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 Vilniaus universitetas ðvenèia áspûdingà sukaktá – 425 metø akademinës 
veiklos jubiliejø. Tai pirmoji aukðtoji mokykla ne tik Lietuvoje, bet visame rytø 
Pabaltijo regione. Vilniaus universitetas ugdë mokslininkus ir mokslà, rengë peda-
gogus ir kûrë bei tobulino visuomenës ðvietimo sistemà. Èia þinias ágijo Lietuvos 
kultûros ir meno þmonës. Universiteto akademinë, ðvieèiamoji ir kultûrinë veikla 
formavo naujøjø laikø civilizacijà, mokslo raidà, sàlygas kitø aukðtøjø mokyklø 
steigimui Lietuvoje.
 Garbingam Universiteto jubiliejui paþymëti 2004 – 2005 m. ALMA MATER 
MUSICALIS koncertø ciklà pradeda Universiteto meniniai kolektyvai ir solistai. 
Maloni dovana áspûdingam Vilniaus universiteto jubiliejui – visø sostinës aukðtøjø 
mokyklø jaunøjø menininkø koncertai Vilniaus universiteto ðv. Jonø baþnyèioje.
 Laukiame maloniø klausytojø ALMA MATER MUSICALIS sezono koncertuo-
se, kuriuos jau dvyliktà kartà rengia Lietuvos muzikø rëmimo fondas ir Vilniaus 
aukðtosios mokyklos.

Vilniaus universiteto rektorius
Akademikas BENEDIKTAS JUODKADþiaugiamës galëdami padëti amþinøjø vertybiø puoselëtojams
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Spalio 4 d. Lietuvos muzikø rëmimo fondo direktorës LIUCIJOS STULGIENËS þodis
  Vilniaus universiteto rektoriaus akademiko BENEDIKTO JUODKOS þodis
  VILNIAUS UNIVERSITETO AKADEMINIS CHORAS ir MERGINØ CHORAS VIRGO
  Meno vadovë ir dirigentë RASA GELGOTIENË
  VILNIAUS UNIVERSITETO KAMERINIS ANSAMBLIS
  Meno vadovas PAULIUS BERNARDAS KONCË
  ASMIK GRIGORIAN (sopranas), NERIJUS MASEVIÈIUS (bosas)
  Koncertà veda muzikologë EGLË ULIENË

Lapkrièio 8 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus prof. ROMUALDO GINEVIÈIAUS þodis
 Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinis choras GABIJA
 Meno vadovë RASA VISKANTAITË
 Chormeisterë ir koncertmeisterë DAINA LEITONIENË
 Chormeisteriai RENATA KUNCIENË ir ROLANDAS BRONUÐAS
 Dalyvauja Vilniaus Gedimino technikos universiteto teatras – studija PALËPË
 Koncerto vedëjas muzikologas JONAS VILIMAS

Gruodþio 6 d. Lietuvos teisës universiteto rektoriaus prof. ALVYDO PUMPUÈIO þodis
 Lietuvos nacionalinës kultûros ir meno premijos laureatas VYTAUTAS JUOZAPAITIS (baritonas) 
 LIETUVOS TEISËS UNIVERSITETO MIÐRUS CHORAS
 Meno vadovë ir dirigentë LORETA LEVINSKAITË
 Chormeisterë ir koncertmeisterë VITALIJA SEMENIUKIENË
 Dalyvauja kamerinës muzikos ansamblis MUSICA HUMANA
 Meno vadovas prof. ALGIRDAS VIZGIRDA
 Koncerto vedëjas muzikologas VACLOVAS JUODPUSIS

2004 metai 2005 metai

Sausio 3 d. Vilniaus dailës akademijos rektoriaus prof. ADOMO BUTRIMO þodis 
 Lietuvos nacionalinës kultûros ir meno premijos laureato kompozitoriaus 
 prof. VYTAUTO BARKAUSKO kûrybos vakaras
 Dalyvauja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos miðrus choras. Meno vadovas prof. POVILAS GYLYS
 Vakarà veda muzikologë SVETLANA BARKAUSKAS
 Veiks Vilniaus dailës akademijos studentø darbø paroda

Vasario 7 d. Generolo Jono Þemaièio Lietuvos karo akademijos virðininko pulkininko ALGIMANTO VYÐNIAUSKO þodis
 Karo akademijos vyrø choras KARIÛNAS ir vokalinis ansamblis
 Choro vadovas VYTAUTAS VERSECKAS, chormeisteris ir koncertmeisteris VYTAUTAS ABARIS
 Koncerto vedëja muzikologë LAIMUTË LIGEIKAITË

Kovo 7 d. Vilniaus pedagoginio universiteto rektoriaus akademiko ALGIRDO GAIÞUÈIO þodis
 Vilniaus pedagoginio universiteto miðrus choras AVE VITA. Meno vadovas ir dirigentas KASTYTIS BARISAS
 Chormeisteriai JURGITA PETRAITIENË ir SAULIUS LIAUSA, koncertmeisterë RENATA MARCINKUTË – LESIEUR
 Dalyvauja KRISTINA VAREIKYTË (altas), RENATA MARCINKUTË – LESIEUR (vargonai)
 Koncerto vedëja doc. RITA ALEKNAITË – BIELIAUSKIENË

Balandþio 4 d.  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus prof. JUOZO ANTANAVIÈIAUS þodis
 KONCERTAS SKIRIAMAS ÞYMAUS MUZIKOLOGO ADEODATO TAURAGIO ATMINIMUI
 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentø simfoninis orkestras. Meno vadovas doc. ROBERTAS ÐERVENIKAS
 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos miðrus choras. Meno vadovas prof. POVILAS GYLYS
 Chormeisteris ANDRIUS GILYS, akompanuoja ARTÛRAS ANUSAUSKAS
 Koncerto vedëja muzikologë doc. AUDRONË ÞIÛRAITYTË

 Koncertø pradþia 18 val.
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I koncertas, 2004 – 10 – 04, pirmadienis  Vilniaus universiteto akademinis choras – vienas seniausiø Lietuvoje. Dabartinis choras, ákurtas 1939 metais, vos tik Lietuvai 
atgavus Vilniø, koncertuoja ne tik Lietuvoje, bet ir Europos ðalyse. 1997 metais studentø chorø konkurse Slovakijoje laimëjo sidabro 
medalá, 1999 metais Didþiojoje Britanijoje – II vietà, 2001 metais Ispanijoje vykusiame habanerø konkurse – taip pat II vietà.
 Vilniaus universiteto merginø choras VIRGO ákurtas 1980 metais. Kasmet surengia nemaþa koncertø Lietuvoje ir uþsienyje, 
yra laimëjæs 9 tarptautiniø konkursø prizus, iðleidæs 4 kompaktines plokðteles.

 Rasa Gelgotienë chorvedybos studijas baigë Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. A.Jo-
zëno kl.), staþavo Sankt Peterburgo N.Rimskio – Korsakovo konservatorijoje (prof. A.Michailovo kl.). Nuo 
1981 metø vadovauja VU merginø chorui VIRGO, o nuo  1995 metø ir VU akademiniam chorui. Moterø 
chorams yra aranþavusi per 20 kûriniø. Yra nuolatinë Baltijos ðaliø studentø dainø ðvenèiø GAUDEAMUS, 
Pasaulio lietuviø dainø ðvenèiø dirigentë. 2004 metais ákûrë ir vadovauja Vilniaus universiteto kameriniam 
chorui PRO MUSICA.

Vilniaus universiteto akademinis choras 
Vilniaus universiteto merginø choras VIRGO
Meno vadovë ir dirigentë Rasa Gelgotienë
Chormeisteriai Ignas Garla ir Rita Kraucevièiûtë
Koncertmeisteriai Raminta Gocentienë ir Nerijus Masevièius

Vilniaus universiteto kamerinis ansamblis
Meno vadovas ir dirigentas Paulius Bernardas Koncë

Dalyvauja 
Asmik Grigorian (sopranas) ir Nerijus Masevièius (bosas)

Koncertà veda muzikologë Eglë Ulienë

Programoje: 
G.B.Pergolesi, V.Abrici, M.K.Èiurlionio, G.Caccini ir kitø autoriø kûriniai

Paulius Bernardas Koncë

Vilniaus universiteto merginø choras VIRGO

 Vilniaus universiteto kamerinës muzikos ansamblis ákurtas 1979 metais. Jame groja 
Universiteto studentai ir absolventai, turintys muzikiná iðsilavinimà. Koncertuoja Lietuvoje 
ir uþsienyje, dalyvauja muzikos festivaliuose. Programà puoðia baroko epochos bei ðiuolai-
kinë Lietuvos kompozitoriø kûryba.

 Paulius Bernardas Koncë – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventas (prof. 
L.Survilos fleitos kl.). Nuo 1965 metø dirba pedagoginá darbà, koncertuoja. 1992 – 1997 
metais dirbo Ispanijoje, Vigo miesto konservatorijoje Mayeusis, dëstë fleitos specialybæ. 
Yra dirbæs valstybiniame puèiamøjø orkestre TRIMITAS, koncertavo su ansambliu MUSICA 
HUMANA. 1979 metais ákûrë ir vadovauja VU kamerinës muzikos ansambliui. 
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II koncertas, 2004 – 11 – 08, pirmadienis

Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinis 
choras GABIJA
Choro meno vadovë Rasa Viskantaitë
Chormeisterë ir koncertmeisterë Daina Leitonienë
Chormeisteriai Renata Kuncienë ir Rolandas Bronuðas

Dalyvauja VGTU teatras – studija PALËPË

Programoje: 
B.Sruogos „Giesmë apie Gediminà”,
M.K.Èiurlionio, J.Naujalio, J.Gudavièiaus, 
V.Montvilos, N.Sinkevièiûtës 
ir kitø autoriø kûriniai

Koncerto vedëjas muzikologas Jonas Vilimas

 Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademiná chorà 1964 metais ákûrë þymus Lietuvos choro meno veikëjas, dirigen-
tas ir kompozitorius Klemensas Griauzdë. Jo vadovaujamas kolektyvas pasiekë aukðtà meniná lygá ir tai galëjo demonstruoti uþsienio 
ðalyse. 1969 metais choras pavadintas GABIJA. Nuo 1975 metø vadovavimà perëmë chorvedys, dainø autorius ir pedagogas Felik-
sas Viskantas. GABIJA buvo ir yra tarp geriausiø Lietuvos chorø, laimëjo daug konkursø, gastroliavo Lenkijoje, Èekijoje, Ukrainoje, 
Moldovoje, Estijoje, Azerbaidþane, Armënijoje, Gruzijoje, Latvijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Vokietijoje, Danijoje, Italijoje.
 Nuo 1995 metø gruodþio chorui vadovauja Rasa Viskantaitë. Jos vadovaujama GABIJA taip pat daug koncertuoja, dalyvauja 
festivaliuose, konkursuose, tarptautiniuose projektuose su lenkais, suomiais, japonais, estais, amerikieèiais. Choro repertuarà puoðia 
senøjø meistrø, lietuviø ir uþsienio kompozitoriø pasaulietiniai bei sakraliniai kûriniai. 

 Rasa Viskantaitë 1979 metais baigë M.K.Èiurlionio menø mokyklà, 1984 metais – Lietuvos valstybinæ konservatorijà (T.Ðums-
ko kl.). 1999 metais dirigavo Baltijos ðaliø studentø dainø ðventëje GAUDEAMUS, yra Lietuvos chorø sàjungos narë.

 Vilniaus Gedimino technikos universiteto teatras – studija 
PALËPË – bene jauniausias universitetinis teatras Lietuvoje, susibûræs 
1999 metø rudená Universiteto vadovybës ir reþisieriaus Olego Kesmi-
no iniciatyva. Dabar studijos veikloje dalyvauja per 40 þmoniø, ne tik 
VGTU studentø, kurie ne tik vaidina, bet ir patys reþisuoja, kuria deko-
racijas ir kostiumus, taip pat dirba ðviesos ir garso operatoriais, ruoðia 
spektakliø programëles bei afiðas. PALËPË savo spektaklius rodo Vilniaus 
universitetiniuose teatrø forumuose (2000-2002 m. laimëjo nemaþa 
prizø), tarptautiniuose universitetiniø teatrø festivaliuose Prancûzijoje 
ir Belgijoje, Latvijoje ir Graikijoje.
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III koncertas, 2004 – 12 – 06, pirmadienis

Lietuvos nacionalinës kultûros ir meno premijos laureatas 
Vytautas Juozapaitis (baritonas)

Lietuvos teisës universiteto miðrus choras
Meno vadovë ir dirigentë Loreta Levinskaitë
Chormeisterë ir koncertmeisterë Vitalija Semeniukienë

Dalyvauja 
Kamerinës muzikos ansamblis MUSICA HUMANA
Meno vadovas prof. Algirdas Vizgirda

Programoje 
F.Schuberto STABAT MATER, 
italø kompozitoriø, 
J.Naujalio kûriniai

Koncerto vedëjas muzikologas Vaclovas Juodpusis

  Lietuvos teisës universiteto miðrus choras ákurtas 
1992 metais. Dalyvauja dainø ðventëse, aukðtøjø mokyklø 
chorø festivaliuose, menø festivalyje „Druskininkø vasara su 
M.K.Èiurlioniu”, chorinës dainos ðventëje „Kur vingiuoja Ne-
munëlis”, tarptautiniuose chorø festivaliuose.  Nemaþa kûriniø 
áraðyta Lietuvos radijuje, paruoðta sakralinës, lietuviðkos bei 
klasikinës muzikos stambios apimties kûriniø, kuriuos atlieka 
su kameriniais ansambliais, orkestrais, vargonininkais, solistais 
Lietuvos bei uþsienio baþnyèiose, koncertø salëse. Dalyvauja 
Universiteto iðkilminguose renginiuose, organizuoja kûrybines 
vasaros stovyklas.

  Loreta Levinskaitë 1982 metais baigë Lietuvos valsty-
binæ konservatorijà‘(prof. A.Jozëno kl.). 1980 metais subûrë 
Vilniaus universiteto merginø chorà VIRGO, kuriam vadovavo 

12 metø. Jos iniciatyva suburtas ir LTU miðrus choras. Yra Lietuvos chorø sàjungos narë, vadovauja LTU estetinio lavinimo centrui.

 Chormeisterë ir koncertmeisterë Vitalija Semeniukienë dirbo LIETUVOS ansamblyje, VILNIAUS, Lietuvos radijo ir televizijos 
valstybiniame choruose. Koncertuose atlieka soprano solo partijas.
 
 Kamerinës muzikos ansamblis MUSICA HUMANA greitai minës kûrybinës veiklos 30-metá. Per tà laikà surengta per 2000 
koncertø Lietuvoje ir uþsienio ðalyse. Ypatingo susidomëjimo susilaukë baroko epochos kompozitoriø muzikos ciklai, taip pat O.Ba-
lakausko, V.Barkausko, B.Kutavièiaus, A.Martinaièio, M.Urbaièio kûriniø atlikimai. Ðámet klausytojai bus pradþiuginti nauju ciklu 
„J.S.Bacho ir XX a. kompozitoriø muzika”.

  Prof. Algirdo Vizgirdos vadovaujamo ansamblio MUSICA HUMANA  sudëtis: Algirdas Vizgirda (fleita), Robertas Beinaris 
(obojus), Raimundas Jasiukaitis (violonèelë), docentas Gediminas Kviklys (klavesinas, fortepijonas, vargonai), Daiva Tumënaitë (flei-
ta). Nuolatinë ansamblio solistë – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorë Regina Maciûtë (sopranas).

 Vytautas Juozapaitis – vienas iðkiliausiø Lietuvos 
baritonø, kurio balsas nuolat skamba ávairiuose muziki-
niuose renginiuose, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto, 
Kauno valstybinio muzikinio ir Klaipëdos muzikinio teatrø 
premjerose, tarptautiniuose festivaliuose Ispanijoje, Vokie-
tijoje, Suomijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Prancûzijoje ir, þi-
noma, Lietuvoje. Jo sukurtais operø vaidmenimis þavëjosi 
ne tik Europos, bet ir Amerikos, Azijos þemynø muzikos 
mëgëjai. 1999 metais jis pelnë „Kristoforo” apdovanojimà, 
o 2003 metais uþ sukurtus operø vaidmenis ir lietuviðkos 
muzikos sklaidà buvo apdovanotas Lietuvos nacionaline 
kultûros ir meno premija.
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IV koncertas, 2005 – 01 – 03, pirmadienis 

Kompozitoriaus, Lietuvos nacionalinës kultûros ir meno premijos laureato, 
profesoriaus VYTAUTO BARKAUSKO kûrybos vakaras

Dalyvauja 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos miðrus choras
Vadovas prof. Povilas Gylys
Chormeisteris Andrius Gilys
Koncertmeisteris Artûras Anusauskas

Natalija Katilienë (sopranas)

Vakaro vedëja muzikologë Svetlana Barkauskas

Vilniaus universiteto ðv. Jonø baþnyèioje veiks Vilniaus dailës akademijos studentø darbø paroda

 Vytautas Barkauskas (g. 1931-03-25 Kaune) 1953 metais baigë Vilniaus 
pedagoginio universiteto matematikos fakultetà, o 1959 metais – Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos profesoriaus A.Raèiûno kompozicijos klasæ. Nuo 1961 metø 
dësto Akademijoje, profesorius (1991). Tarp reikðmingø kûriniø – opera „Legenda 
apie meilæ” (1974), oratorija misterija „Nusilenk savo þemei” (1976), oratorija „Vil-
tis” (1988), ðeðios simfonijos, instrumentiniai koncertai, kamerinë muzika, muzika 
dramos spektakliams, filmams. 1972 metais suteikta Lietuvos valstybinë premija.
 Kompozitorius yra sulaukæs tarptautinio pripaþinimo. „Langu” á Vakarus 
kompozitoriui buvo „Varðuvos rudens” festivaliai (1964 – 1970). Dar 7-ajame de-
ðimtmetyje jis buvo vienas aktyviausiø Lietuvos avangardinës muzikos pradininkø 
ir propaguotojø. Pripaþinimà pelnë „Partita smuikui solo op.12”. Ávaldæs XX a. 
kompozicines technikas, kompozitorius nuolat evoliucionuoja, tobulindamas muzi-
kinës kalbos iðraiðkà. Á klausimà, kas ðiandien aktualu kûrëjui, V.Barkauskas atsakë: 

„Muzikos kokybë ir iðraiðkingumas, einant savo keliu”.
 XII muzikos festivalyje Saint Nazaire (Prancûzija) 2002-09-17 nuskambëjo 
jo JEUX – koncertas smuikui ir orkestrui op.117, skirtas kûrinio atlikëjui, smuikininkui 
Philippe’ui Graffin’ui. Kità dienà kompozitoriui buvo pripaþintas ðio miesto garbës 

pilieèio vardas, áteiktas „Medal dÿ’’’honneur”.
 2004 metais prof. V.Barkauskui buvo áteikta Lietuvos nacionalinë kultûros 
ir meno premija.
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V koncertas, 2005 – 02 – 07, pirmadienis

 Generolo Jono Þemaièio Lietuvos karo akademijos vyrø choras KARIÛNAS suburtas 1995 metais. Jame dainuoja tik kariû-
nai.
 Daug koncertuoja, dalyvauja konkursuose. Pirmosios vietos laimëtos respublikiniuose konkursuose „Dainuokime, kariai” 
(1998, 2000), tarptautiniame jaunimo chorø konkurse „Dainø versmë” (2000, 2003) – II-oji vieta. Ið choro dalyviø sudarytai vokali-
nei grupei respublikiniame konkurse „Sidabriniai balsai” 2001 metais buvo pripaþintas geriausio vyrø ansamblio vardas. Tais paèiais 
metais KARIÛNAS ir jo vokalinë grupë pelnë geriausio debiutanto ir „Aukso paukðtës” apdovanojimà. 2002 metais respublikiniame 
chorø konkurse buvo iðkovota I-oji vieta.
 KARIÛNAS dalyvavo Pasaulio lietuviø dainø ðventëse, koncertuoja Lietuvos kariniuose daliniuose, gimnazijose, gieda per 
ðv. Miðias baþnyèiose, gastroliavo Latvijoje, Austrijoje, JAV (koncertus surengë Klivlendo ir Èikagos lietuviø bendruomenëms). Choro 
repertuarà puoðia þygio, liaudies dainos, klasikø ir ðiuolaikiniø kompozitoriø kûriniai.

Generolo Jono Þemaièio Lietuvos karo akademijos 
vyrø choras KARIÛNAS ir vokalinis ansamblis
Choro vadovas Vytautas Verseckas
Chormeisteris ir koncertmeisteris Vytautas Abaris

Koncerto vedëja muzikologë Laimutë Ligeikaitë

Programoje
A.Raudonikio, A.Braþinsko, T.Makaèino, 
M.Noviko, G.Verdi, L. van Beethoveno kûriniai

 Chorà KARIÛNAS subûrë ir jam vadovauja VYTAUTAS VERSECKAS. Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos choro dirigavimo klasæ jis baigë 1977 metais. Nuo 1963 metø vadovavo daugeliui chorø ir 
vokaliniø ansambliø, su kuriais ávairiuose konkursuose ir apþiûrose laimëjo prizines vietas. Jis – 2003 
metais vykusios Pasaulio lietuviø dainø ðventës ir 2004 metø dainø ðventës Kaune, skirtos Lietuvos dai-
nø ðvenèiø 80-meèiui, dirigentas.
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VI koncertas, 2005 – 03 – 07, pirmadienis

 Kastytis Barisas yra baigæs  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos choro dirigavimo specialybæ, po 
to ir meno aspirantûrà pas doc. T.Ðumskà. 1983 – 1993 metais vadovavo Vilniaus dailës akademijos kameri-
niam chorui. Dirigavo Baltijos ðaliø studentø dainø ðventëse GAUDEAMUS ir Pasaulio lietuviø dainø ðventë-
se. Yra VPU muzikos ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos choro dirigavimo katedrø lektorius, gilinasi á 
mokslines choro meno problemas. Mokslinius praneðimus skaitë tarptautinëse (1995, 1996) ir respublikinëse 
(1998, 2000, 2002) konferencijose. Apdovanotas LDK Gedimino ordino I-ojo laipsnio medaliu.

Vilniaus pedagoginio universiteto miðrus choras AVE VITA
Meno vadovas ir dirigentas Kastytis Barisas
Chormeisteriai Jurgita Petraitienë ir Saulius Liausa
Koncertmeisterë Renata Marcinkutë – Lesieur

Dalyvauja 
Kristina Vareikytë (altas) ir Renata Marcinkutë – Lesieur (vargonai)

Koncerto vedëja doc. Rita Aleknaitë – Bieliauskienë

Programoje
J.Althouse, H.Nyberg, J.Rutter, J.Naujalio, 
J.Gudavièiaus, K.Kavecko, V.Klovos, V.Bartulio, 
Z.Bruþaitës, Vyt.V.Barkausko ir kitø kompozitoriø kûriniai

 Vilniaus pedagoginio universiteto miðrus choras AVE VITA ákurtas 1935 metais. Prie jo vairo stovëjo S.Sodeika, A.Mikulskis, 
E.Kiðkis, A.Ilèiukas, K.Griauzdë, M.Gedvilaitë ir kiti. Stambios apimties kûrinius yra atlikæs su Lietuvos kameriniu, Vilniaus konservato-
rijos, Bonos universiteto „Collegium musicum” ir kitais orkestrais. Reikðmingà dëmesá skiria Lietuvos kompozitoriø kûriniø atlikimui. 
AVE VITA – respublikiniø ir Baltijos ðaliø studentø GAUDEAMUS dainø ðvenèiø, festivaliø ir konkursø dalyvis.
 1994 metais chorui pradëjo vadovauti Kastytis Barisas. Nuo tada choras pelnë 11 tarptautiniø konkursø laureato vardà. 
Koncertavo Austrijoje, Belgijoje, Italijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Maltoje, Olandijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Latvijoje. 2003 metais 
pelnytas Lietuvos liaudies kultûros centro „Aukso paukðtës” apdovanojimas. 2000 ir 2004 metais iðleistos choro AVE VITA ádainavi-
mø kompaktinës plokðtelës.
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VII koncertas, 2005 – 04 – 04, pirmadienis 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
studentø simfoninis orkestras
Meno vadovas doc. Robertas Ðervenikas

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos miðrus choras
Vadovas prof. Povilas Gylys
Chormeisteris Andrius Gilys
Koncertmeisteris Artûras Anusauskas

Koncerto vedëja muzikologë doc. Audronë Þiûraitytë

Programoje: L.Cherubini REQUIEM

Koncertas skiriamas 
þymaus muzikologo docento ADEODATO TAURAGIO 

(1936-08-30 – 2004-04-08) atminimui

 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos stu-
dentø simfoninis orkestras – jau penktà deðimtmetá 
koncertuojantis kolektyvas, bet visad jaunas, nes mu-
zikuoja studentai. Orkestrui yra vadovavæ profesoriai 
J.Fledþinskas, J.Domarkas, G.Rinkevièius, o nuo 1995 
metø vadovauja Robertas Ðervenikas. Dalyvauja tarp-
tautiniuose ir Lietuvoje rengiamuose festivaliuose, mu-
zikos ðventëse, atlieka nemaþa Lietuvos kompozitoriø 
kûriniø. Ypaè sëkmingas buvo orkestro pasirodymas 
2002 metø vasarà Berlyne vykusiame jaunimo orkest-
rø festivalyje „Young Euro Classic”. Savo meistriðkumà 
orkestras ne kartà demonstravo „Alma mater musicalis” 
programose.

 Doc. Robertas Ðervenikas studijavo Sankt Peterburgo konservatorijoje, kur ágijo 
choro ir simfoninio dirigavimo specialybes. Nuo 1993 metø yra Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro antrasis dirigentas, bendradarbiauja su Lietuvos, Ðiauliø, Klaipëdos 
kameriniais orkestrais. 1997 metais M.Rostropovièiaus kvietimu dirigavo Eviano festiva-
lyje (Prancûzija), o po metø – „Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi”. Po ðiø 
pasirodymø sekë sëkmingi koncertai ávairiose uþsienio ðalyse.

 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas Adeodatas Tauragis – neeilinio darbðtumo, pareigingumo ir sàþiningumo 
muzikologas, Lietuvos kompozitoriø sàjungos narys, lietuviðkosios Muzikos enciklopedijos mokslinës redakcinës tarybos narys. 
Galima sakyti, kad tokio nepaprastai plaèios erudicijos muziko, tiesiog, muzikos þiniø vulkano, kuriam labiausiai uþ viskà rûpëjo 
lietuviø muzikinës kultûros reikalai, dabar labai daþnai pasiges kiekvienos muzikinës ástaigos darbuotojai. Jis dosniai dalino savo þi-
nias kiekvienam, kam to reikëjo. O reikëjo daug kam. Ir redakcijoms, ir konkursus rengianèioms organizacijoms, ir Lietuvos muzikø 
rëmimo fondui. Kaip prasmingai jo þodis skambëjo Vilniaus universiteto ðv. Jonø baþnyèioje Lietuvos muzikø rëmimo fondo rengiamo 
Alma mater musicalis ciklo vakaruose. Ir jis pats þavëjosi, kad èia pilnutëlë baþnyèia susirinkdavo tø, kurie norëdavo jo klausytis, 
norëdavo klausytis jo komentuojamos muzikos ar pristatomø atlikëjø. Ir paskutinis jo vestas vakaras ðioje ðventovëje, skirtas Balio 
Dvariono gimimo 100-osioms metinëms, uþbaigë ne tik minëto ciklo vienuoliktàjá 2003 – 2004 metø sezonà, bet ir ðià jo prasmingà 
veiklos sferà. Tai buvo 46-asis pirmadieninis, septynerius metus jo vestas Alma mater musicalis koncertas ðv. Jonø baþnyèioje, deja, 
paskutinis.     
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 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos miðrus choras muzikiniame gyvenime taip pat dalyvauja ne vienà deðimtmetá, taèiau 
iðlieka jaunas, nes dainuoja ðioje aukðtojoje muzikos mokykloje studijuojantys jaunuoliai. Jie ne tik dainuoja, bet ir dirba su choru, 
atlieka koncertinæ praktikà. Ðio choro vadovais yra buvæ profesoriai N.Martinonis, K.Kaveckas, A.Budriûnas, A.Arminas, A.Jozënas, 
A.Krogertas. Jau ðeðiolika metø chorui vadovauja prof. P.Gylys. Per tà laikà gastroliuota Austrijoje, Èekijoje, Estijoje, Graikijoje, Ita-
lijoje, Latvijoje, Ðvedijoje, Vokietijoje ir kitose ðalyse.

 Prof. Povilas Gylys kelià á muzikos menà pradëjo Vilniaus mokytojø namø berniukø chore „Àþuo-
liukas”. Po to choro dirigavimà studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, baigë Sankt Peterburgo 
N.Rimskio – Korsakovo konservatorijos aspirantûrà, staþavo Vienos aukðtojoje muzikos ir scenos meno mo-
kykloje. Yra vadovavæs ávairiems chorams, o dabar yra Lietuvos akløjø ir silpnaregiø choro „Vilnius” meno 
vadovas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos choro dirigavimo katedros vedëjas.
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