų poetų eilėraščiai skirti mūsų tautos Genijui, kurio gimimo dieną 
švęskime visi pasidabinę sielas čiurlioniška Bičiulyste, Ramybe, Žvaigždžių sonatomis, 
Karalių pasaka.

Švęskime „čionai ir dabar“.
ŽIVILė BANDORIENė 

48

JULIUS JUODINIS

Čionai ir dabar 
Iššaunu aš strėlę,
Ugniniam paukščiui –
Rytojui ji skrieja.
Lyg žaibas auksinis
Iš paskos jai lėksiu,
O savo pasauly
Niūrumą apglėbsiu.
Ir net, jei strėlės savos nepavysiu,
Su šypsena sieloj kaip aidas išnyksiu...

IGNAS JURČIUKONIS

Čaižant dangų žaibams ir pliekiant vėjams
Iškyla nakties dvasios prieš akis.
Užlieja širdį šaltis lyg potvynio banga krantus.
Ragams medžioklės aidint krenta nakties klostės 
Lyg staltiesė juoda ant juodo stalo.
Išskeltas iš dangaus į žemę leidžias žaibas,
O aidas jo nustelbs audros pašėlusį staugimą.
Nelieka nieko, tik balta tyla.
Ištvėrusiems šį smūgį netoliese
Sakai varvės iš degančio kamieno.

EilėrAščių su AKrOsTichu KOnKursO 
m.K.čiurliOniO KūrYbOs TEmOmis nuGAlėTOjAi

Aistė balserytė, 
„ryto“ gimnazija, 4 kl., mokytoja Erika skrėliūnienė
rokas barzdžius, 
„ryto“ gimnazija, 3 kl., mokytoja Eugenija smaidžiūnienė
benas dudzinskas, 
„saulės“ pagrindinė mokykla, 6 klasė, mokytoja Vesta dudzinskienė
Kristina Grigaitė, 
„ryto“ gimnazija, 2 kl., mokytoja Erika skrėliūnienė
julius juodinis, 
„ryto“ gimnazija, 4 kl., mokytoja Erika skrėliūnienė
ignas jurčiukonis, 
‚ryto“ gimnazija, 3 kl., mokytoja Erika skrėliūnienė
Augusta sofija rudzikaitė, 
„ryto“ gimnazija, 2 kl., mokytoja Erika skrėliūnienė
Kornelija rutkauskaitė, 
leipalingio pagrindinė mokykla, 9 kl., mokytoja laima skripkaitė
justas šlajus, 
„ryto“ gimnazija, 2 kl., mokytoja Erika skrėliūnienė
Elena Vaikšnoraitė, 
„ryto“ gimnazija, 4 kl., mokytoja Erika skrėliūnienė

ROKAS BARzDŽIUS

Mūsų žemė dar miega,
Kailiniais, nors šlapiais apsiklojus,
Čiulba paukščiai nedrąsiai,
Išsiilgusiais saulės balsais.
Upeliukas, ledus nugalėjęs, linksmėja...
Rytas kelia iš sapno žibutę:
Linksma daros širdy, kai matai...
Ieškau aš tos darnos,
Oro kvapo gaivumo,
  tos žalumos,
Norai veržias į šviesą, į gaivą...
Ieškau aš šilumos, ieškau vėl ramumos,
Siela veržias į laisvę!...
Mūsų žemė dar miega,
 bet sapnas budrus,
Jau pavasario laukiam ir mes,
 ir dangus...
Reiks pamiršt jau giliuosius sapnus
Ir ištiest rankas šviesai ir gausai!

Lietuvos muzikø rëmimo fondas drauge su Druskininkø savi-
valdybës administracijos ðvietimo skyriumi, siekdami skatinti jaunimà 
domëtis iðkiliausiu Lietuvos menininku M.K. Èiurlioniu, gilintis á jo 
kûrybà, surengë Druskininkø mokyklø moksleiviø pieðiniø ir eilëraðèiø 
èiurlioniðkàja tematika konkursus.

 Konkursuose dalyvavo deðimtys ávairiø Druskininkø mokyklø 
moksleviø. Konkurso laureatø darbø paroda nuo liepos 31 dienos veiks 
Druskininkø M.K. Èiurlionio muzikos mokykloje. Rugsëjo 22 dienà 
konkursø laureatai ir jø pedagogai bus pagerbti M.K. Èiurlionio memo-
rialiniame muziejuje rengiamo, menininko gimtadieniui skirto koncerto 
metu. 

AISTĖ BALSERyTĖ

Čiurlena tamsoje žvaigždynų upės,
Išnyksta sniego patale mintis...
Už tūkstančio kalnų suklupęs,
Ramina vėjas gęstančios nakties akis.
Laivai paklydę džiunglių vandenynuos,
Iš paukščio klyksmo spėjantys likimą.
O tu, žmogau, nakty parimęs,
Nulėk į tolius, amžinybes.
Iš švelniai laiką apkabinęs
Suteik nakties sparnams gyvybės.

49



�0 �1
reNGiNiAi sANAtorijoje  EGLėreNGiNiAi sANAtorijoje  EGLė

Eglės g. 1

Liepos 18 d., šeštadienį, 16 val. 
„Eglės“ sanatorijos „Eglė +“ korpuso konferencijų salėje 

lietuvos nacionalinės kultūros ir meno, 
Nacionalinės kultūros pažangos premijų laureato 
justiNo mArCiNkeviČiAus 
kūrybos vakaras Lietuvos atėjimas

Dalyvauja justinas marcinkevičius 
lr vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė 
Gražina urbonaitė (aktorė)
ramutė kalnėnaitė (violončelė)
programoje fragmentai iš just. marcinkevičiaus knygos „pažadėtoji žemė“, 
mažosios poemos „Donelaitis“, „Ablingos ašara“, eilėraščiai rAmuTė KAlnėnAiTė dar būdama Nacionalinės 

m.k. Čiurlionio menų mokyklos (mok. r.Armonas) mokine 
pelnė tarptautinio j.kociano vaikų konkurso Čekijoje (19��) 
ir respublikinių jaunųjų atlikėjų konkursų i premijų laurus. 
studijavo maskvos p.Čaikovskio konservatorijoje (prof. j. kas-
janovo kl.). 19�� m. baigė aspirantūrą. 19�� m. tapo tarptautinio 
atlikėjų konkurso rygoje nugalėtoja. �001 m. atstovavo lietuvai 
tarptautiniame m.rostropovičiaus violončelininkų festivalyje 
rygoje.

jos violončelės klausėsi prancūzijos, Šveicarijos, len-
kijos, Čekijos, vengrijos, rusijos, latvijos, estijos didžiųjų 
salių lankytojai, grojo solo su lietuvos ir latvijos simfoniniais, 
taškento konservatorijos kameriniu orkestrais. Nuo 19�� 
m. dėsto Nacionalinėje m.k. Čiurlionio menų mokykloje 
(violončelės, kamerinio ansamblio ir iliustratoriaus-koncert-
meisterio klasėse). tarp mokinių – trijų tarptautinių konkursų, 
respublikinių kamerinių ansamblių varžybų bei festivalių lau-
reatai.

Baisu būtų, Lietuva, pametus tave iš akių – kaip 
vaikystėje turgaus aikštėj ar per atlaidus Prienų bažnyčios 
šventoriuj baltą motinos galvą perkeline skarele –

- būtų baisu sumaišyti ją su kitom, apsirikti, 
paimti už rankos ne ją. O, kaip gaudžia vargonai, ir varpų 
skambesys, ir minia plaukdama tave neša – bet vaikiška tavo 
ranka, tartum paukštis lizde, amžinoj, nesibaigiančioj meilės 
ir rūpesčio rankoj. Ji veda, sulaiko beklumpantį, ir žmonių 
spūstyje – o, laimė! – pasilenkusi ima ir kelia tave virš visų: 
banguoja liūliuoja margaspalvis gyvenimas, o turgaus aikštėj 
virš prekystalio sėdi istorija ir prekiauja mikliai idėjom, tautom, 
likimu - 

- baisu būtų, Lietuva, išleidus tave iš akių, tavo 
ranką pametusiam būtų baisu: žiūrėti – ir nematyti, klausyt 
– ir negirdėti.

Just. Marcinkevičius, 1982

 gRAÞINA URBONAItë – þinoma Lietuvos 
aktorë, skaitovë, LR Vyriausybës kultûros ir meno premi-
jos laureatë, Just. Marcinkevièiaus, J.Vaièiûnaitës poezijos, 
A.Zurbos, V.Bubnio 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 siau-
ras takelis per studijø auditorijas, knygø puslapius, trenaþø 
sales. Ir kai dabar skaitau savo pasirinktas literatûros pro-
gramas, man vis atrodo, kad galop vienà kartà save atpaþin-
siu, 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”.

M.K.Čiurlionis. Sonata Nr. 5 
(Jūros sonata). Andante. 1908 m.
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RENGINIAI SANATORIJOJE  DRAUGYSTË

Krëvës g. 7

Rugpjūčio 6 d., ketvirtadienį, 16 val.
„Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje 
smuiko muzikos šventės pabaigos koncertas 
smuikininkų meistriškumo mokyklos smuikininkai
Dalyvauja Aldona eleonora radvilaitė (fortepijonas)
programoje m.k. Čiurlionio, s.vainiūno, j.s.bacho kūriniai

ALDONA eLeONORA RADVILAItë gimë 
Kaune. Mokësi ir 1956 m. baigë Kauno deðimtmetæ muzikos 
mokyklà (dabar – J.Naujalio muzikos gimnazija), mokytojos 
B.Strolienës fortepijono klasæ. Tæsë mokslus Maskvos P.Èai-
kovskio konservatorijoje (prof. V.Nosovo, A.Gabrieliano ir 
T.Petruðevskajos klasëse). 1964 m. baigë ðios konservatorijos 
aspirantûrà. Nuo 1964 m. iki ðiol dirba LMTA fortepijono 
katedroje, profesorë (1995). 1974-1976 m. dëstë Centrinës 
Suomijos konservatorijoje (Jyväskylä mieste), ten rengë soli-
nius koncertus. 1984-1994 m. tæsë pedagoginá darbà ir kon-
certavo vasaros meistriðkumo stovyklose Suomijos miestuose 
Suolahti ir Karstula, kur dirbo pasaulinio garso muzikai ið 
daugelio ðaliø. 1968 m. tapo tarptautinio M.K.Èiurlionio 
konkurso laureate. Nuolat koncertuoja. Gastroliavo Lietuvoje, 
Rusijoje, Suomijoje, Kaukazo ðalyse, Kazachstane, Italijoje. 
Grojo diriguojant A.Klenickiui, J.Domarkui, M.Dvarionaitei, 
S.Sondeckiui, I.Musinui, K.Eliasbergui. Kaip solistë, koncert-
meisterë, kamerinio ansamblio dalyvë grojo su þymiais rusø 
atlikëjais T.Dokðiceriu, J.Jegorova, V.Gvozdeckiu, E.Pozdëje-
vu, J.Èelkausku, smuikininke ið  Kanados A.ðarpyte.

Smuiko muzikos šventės 
Pabaigos koncertas, 2008 m.

��

M.K.Čiurlionis. Vasara. III. 1907-1908 m.



�� ��
RENGINIAI SPA VILNIUS SANA

K.Dineikos g. 1

RENGINIAI SPA VILNIUS SANA

rugpjūčio 5 d., trečiadienį, 20 val.
operos pastišas Garbinkime Lietuvą
sabina martinaitytė (sopranas)
egidijus bavikinas (tenoras)
Andrius Apšega (baritonas)
liudas mikalauskas (bosas)
Audronė eitmanavičiūtė (fortepijonas)
programoje lietuvių kompozitorių m.petrausko, 
A.račiūno, b.Dvariono, v.klovos, A.Žigaitytės, 
G.kuprevičiaus istorinių operų arijos, duetai, 
ansambliai

ALGIRDAS JANUTAS aktyvią operos solisto ir 
koncertuojančio dainininko veiklą pradėjo 19�� m. baigęs 
vokalo studijas lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. sukūrė 
reikšmingų vaidmenų lietuvos ir latvijos nacionaliniuose 
operos teatruose, Augsburgo valstybinėje operoje, vokietijos 
nacionaliniame operos teatre, varšuvos didžiajame teatre, 
malmės ope-roje Švedijoje, Arena di verona. Dalyvavo dauge-
lyje prestižinių tarptautinių festivalių. koncertavo su prahos, 
sankt peterburgo, maskvos p.Čaikovskio, Škotijos karališkuoju 
nacionaliniu, Anglijos simfoniniais ir kitais orkestrais jAv, pietų 
Amerikoje, pietų Afrikoje, taivane, japonijoje ir daugelyje 
europos šalių. �00� m. lietuvos muzikų sąjunga paskelbė 
dainininką „Auksinio disko” laureatu. Nuolat kviečiamas dai-
nuoti sankt peterburgo, maskvos filharmonijų salėse. Dalyvavo 
pastatymuose su pasaulio garsenybėmis – A.kocherga, j.van 
Dam, o.borodina, k.m.brandauer, s.leiferkus, b.boney, 
m.Diener. bendradarbiauja su s.sondeckiu, j.temirkanovu, 
A.paris, v.Fedosejevu, A.vedernikovu, v.mininu, m.plasson. 
Nuo �00� m. yra kauno valstybinio muzikinio teatro solistas.

FeStIVALIO pABAIgOS ðVeNtë
Rugsėjo 22 d., antradienį, 20 val. 
koncertas 
Gražiausios lietuvių ir pasaulio kompozitorių dainos 
Algirdas janutas (tenoras)
ir jo mokiniai: 
mindaugas jankauskas 
Aleksejus knutovas
konstantinas Anikinas
Anetė Graudiņa
paulius bagdonavičius
Gražina Zalatorienė (fortepijonas)

 sAbinA mArTinAiTYTė – lietuvos respublikos kultūros 
mi-nisterijos premijos laureatė, kauno valstybinio muzikinio teatro operos 
primadona, lmtA kauno fakulteto dainavimo katedros docentė. koncer-
tuoja lietuvoje, estijoje, lenkijoje, suomijoje, rusijoje, ukrainoje, vokie-
tijoje, jAv, italijoje, latvijoje, prancūzijoje ir kt. tarptautinių dainininkų 
konkursų lietuvoje, lenkijoje, ukrainoje, suomijoje, rusijoje, italijoje, 
estijoje vertinimo komisijų narė. Šiose šalyse kviečiama vesti meistriškumo 
kursus.
  AudrOnė EiTmAnAVičiūTė – tarptautinių konkursų 
laureatė, įvairių tarptautinių projektų iniciatorė, lmtA kF Dainavimo 
katedros lektorė. koncertuoja lietuvoje, jAv, rusijoje, ukrainoje, vokieti-
joje, italijoje, suomijoje, latvijoje, estijoje ir kt. kviečiama į tarptautinių 
dainininkų konkursų ukrainoje, rusijoje, italijoje, suomijoje vertinimo 
komisijas.
 liudAs miKAlAusKAs – lietuvos respublikos kultūros mi-
nisterijos „Debiuto“ premijos laureatas, dvylikos tarptautinių dainininkų 
konkursų ukrainoje, estijoje, lenkijoje, rusijoje ir kt. pirmų premijų ir 
Grand prix laureatas, kauno valstybinio muzikinio teatro solistas, ltv 
projekto „triumfo arka“ laimėtojas, lmtA kF Dainavimo katedros iv k. 
studentas (doc. s.martinaitytės ir A.eitmanavičiūtės kl.) koncertuoja len-
kijoje, rusijoje, estijoje ir kt. 
 Andrius APšEGA – tarptautinių dainininkų konkursų itali-
joje, suomijoje, ukrainoje ir estijoje laureatas, lmtA kF Dainavimo 
katedros ii k. studentas (doc. s.martinaitytės kl.). koncertuoja lietuvoje, 
lenkijoje.

 EGidijus bAViKinAs – tarptautinių daini-
ninkų konkursų lenkijoje, suomijoje ir ukrainoje laurea-
tas, kauno valstybinio muzikinio teatro solistas, lmtA kF 
Dainavimo katedros absolventas (doc. s.martinaitytės ir 
A.eitmanavičiūtės kl.). koncertuoja ne tik lietuvoje, bet ir 
lenkijoje, Austrijoje ir kt. 

gRAÞINA ZALAtORIeNë baigë Kauno J. Nau-
jalio muzikos gimnazijà (V.Kulvietienës kl.) bei Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijà (prof. L.Digrio fortepijono kl.). 
1995 m. baigë vargonø asistentûrà (prof. L.Digrio kl.). ðiuo 
metu dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo 
katedros solinio dainavimo koncertmeistere. Koncertuoja su 
dainininkais, talkina jiems Lietuvoje bei uþsienyje vykstan-
èiuose konkursuose, festivaliuose.
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Vytauto g. 23

RENGINIAI DRUSKININKØ  

Liepos 31 – rugpjûèio 6 dienomis 
Uþsiëmimai smuikininkø meistriðkumo mokykloje

M.K.ÈIURLIONIO MUZIKOS MOKYKLOJE

Liepos 31 d., penktadienį, 18 val. 
Druskininkų moksleivių piešinių parodos ir eilėraščių 
m.k.Čiurlionio kūrybos temomis 
konkursų geriausių darbų pristatymas
Groja meistriškumo mokyklos smuikininkai
Dalyvauja Druskininkų savivaldybės administracijos 
švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Dalia Chochienė 
ir v.k.jonyno dailės mokyklos direktorė ona Akstinaitė 

Rugpjūčio 3 d., pirmadienį, 
15 val. smuiko muzikos valanda
bernardas petrauskas
koncertmeisterė jonė punytė
16 val. pokalbis–seminaras smuiko mokyklos dalyviams 
Jaunųjų smuikininkų parengimo tarptautiniams konkursams patirtis
seminaro vadovė Nijolė prascevičienė, 
Šiaulių i muzikos mokyklos mokytoja ekspertė
Dalyvauja rusnė mataitytė 
Gintvilė vitėnaitė

BERNARDAS PETRAUSKAS 
gimė199� m. klaipėdoje. smuiku pradėjo 
griežti šešerių metų. Įstojo į j.kačinsko muzi-
kos mokyklą (mokytoja v.visockienė). jau 
pirmoje klasėje tapo respublikinio b.Dvariono 
konkurso laureatu. Antroje klasėje laimėjo i 
vietą tarptautiniame jaunųjų smuikininkų 
konkurse Gradus ad parnasum. Nuo �00� m. 
mokėsi Nacionalinėje m.k.Čiurlionio menų 
mokykloje (i.Armonaitės kl.). Nuo �00� m. 
mokosi pas r.mataitytę. �00� m. respubliki-
niame l.janačeko konkurse laimėjo ii vietą, 
o �009 m. tapo r.katiliaus jaunųjų atlikėjų 
konkurso antros premijos laureatu.

 nijOlė PrAscEVičiEnė, smuiko klasės moky-
toja ekspertė, baigė lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Nuo 
19�1m. dirba Šiaulių 1-oje muzikos mokykloje. mokytojos 
klasės mokiniai dalyvavo ir laimėjo laureatų bei diplomantų 
vardus tarptautiniuose konkursuose lietuvoje, latvijoje, es-
tijoje, prancūzijoje, italijoje, Čekijoje. koncertavo Danijoje, 
olandijoje, Norvegijoje, belgijoje, vokietijoje, ukrainoje, 
latvijoje, maskvoje. vienas iš reikšmingiausių koncertų kartu 
su prof. Zakhar bron ir orkestru „maskvos virtuozai“ (dirigen-
tas s. sondeckis).
 N.prascevičienė veda meistriškumo kursus, orga-
nizuoja tarptautinius muzikinius projektus, vasaros stovyk-
las gabiems vaikams. sėkmingai dirba su mokyklos styginių 
orkestru ir smuikininkų ansambliu „Fiori musicali“, kurie ne 
kartą laimėjo laureatų vardus.
 už jaunųjų talentų ugdymą mokytojai suteiktas 
karalienės mortos premijos laureatės vardas. 

Rugpjūčio 4 d., antradienį, 18.30 val. 
muzikos ir poezijos vakaras 
Druskininkai Lietuvos kompozitorių bei poetų kūryboje
birutė vainiūnaitė (fortepijonas)
meistriškumo mokyklos smuikininkai
Druskininkiečių poetų eiles skaito 
Audronė padegimaitė, jonas subačius

Rugpjūčio 6 d., ketvirtadienį 12 val.
smuikininkų meistriškumo mokyklos pabaigos koncertas

Meistriškumo mokyklos smuikininkė, 2008 m. Meistriškumo mokyklos smuikininkų ansamblis, 2008 m.

Jau keturioliktàjá kartà Druskininkø muzi-
kos mokykla tampa smuiko muzikos oaze. Èia visà 
savaitæ nuo ankstyvo ryto iki vëlyvo vakaro skambës 
smuiko muzikos garsai, meistriðkumo pamokose 16 
moksleiviø ið visos Lietuvos gilins savo þinias, tobu-
lins meistriðkumà ir þymiø bei patyrusiø pedagogø 
pagalba pajus ðio nuostabaus instrumento atliekamos 
muzikos groþá ir paslaptis.

 ðiais metais moksleiviø meistriðkumo mo-
kyklai vadovaus patyrusi smuikininkë,  Nacionalinës 
M.K. Èiurlionio menų mokyklos mokytoja  ekspertë 
Gintvilë Vitënaitë.

mokykloje veiks Druskininkų moksleivių 
konkurso „pasaka pagal m.k.Čiurlionį” darbų 
paroda, bus surengtas seminaras, vyks smuiko 
muzikos koncertai
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Konferencija M.K.ÈIURLIONIS IR PASAULIS 
liepos 31  – rugpjûèio 2 d.

M.K.ÈIURLIONIO STUDIJØ SAVAITË
liepos 31  – rugpjûèio 6 d.

Etnomuzikologas RIMANtAS AStRAUSKAS 
yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas, huma-
nitariniø mokslø (muzikologija) daktaras. Tarptautinës 
konferencijos „M.K.Èiurlionis ir pasaulis“ programos 
sudarytojas ir vedëjas. Parengë tris konferencijos prane-
ðimø almanachus „Èiurlionis ir pasaulis/Èiurlionis and 
the World“. 

Liepos 31 – rugpjūčio 6 d.
M.K.ČIURLIONIO STUDIJŲ SAVAITĖ
konferencija m.k.ČiurlioNis ir pAsAulis
programą parengė rimantas Astrauskas, lmtA docentas, 
muzikologas 
smuiko muZikos ŠveNtĖ
smuikiNiNkŲ meistriŠkumo mokYklA
Šventės meno vadovė, meistriškumo mokyklos pedagogė 
Nacionalinės m.k.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja 
ekspertė Gintvilė vitėnaitė
koncertmeisteris Aleksandras vizbaras

Liepos 31 d., penktadienį, 
13.30 val. M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje
m.k. Čiurlionio studijų savaitės,
konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis,
smuiko muzikos šventės,
smuikininkų meistriškumo mokyklos atidarymas

kristina miškinienė, Druskininkų mero pavaduotoja
liucija stulgienė, lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė 
kviečiami dalyvauti
lr seimo ir vyriausybės nariai, kultūros, 
Švietimo ir mokslo, Aplinkos, Ūkio ministerijų,
Druskininkų savivaldybės, 
lietuvos muzikos ir teatro akademijos vadovai
besidomintys genijaus kūryba užsienio šalių svečiai:
Christine marstrand (meno istorikė, Danija)
josé luis palacios Garoz (muzikologas, ispanija) 
olegas vysockis (dailininkas, estija)
laima marija petrusevičiūtė (menotyrininkė, Norvegija)
ieva maria stružaitė (pianistė, Norvegija)
m.k.Čiurlionio kūrybos tyrinėtojai iš lietuvos

m.k.Čiurlionio ir jo amžininkų kūrinius skambina 
lr vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė 
birutė vainiūnaitė 
m.k.Čiurlionio kūrinių ekspoziciją pristato 
muziejininkė Danutė kašėtaitė

14.30 val. V.K.Jonyno galerijoje Čiurlionio g. 41
Dailininko olego vysockio (estija) 
tapybos parodos Kosminė odisėja atidarymas 
parodą pristato autorius ir menotyrininkas stasys urbonas

Lietuvos banko poilsio namuose M.K.Čiurlionio g. 22
15 – 18 val. 
konferencija M.K. Čiurlionis ir pasaulis 
vedėjas – lmtA doc. dr. rimantas Astrauskas
liucija stulgienė. Įžangos žodis
kristina miškinienė, M.K. Čiurlionio miesto kultūros panorama
jūratė landsbergytė, muzikologė,  
M. K. Čiurlionis, O. Mesiaenas ir B. Kutavičius: vargonų vizijos
Christine marstrand, meno istorikė, Danija, 
M. K. Čiurlionis, F. Kupka, P. Klee ir R. Delaunay: 
muzikinis laikas paveikslo struktūroje XX a. pradžioje
Doc. dr. jonas bruveris, lmtA, 
M.K. Čiurlionis ir J.I.Kraszewskis: idėjų giminystė
stasys urbonas, memorialinio kultūros centro Čiurlionio namai Vilniuje 
direktorius, 
M. K. Čiurlionio kūrybos reprezentacija videofilme „De profundis“

chrisTinE mArsTrAnd, 
operos solistė ir meno istorikė, studijavo 
muziką paryžiaus Nacionalinėje konserva-
torijoje ir Danijos karališkojoje muzikos 
akademijoje, valstybiniame Niujorko 
universitete buffalo mieste baigė menų 
magistrantūrą, o kopenhagos universitete 
– meno istorijos magistrantūrą. Dainavo 
Danijos karališkajame operos teatre, 
atliko žymius vaidmenis – paminą mo-

zarto operoje „užburtoji fleita”, liu puccini operoje „turandot”, 
sacerdotę verdžio operoje „Aida” ir kitus. Dalyvavo radijo ir 
televizijos programose Danijoje, Švedijoje, suomijoje, vokietijoje, 
prancūzijoje, italijoje, lenkijoje ir jAv, atlikdama įvairių epochų, 
žanrų ir stilių muziką. pelnė garbingus Aksel schiøtz ir prokosa 
apdovanojimus. pastaruoju metu ypač domisi muzikos ir tapy-
bos sąryšio tema, rengia paskaitas muziejuose, jas iliustruodama 
piešiniais ir dainavimu. �00� m. dalyvavo pirmąsyk Danijoje 
pristatant Čiurlionio kūrinių parodą. 

18 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje 
Vytauto g. 23
Druskininkų moksleivių piešinių parodos ir 
eilėraščių m.k.Čiurlionio kūrybos temomis 
konkursų geriausių darbų pristatymas
Groja meistriškumo mokyklos smuikininkai
Dalyvauja Druskininkų savivaldybės administracijos 
švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Dalia Chochienė ir 
v.k.jonyno dailės mokyklos direktorė ona Akstinaitė 

20 val. Druskininkų miesto muziejuje
lietuvos Norvegijos meno dialogas
literatūrinis-muzikinis vakaras
laimos marijos petrusevičiūtės (Norvegija) knygos
„melancholija ir saulė. munchas ir Čiurlionis“ pristatymas
Dalyvauja autorė ir prof. hab. dr. Antanas Andrijauskas
Groja meistriškumo mokyklos smuikininkai
ieva maria stružaitė (fortepijonas, Norvegija)
programoje m.k.Čiurlionio, e.Griego, F.liszto, 
F.poulenco kūriniai 
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liepos 31 – rugpjûèio 6 d.
Konferencija M.K.ÈIURLIONIS IR PASAULIS 
liepos 31 – rugpjûèio 2 d.

60

Rugpjūčio 1 d., šeštadienį,
Lietuvos banko poilsio namuose 
M.K.Čiurlionio g. 22
9 – 15 val. 
konferencija M.K.Čiurlionis ir pasaulis 
laima marija petrusevičiūtė, menotyrininkė, Norvegija, 
M. K. Čiurlionio saulė – meninė, kultūrinė ir politinė akcija
prof. hab. dr. Antanas Andrijauskas, kultūros, filosofijos ir meno 
institutas, Tamsos pasaulio atspindžiai M.K. Čiurlionio kūryboje
prof. dr. eugenijus ignatonis, lmtA, 
M. K. Čiurlionis ir F. Nietzsche: interpretacijos klausimai
Doc. dr. rimantas janeliauskas, lmtA, 
Psichologiniai M. K. Čiurlionio kūrybinio proceso ypatumai
josé luis palacios Garoz, muzikologas, ispanija, Muzika ir šiuolaikinė 
architektūra: 1900-1968
prof. dr. krescencijus stoškus, vpu, M. K. Čiurlinio kūrybos 
simbolikos ypatumai
liudvika pociūnienė, žurnalistė, Čiurlionio kodas: gyvenimo vingiai
rokas Zubovas, pianistas, lmtA, Čiurlionio giminės menininkai JAV
eglė kačkutė, vu doktorantė, Šveicarija, S. Čiurlionienė-Kymantaitė 
Tautų Sąjungoje

15 – 18 val. 
popietė M.K. Čiurlionis ir jo artimieji
Dalyvauja
rokas Zubovas
eglė kačkutė
Dalia palukaitienė, skulptorė
romas lileikis, režisierius
bus rodomas kino filmas „Dangaus šešėlis“ (rež. r. lileikis)

20 val. Druskininkų miesto muziejuje
kamerinės muzikos koncertas
edita orlinytė (smuikas, jAv)
rimantas vingras (fortepijonas, D.britanija)
programoje m.k.Čiurlionio, e.Chaussono, j.s.bacho kūriniai

jOsé luis PAlAciOs GArOZ yra jaume 
i universiteto kastelione (ispanija) muzikos profesorius, 
vargonininkas ir dirigentas. Dėsto muzikos filosofijos, psi-
chologijos, terapijos ir didaktikos kursus ne vien ispanijos, 
bet ir Argentinos, Nikaragvos, peru, Čilės, kosta rikos, 
ekvadoro, jAv universitetuose. �00� m. skaitė paskaitas 
apie ispanų muziką lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 
ir sulaukė didelio klausytojų susidomėjimo. Yra malagos, 
kasteliono, san juano ir keletos kitų universitetų chorų 
įkūrėjas ir meno vadovas, monografijų „Apie muziką ir 
filosofiją“, „muzikos terapija“, „ispanijos baroko muzika“, 
„valencijos muzikai“ autorius. pastaruoju metu tiria muzi-
kos poveikį integraliam asmenybės vystymuisi, muzikos ir 
tarpkultūrinės edukacijos sąryšį bei menų sintezės fenomeną, 
kuris siejamas su m.k.Čiurlionio kūryba. tarptautinės kon-
ferencijos „m.k.Čiurlionis ir pasaulis“ metu ketina aptarti 
muzikos ir architektūros sąryšio temą.

 Prieš  šimtą metų nutapytas M.K.Čiurlionio paveikslas REX, kaip rašo menotyrininkė Laima Marija 
Petrusevičiūtė knygoje „Melancholija ir saulė. Munchas ir Čiurlionis“, priklauso prie unikalių dailės istorijos 
kūrinių.

�1
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M.K.ÈIURLIONIO STUDIJØ SAVAITË
liepos 31 – rugpjûèio 6 d.

M.K.Èiurlionio g. 102

Rugpjūčio 2 d., sekmadienį,
11 val. ekskursija konferencijos M.K.Čiurlionis ir pasaulis 
dalyviams į m.k.Čiurlionio pamėgtas vietoves, 
Dzūkijos nacionalinį parką
Miško muziejuje GIRIOS AIDAS 
15 val. susitikimas-pokalbis Gamtos įtaka meninei kūrybai. 
Druskininkų krašto liaudies dainininkai ir jų svarba Lietuvos 
folkloristikos istorijoje.
vedėja etnologė Gražina kadžytė
Dalyvauja rimantas Grikevičius, Aplinkos ministerijos 
vyr. specialistas
rimantas Astrauskas, muzikologas
viktoras klimas, Druskininkų urėdas
marija liugienė, vilniaus etnokultūros centro vyr. koordinatorė
Adelbertas Nedzelskis, menotyrininkas  
16.30 val. m.k.Čiurlionio apdainuotų dzūkų krašto papročių, 
dainų ir šokių popietė
Druskininkų kultūros centro folkloro ansamblis „stadalėlė“ 
vadovė lina balčiūnienė
Folkloro ansamblis „racilukai“. vadovė lina Dudulienė 
Dainininkė birutė Zalanskaitė
17.30 val. Prie paminklo Lietuvai „Mindaugas“
smuiko muzika
meistriškumo mokyklos smuikininkai
19.30 val. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės 
bažnyčioje
sakralinės muzikos valanda
Christine marstrand (sopranas, Danija)
remigija Žemaitienė (sopranas)
mindaugas Žemaitis (baritonas)
Ansamblis Trio per Due
 laurie penpraze (trombonas, jAv)
 todd Craven (trimitas, jAv)
 jūratė landsbergytė (vargonai, lietuva)
programoje m.k.Čiurlionio, b.budriūno, j.baltramiejūnaitės, 
j.Gaidelio, v.Gubos, j.s.bacho, p.ebeno kūriniai

GrAžinA KAdžYTė 
– etnologė, tautosakininkė, 
žurnalistė. lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto jaunesnio-
ji mokslo darbuotoja, vpu 
socialinės komunikacijos insti-
tuto dėstytoja asistentė, lietuvos 
radijo laidų vedėja. etnokultūros 
renginių vedėjos, konsultantės, 
ekspertės veiklą pradėjo folkloro 
festivaliuose „skamba, skamba 
kankliai“, „Ant marių krantelio“, 
„baltica“ ir kt.
 išleido knygas: „volgos vanduo „lietuvių tvenkiny“ 
(199�), „Ant amžinybės slenksčio“ (su i.lukoševičiene, 
199�), „Nebūsiu „Žmogus iš niekur“ (�000), „su Dievu 
– darban, su velniu – smuklėn“ (�000), „malkavos beržyno 
šviesa“ (�00�), „utenos krašto tautosaka“ (su r.Garsonu, 
�00�), rengia tautosakos šaltinių publikacijas įvairių vietovių 
monografijoms. rašo scenarijus televizijos tradicinės 
kultūros laidoms, konsultuoja ir ekspertuoja įvairius pro-
jektus. lietuvos radijo laidos aukštaičių tarme „Aukštaičių 
deimančiukai“ ir radijo viktorinos „o tai tau“ autorė ir 
vedėja. Dzūkija, Druskininkų kraštas puikiai pažintas per 
ekspedicijas, viešnages pas geriausius tautosakos pateikėjus, 
kurių čia itin gausu, etnokultūrinėse jaunimo stovyklose ir 
kituose renginiuose. pastaruoju metu pagal lietuvių tauto-
sakos archyvo medžiagą yra parengusi dzūkiškos tautosakos 
publikaciją knygai – v.Češkevičius „iš tikrovės ir iš pasakų“, 
toliau studijuoja šio krašto turtingą etnokultūrinį paveldą.

Druskininkų kultūros centro folkloro ansamblis  STADALĖLĖ 
įkurtas 199� m. vadovės linos balčiūnienės iniciatyva. Ansambliečiai 
– tradicijos tęsėjai, išsaugoję dzūkų krašto papročius, dainas, šokius, 
pasakojimus. parengta daug teminių programų ir bendrų projektų 
su kitų žanrų atlikėjais. jų dainos skamba dokumentiniuose filmuose 
„Dainuoja stadalėlė” (režisierė b.bražinskaitė, lrt), „stadalėlei 10 
metų” (režisierė l.rekevičienė, Drt). koncertuoja respublikiniuose 
bei tarptautiniuose renginiuose. kaip vieni geriausių dzūkų tradicijų 
tęsėjų kviečiami dalyvauti lietuvos dainų švenčių Folkloro dienos 
programose, festivaliuose. koncertine programa žavėjosi baltarusijos, 
lenkijos, Švedijos klausytojai. už aktyvią ir prasmingą veiklą, buvo 
pripažintas kaip geriausias �00� m. lietuvos kaimo folkloro ansamblis 
ir laimėjo „Aukso paukštę“.

Folkloro ansamblis RAcILUKAI suburtas 19�9 m. 
repertuare daugiausia dzūkų dainų, pačių ansambliečių užrašytų 
Druskininkuose (iš Agotės Žuraulienės) ir apylinkėse: mizarų, 
Švendubrės, vieciūnų kaimuose. Yra respublikinių dainų švenčių 
dalyviai, ne kartą buvoję festivaliuose „skamba skamba kankliai“, 
„baltica“, telšiuose vykusiame „Aš pasėjau vieną pupą“, visagine 
– „martynas“ ir kt. Šiemet kolektyvas paruošė �0-mečiui skirtą 
programą „pas motulį augau“. Nuo pat įkūrimo ansambliui 
vadovauja lina Dudulienė.

 biruTė ZAlAnsKAiTė, Druskininkų m.k.Čiur-
lionio muzikos mokyklos mokytoja ekspertė, kanklių ir diri-
gavimo specialybes įgijo j.tallat-kelpšos Amm bei lmtA. 
Gimusi muzikalioje šeimoje ir augusi dainingoje Dzūkijoje, ji yra 
paveldėjusi turtingą tautosakos lobyną, kuris nuolat papildomas 
prasiplėtė iki keleto šimtų lietuvių liaudies dainų bei giesmių re-
pertuaro.
 kaip liaudies dainininkė plačiai koncertuoja, yra paren-
gusi 10 teminių programų. Šalia liaudies dainų atlieka taip pat 
literatūrinės kilmės dainas, romansus, gieda liturgines psalmes, 
grigališkąjį choralą. m.k.Čiurlionio vardą garsina dainavimu, 
paskaitomis bei pokalbiais, kasmet dalyvaudama jo minėjimuose 
įvairiuose kultūros renginiuose.
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Liepos 31 d., penktadienį, 20 val. 
Druskininkų miesto muziejuje
lietuvos Norvegijos meno dialogas
literatūrinis-muzikinis vakaras
laimos marijos petrusevičiūtės (Norvegija) 
knygos „melancholija ir saulė. munchas ir Čiurlionis“ 
pristatymas
Dalyvauja autorė ir prof. hab. dr. Antanas Andrijauskas
Groja meistriškumo mokyklos smuikininkai
ieva maria stružaitė (fortepijonas, Norvegija)
programoje m.k.Čiurlionio, e.Griego, F.liszto, 
F.poulenco kūriniai 

Rugpjūčio 1 d., šeštadienį, 20 val. 
Druskininkų miesto muziejuje
kamerinės muzikos koncertas
edita orlinytė (smuikas, jAv)
rimantas vingras (fortepijonas, D.britanija)
programoje m.k.Čiurlionio, e.Chaussono, 
j.s.bacho kūriniai

Rugpjūčio 2 d., sekmadienį,17.30 val. 
Prie paminklo Lietuvai „Mindaugas“
smuiko muzika
meistriškumo mokyklos smuikininkai

Rugpjūčio 3 d., pirmadienį, 15 val.
Druskininkų m.k. Čiurlionio muzikos mokykloje
smuiko muzikos valanda
bernardas petrauskas
koncertmeisterė jonė punytė
17.30 val. Prie paminklo Lietuvai „Mindaugas“
smuiko muzika
meistriškumo mokyklos smuikininkai

Rugpjūčio 4 d., antradienį, 
15.30 val. Liškiavos bažnyčioje
sakralinės muzikos valanda
meistriškumo mokyklos smuikininkai 
18.30 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje
muzikos ir poezijos vakaras 
Druskininkai Lietuvos kompozitorių bei poetų kūryboje
birutė vainiūnaitė (fortepijonas)
meistriškumo mokyklos smuikininkai
Druskininkiečių poetų eiles skaito 
Audronė padegimaitė, jonas subačius

Rugpjūčio 5 d., trečiadienį, 
16 val. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės 
bažnyčioje 
sakralinės muzikos valanda
meistriškumo mokyklos smuikininkai
17.30 val. Prie paminklo Lietuvai „Mindaugas“
smuiko muzika
meistriškumo mokyklos smuikininkai

Rugpjūčio 6 d., ketvirtadienį, 
12 val. Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykloje
smuikininkų meistriškumo mokyklos pabaigos koncertas
16 val. „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje 
smuiko muzikos šventės pabaigos koncertas 
smuikininkų meistriškumo mokyklos smuikininkai
Dalyvauja Aldona eleonora radvilaitė (fortepijonas)
programoje m.k. Čiurlionio, s.vainiūno, j.s.bacho kūriniai

SMUIKININKØ MEISTRIðKUMO MOKYKLOS 
PEDAGOGË 

gINtVILë VItëNAItë

SMUIKININKØ MEISTRIðKUMO MOKYKLOS 
KONCERTMEISTERIS 

ALeKSANDRAS VIZBARAS

pianistas Aleksandras vizbaras 19�� m. baigė 
Nacionalinę m.k.Čiurlionio menų mokyklą (mokytojos 
N.kereševičienės kl.), 199�-aisiais – studijas lietuvos muzikos 
ir teatro akademijoje (prof. m.Azizbekovos fortepijono kl.). 
1990 m. stažavo Zalcburge (Austrija) vasaros akademijoje 
,,mozarteum“ pas prof. D.Zechlin. 

Nuo 199� metų dirba Nacionalinėje m.k.Čiurlionio 
menų mokykloje. �00�-�00� metais buvo lietuvos naciona-
linio operos ir baleto teatro operos studijos, kuriai vadovavo 
profesoriai v.Noreika ir v.viržonis, koncertmeisteris. Dažnai 
koncertuoja lietuvoje ir užsienyje.

Baigusi Nacionalinæ M.K.Èiurlionio menø mokyklà, 
studijavo Maskvos P.Èaikovskio konservatorijos prof. B.Belen-
kio klasëje. Nuo 1979 m. dirba Nacionalinëje M.K.Èiurlionio 
menø mokykloje.

Be pedagoginio darbo, grojo Lietuvos nacionalinës 
filharmonijos rengiamuose koncertuose, radijuje ir televizijo-
je, bendradarbiavo su Lietuvos kompozitoriø sàjunga, atliko 
lietuviø kompozitoriø naujai paraðytus kûrinius. 

1982-1989 m. grojo Lietuvos kameriniame orkestre, 
su kuriuo koncertavo Lietuvoje ir daugelyje užsienio ðaliø. 

Mokytoja ekspertë G.Vitënaitë yra paruoðusi ne vienà 
nacionaliniø ir tarptautiniø konkursø laureatà. Jos mokiniai 
tarptautiniuose J.Kociano, A.Glazunovo, B.Dvariono konkur-
suose yra pelnæ laureatø bei diplomantø vardus. 



�� ��
SMUIKO MUZIKOS ðVENTË

liepos 31 – rugpjûèio 6 d.

 VAclOVAs juOdPusis – muzikologas, lietuvos kompozitorių sąjungos, lietuvos muzikų 
sąjungos, lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos, lDk Gedimino ordino kavalierių draugijos 
narys. 19��-19�� m. studijavo lmtA (prof. k.Griauzdės muzikos teorijos kl.). 19�1-19�� m. dirbo 
mokslų akademijos lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakos sektoriuje. 19�9-19�� m. – lietuvos 
radijo, tv, savaitraščio „kalba vilnius” muzikos redakcijų darbuotojas, 19�9-199� m. laikraščio „muzikos 
barai” vyriausiasis redaktorius. Nuo 19�� m. dirbo kultūros ministerijoje, 199�-�001 m. – lr kultūros 
ministerijos vyriausiasis specialistas muzikai. monografijų, taip pat straipsnių enciklopedijose, knygose 
apie lietuvių muzikos atlikėjus, kompozitorius autorius, vokalinės ir instrumentinės muzikos rinkinių 
sudarytojas, nuo 1991 m. kasmet parengia „muzikos kalendorių”. užrašė per �000 lietuvių liaudies dainų. 
10 metų rengė ir vedė kassavaitines laidas „muzikinės sukaktys”, „tautiečių balsai”, taip pat radijo laidų 
ciklus, lietuvos, lenkijos, portugalijos, latvijos, vokietijos, rusijos ir kitų šalių atlikėjų ir kompozitorių 
kūrybos vakarus, domisi lietuvių išeivių muzikine veikla. �00� m. Čikagos jaunimo centre vedė lietuvių 
operos solistų pagerbimo vakarą. Apdovanotas kompozitoriaus v.jakubėno (199�) premija, už nuopelnus 
lietuvai – lDk Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu (199�), tmiD prie lr vyriausybės Garbės aukso 
ženklu „už nuopelnus”, kultūros ministerijos publicistikos premija (�00�). Nuo �00� m. koordinuoja 
stasio vainiūno namų veiklą, čia globoja muzikos, poezijos vakarus, dailės parodas.

FESTIVALIO ORGANIZATORIAI

Festivalio koncepcijà kûrë
Liucija Stulgienë, Fondo direktorë
Liucija Armonaitë, kultûrologë
Vaclovas Juodpusis, muzikologas

Festivalá parengë ir vykdo
Lietuvos muzikø rëmimo fondas
Druskininkø kultûros centras
Bendrija ATGAIVA

Festivalio programà ir leidiná spaudai parengë
Genovaitë ðaltenienë, Festivalio direktorë
Leidinio redaktorius Vaclovas Juodpusis

Festivalio partneriai
Druskininkø savivaldybës administracijos ðvietimo sky-
rius 
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