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2015 metų muzikai – 
taRPtautinių konkuRSų LauReatai iR jų Pedagogai, 

pakviesti į pagerbimo iškilmes

PIANISTAI

PauLiuS andeRSSon, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ii kurso studentas
X tarptautinis pianistų konkursas-festivalis MuZikoS SeZonai PRaHoje (Čekija), 
gRand PRiX, Vii kategorijoje
Pedagogas profesorius ZBigneVaS iBeLgauPtaS

ugnė BaRYSaitė, kauno juozo gruodžio konservatorijos 11 klasės moksleivė
didysis tarptautinis pianistų konkursas Strasbūre (Prancūzija), 
dvi i vietos – virtuozų a ir kamerinių ansamblių kategorijose
Pedagogė mokytoja ekspertė LaiMa akSaMitauSkienė

LukaS geniuŠaS, Maskvos valstybinės Piotro Čaikovskio konservatorijos doktorantas
XV tarptautinis Piotro Čaikovskio konkursas Maskvoje (Rusija), ii vieta

antanė guRSkaitė, nacionalinės Mikalojaus konstantino Čiurlionio menų mokyklos 
12 klasės moksleivė
V tarptautinis pianistų konkursas-festivalis HaRMonY Side (turkija), i vieta
X tarptautinis muzikos konkursas-festivalis MuZikoS SeZonai PRaHoje (Čekija), 
i vieta, V solistų kategorijoje
XV tarptautinis konkursas MuZika Be Sienų druskininkuose (Lietuva), iii vieta 
Pedagogė profesorė VeRonika Vitaitė

RoBeRtaS LoZinSkiS, Škotijos karališkosios konservatorijos magistrantas
Vii tarptautinis Mikalojaus konstantino Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas 
Vilniuje (Lietuva), i vieta ir specialieji prizai – už geriausiai atliktus M. k. Čiurlionio kūrinius, 
Lietuvos nacionalinės filharmonijos ir publikos simpatijų
tarptautinis pianistų konkursas SHeePdRoVe Piano coMPetition newbury 
(d.Britanija), i vieta ir publikos simpatijų prizas
X tarptautinis muzikos konkursas-festivalis MuZikoS SeZonai PRaHoje (Čekija), 
gRand PRiX, iX kategorijoje
tarptautinis Bamber/galloway pianistų konkursas glasgow (Škotija), i vieta
tarptautinis Lamond Prize pianistų konkursas glasgow (Škotija), i vieta
tarptautinis a.Ramsay calder debussy pianistų konkursas, i vieta
Pedagogas profesorius FaLi PaVRi (jungtinė karalystė)
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guStaS RaudoniuS, Vytauto didžiojo universiteto Muzikos akademijos i kurso 
studentas
XXV tarptautinis pianistų konkursas RoMa (italija), iii vieta
V tarptautinis koncertmeisterių ir kamerinių ansamblių konkursas klaipėdoje (Lietuva), 
ii vieta
Pedagogas docentas donaLdaS RaČYS

gaBRieLė Sutkutė, kauno juozo naujalio muzikos gimnazijos 11 klasės moksleivė
Valetos tarptautinis pianistų konkursas (Malta), i vieta
tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas kaunaS SonoRuM 2015 kaune (Lietuva), 
i vieta
Pedagogė mokytoja ekspertė BiRutė kuMPikienė

eMiLija ŠukYtė, nacionalinės Mikalojaus konstantino Čiurlionio menų mokyklos 
9 klasės moksleivė
V tarptautinis pianistų konkursas-festivalis HaRMonY Side (turkija), i vieta 
XV tarptautinis konkursas MuZika Be Sienų druskininkuose (Lietuva), gRand PRiX
Pedagogė profesorė aLekSandRa ŽViRBLYtė

RaMinta ŠukYtė, telšių vaikų muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja
tarptautinis konkursas The 21st centuRY aRt Lonigo (italija), ii vieta
tarptautinis konkursas The 21st centuRY aRt Madeiroje (Portugalija), iii vieta
Pedagogė profesorė tatjana RoMaŠkina

Lina Žutautaitė, klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos iii klasės moksleivė
iV tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas Rygoje (Latvija), i vieta ir du diplomai
V tarptautinis studentų ir moksleivių kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkursas 
klaipėdoje (Lietuva), ii vieta
tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas kaunaS SonoRuM 2015 kaune (Lietuva), 
iii vieta
Vi tarptautinis lenkų fortepijoninės muzikos konkursas, skirtas Fryderyk‘ui chopin‘ui 
naujoje Vilnioje (Lietuva), iii vieta
Pedagogė mokytoja ekspertė ViRginija RuZgienė
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FORTEPIJONINIAI ANSAMBLIAI

kRiStina BudVYtYtė-MejeRė, klaipėdos universiteto Menų akademijos 
i kurso magistrantė
adeLė daunoRaViČiŪtė, klaipėdos universiteto Menų akademijos 
ii kurso magistrantė
kamerinių ansamblių kategorijoje:
tarptautinis konkursas The 21st centuRY aRt Madeiroje (Portugalija), gRand PRiX
tarptautinis konkursas The 21st centuRY aRt kaune (Lietuva), gRand PRiX
Solistų kategorijoje:
tarptautinis konkursas The 21st centuRY aRt Madeiroje (Portugalija), 
i vieta (abi laureatės)
Pedagogė profesorė tatjana RoMaŠkina

VARGONININKAI

kaRoLina juodeLYtė, detmoldo (Vokietija) aukštosios muzikos mokyklos 
ii kurso studentė
Xi tarptautinis jan Pieterszoono Sweelincko vargonininkų konkursas gdanske (Lenkija), 
ii vieta ir specialusis prizas
Pedagogas profesorius dr. MaRtin SandeR (Vokietija)

Mona RoŽdeStVenSkYtė, detmoldo (Vokietija) aukštosios muzikos mokyklos 
iii kurso studentė
Vii tarptautinis Mikalojaus konstantino Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas 
Vilniuje (Lietuva), i vieta 
Pedagogas profesorius dr. MaRtin SandeR (Vokietija)

SMUIKININKAI

LoRa MaRija kMieLiauSkaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos iV kurso 
studentė
iX tarptautinis aleksandro glazunovo smuikininkų, altininkų ir violončelininkų konkursas 
Paryžiuje (Prancūzija), i vieta vyresniųjų amžiaus grupėje
V tarptautinis studentų ir moksleivių kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkursas 
klaipėdoje (Lietuva), i vieta 
Pedagogas profesorius juRgiS dVaRionaS
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kaMiLia BoRiS, nacionalinės Mikalojaus konstantino Čiurlionio menų mokyklos 
10 klasės moksleivė
iX tarptautinis aleksandro glazunovo smuikininkų, altininkų ir violončelininkų konkursas 
Paryžiuje (Prancūzija), i vieta jaunesniųjų amžiaus grupėje
Pedagogė mokytoja ekspertė aSia kacaitė

Lina jukneViČiŪtė, nacionalinės Mikalojaus konstantino Čiurlionio menų mokyklos 
7 klasės moksleivė
iX tarptautinis aleksandro glazunovo smuikininkų, altininkų ir violončelininkų konkursas 
Paryžiuje (Prancūzija), i vieta jaunučių amžiaus grupėje
Pedagogė mokytoja metodininkė inga gYLYtė

VIOLONČELININKAI

auguStaS gocentaS, nacionalinės Mikalojaus konstantino Čiurlionio menų 
mokyklos 12 klasės moksleivis
tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas kaunaS SonoRuM 2015 kaune (Lietuva), 
gRand PRiX
Pedagogė mokytoja ekspertė RaMutė kaLnėnaitė

STYGINIŲ KVARTETAI

Styginių kvartetas adoRa:
 aiStė BiRVYdaitė (smuikas), Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 
 simfoninio orkestro artistė
 SiMaS tankeViČiuS (smuikas), Lietuvos kamerinio orkestro artistas
 juRgiS juoZaPaitiS (altas), Lietuvos kamerinio orkestro artistas
 ignė PikaLaViČiŪtė (violončelė), Vilniaus šv. kristoforo kamerinio orkestro 
 artistė, Vilniaus karoliniškių muzikos mokyklos mokytoja
XiX tarptautinis europos kamerinės muzikos konkursas illzache (Prancūzija), i vieta
Pedagogas profesorius auguStinaS VaSiLiauSkaS
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Styginių kvartetas FeStiVo:
 MinadoRa ŠeRnaitė (smuikas), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
 iV kurso studentė
 RŪta MaŽoLYtė (smuikas), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
 iV kurso studentė
 Vita BaRtuŠYtė (altas), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
 iV kurso studentė
 eVaLdaS PetkuS (violončelė), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
 ii kurso magistrantas 
Xi tarptautinis Mykolo kleopo oginskio kamerinių ansamblių konkursas Smurgainiuose 
(Baltarusija), ii vieta
Pedagogė profesorė audRonė VainiŪnaitė

DAINININKAI

Beata ignataViČiŪtė, klaipėdos valstybinio muzikinio teatro artistė, 
klaipėdos universiteto Menų akademijos ii kurso magistrantė
tarptautinis konkursas The 21st centuRY aRt Madeiroje (Portugalija), i vieta 
Pedagogė profesorė VaLentina VadokLienė

edgaRaS daVidoViČiuS, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos iii kurso studentas
V tarptautinis konkursas-festivalis HaRMonY Side (turkija), i vieta
Pedagogas docentas deiVidaS StaPonkuS

MiLda dRejeRYtė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ii kurso studentė
V tarptautinis konkursas-festivalis HaRMonY Side (turkija), ii vieta
Pedagogė profesorė iRena LauRuŠienė 
Vyresnioji koncertmeisterė giedRė MuRaLYtė-eRikSonė

ModeStaS SedLeViČiuS, Milano La Scala operos solistas-stažuotojas
XXi tarptautinis LouiS SPoR dainininkų konkursas kaselyje (Vokietija), i vieta ir 
specialusis prizas
Pedagogas docentas deiVidaS StaPonkuS
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gaBRieLė kuZMickaitė, Vytauto didžiojo universiteto Muzikos akademijos 
ii kurso studentė
tarptautinis konkursas The 21st centuRY aRt Madeiroje (Portugalija), i vieta 
tarptautinis konkursas The 21st centuRY aRt kaune (Lietuva), gRand PRiX
i tarptautinis vaikų ir jaunimo konkursas talsi (Latvija), iii vieta
Pedagogės profesorė SaBina MaRtinaitYtė, 
docentė audRonė eitManaViČiŪtė

Monika PLeŠkYtė, Vytauto didžiojo universiteto Muzikos akademijos ii kurso studentė
tarptautinis konkursas The 21st centuRY aRt kaune (Lietuva),  i vieta
i tarptautinis vaikų ir jaunimo konkursas talsi (Latvija), iii vieta
Pedagogės profesorė SaBina MaRtinaitYtė, 
docentė audRonė eitManaViČiŪtė

ieVa goLeckYtė, Vytauto didžiojo universiteto Muzikos akademijos i kurso magistrantė
tarptautinis konkursas The 21st centuRY aRt Madeiroje (Portugalija), gRand PRiX 
tarptautinis konkursas The 21st centuRY aRt Lonigo (italija), i vieta
Pedagogės profesorė SaBina MaRtinaitYtė, 
docentė audRonė eitManaViČiŪtė

juLija StankeViČiŪtė, Vytauto didžiojo universiteto Muzikos akademijos 
iV kurso studentė
Xiii tarptautinis jaunųjų muzikų konkursas Paola (italija), i vieta
ii tarptautinis festivalis-konkursas MYkoLo kLeoPo oginSkio kŪRYBoS PeRLai 
2015 Rietave (Lietuva), i vieta ir specialusis prizas
Pedagogė docentė Rita noVikaitė

KAMERINIS-VOKALINIS DUETAS

VeRa taLeRko-MicHaiLoVa (sopranas), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
ii kurso magistrantė
gintaRė eLena MacijauSkaitė (fortepijonas), alfredo cortot muzikos mokyklos 
Paryžiuje (Prancūzija) magistrantė
tarptautinis Paulos Salomon Lindberg kamerinių vokalinių duetų konkursas Berlyne 
(Vokietija), ii vieta
Pedagogės profesorė iRena uSS-aRMonienė, docentė aSta kRikŠČiŪnaitė
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BIRBYNININKAI

agniuS dauBaRiS, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos iii kurso studentas, 
Vilniaus karoliniškių muzikos mokyklos mokytojas 
Vii tarptautinis muzikos atlikėjų konkursas-festivalis ReneSanSaS gyumri (armėnija), 
i vieta
Pedagogas lektorius kĘStutiS LiPeika

TRIMITININKAI

LinaS RuPŠLaukiS, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ii kurso magistrantas, 
Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „trimitas“ artistas
XXVi tarptautinis trimitininkų konkursas tRuMPet taLentS taLLinn 2015 taline 
(estija), iii vieta profesionalų kategorijoje
YaMaHa europos muzikos fondo konkursas Vilniuje (Lietuva), i vieta
V tarptautinis pučiamųjų instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalis-konkursas 
Vėju RitMi Liepojoje (Latvija), i vieta
Pedagogas profesorius adoMaS kontautaS

ViLiuS LauReckiS, klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos ii klasės moksleivis
XXVi tarptautinis trimitininkų konkursas tRuMPet taLentS taLLinn 2015 taline 
(estija), i vieta 17-20 metų amžiaus grupėje 
Pedagogas mokytojas SigitaS PetRuLiS

KLARNETININKAI

ŽiLVinaS BRaZauSkaS, Liubeko (Vokietija) aukštosios muzikos mokyklos 
iV kurso studentas
tarptautinis Felikso Mendelsono-Bartoldžio aukštųjų muzikos mokyklų konkursas Berlyne 
(Vokietija), i vieta ir specialusis prizas
Pedagogas profesorė SaBine MeYeR (Vokietija)

MoRta kaČionaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos i kurso studentė
tarptautinis konkursas The 21st centuRY aRt Vienoje (austrija), i vieta
tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas kaunaS SonoRuM 2015 kaune (Lietuva), 
ii vieta
Pedagogas profesorius aLgiRdaS BudRYS
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RokaS MakŠtutiS, kauno juozo naujalio muzikos gimnazijos 5 klasės moksleivis
XVii tarptautinis eduardo Mednio pučiamųjų instrumentų konkursas jaunaiS MŪZiĶiS 
2015 Rujienoje (Latvija), i vieta
Xi tarptautinis klarnetininkų konkursas SaVeRio MeRcadante noci (italija), i vieta
tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas kaunaS SonoRuM 2015 kaune (Lietuva), 
iii vieta
Pedagogas mokytoja ekspertas VitaLiuS ŽeMaitiS

eRikaS ŠLakaitiS, kauno juozo gruodžio konservatorijos 12 klasės moksleivis
tarptautinis konkursas The 21st centuRY aRt Vienoje (austrija), gRand PRiX

AKORDEONININKAI

egLė BaRtkeViČiŪtė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos i kurso studentė
tarptautinis akordeono muzikos konkursas cittÀ di Lanciano Lanciano (italija), 
gRand PRiX lengvosios muzikos kategorijoje ir ii vieta klasikinės muzikos kategorijoje
tarptautinis akordeonininkų konkursas ViLniuS 2015 (Lietuva), i vieta
65-asis tarptautinis akordeono Pasaulio trofėjus Martigny (Šveicarija), iii vieta varjetė 
muzikos kategorijoje ir Vi vieta jaunimo klasikinės muzikos kategorijoje
Pedagogai docentas RaiMondaS SViackeViČiuS, 
mokytoja ekspertė MaRYtė MaRkeViČienė

agnė dauČianSkaitė, Vytauto didžiojo universiteto Muzikos akademijos 
iV kurso studentė
XiV tarptautinis muzikos konkursas PaoLo BaRRaSSo caramanico terme (italija), 
gRand PRiX
Xiii tarptautinis akordeonininkų-solistų konkursas naujene 2015 daugpilyje (Latvija), 
ii vieta
Pedagogas profesorius kaZYS StonkuS

VadiMS kaRnickiS, klaipėdos universiteto Menų  akademijos i kurso magistrantas 
Xiii tarptautinis akordeonininkų-solistų konkursas naujene 2015 daugpilyje (Latvija), 
i vieta
Viii tarptautinis bajanistų-akordeonininkų konkursas PeRPetuuM MoBiLe drogobyče 
(ukraina), iii vieta 
Pedagogas profesorius eduaRdaS gaBnYS
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gYtiS kauŠiuS, Vilniaus juozo tallat-kelpšos konservatorijos 11 klasės moksleivis
Xi tarptautinis akordeonininkų konkursas aScoLtate 2015 kaune (Lietuva), 
gRand PRiX
tarptautinis akordeonininkų konkursas ViLniuS 2015 (Lietuva), i vieta
Pedagogė mokytoja ekspertė LiudMiLa daunoRienė

MantaS LukauSkaS, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos 11 klasės moksleivis
XXXiii tarptautinis festivalis-konkursas PÄRnu akoRdioniMuuSika Pärnu (estija), 
gRand PRiX
tarptautinis akordeonininkų konkursas ViLniuS 2015 (Lietuva), ii vieta
tarptautinis akordeonininkų konkursas cittÀ di Lanciano Lanciano (italija), ii vieta
tarptautinis akordeonininkų konkursas LiMBaŽi 2015 (Latvija), i vieta
Pedagogė mokytoja ekspertė MaRYtė MaRkeViČienė

PRanciŠkuS MaceViČiuS, kauno juozo gruodžio konservatorijos 9 klasės moksleivis
Vii tarptautinis muzikų konkursas gioVani MuSiciSti cittÀ di tReViSo (italija), 
i vieta
iX tarptautinis Valerijaus Hodukino jaunųjų akordeonininkų konkursas daugpilyje (Latvija), 
ii vieta
Xi tarptautinis akordeonininkų konkursas aScoLtate 2015 kaune (Lietuva), ii vieta
Pedagogė mokytoja ekspertė gRaŽina LukoŠienė

aiStė noRButaitė, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos 10 klasės moksleivė
XXXiii tarptautinis festivalis-konkursas PÄRnu akoRdioniMuuSika Pärnu (estija), 
i vieta
XL tarptautinis akordeonininkų konkursas PuLa 2015 Puloje (kroatija), i vieta
Pedagogė mokytoja ekspertė MaRYtė MaRkeViČienė

toMaS ZaiceVaS, Vilniaus juozo tallat kelpšos konservatorijos 11 klasės moksleivis
tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas kaunaS SonoRuM 2015 kaune (Lietuva), 
i vieta, d kategorijoje
tarptautinis akordeonininkų konkursas ViLniuS 2015 (Lietuva), ii vieta, d kategorijoje
iV tarptautinis akordeonininkų konkursas oStRaVa 2015 (Čekija), iii vieta
Pedagogas docentas RaiMondaS SViackeViČiuS

KOMPOZITORIAI

Monika Sokaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ii kurso studentė
Xi tarptautinis kompozitorių konkursas SoFia 2015 (Bulgarija), ii vieta
Xi tarptautinis kompozitorių konkursas MuSica SacRa noVa 2015 kelne (Vokietija), 
ii vieta
Pedagogas profesorius VacLoVaS auguStinaS
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LAUREATŲ PADĖKOS KONCERTO LR VYRIAUSYBĖS RŪMUOSE 
PROGRAMA

Sergej Rachmaninov  Preliudas B-dur, op. 23 nr. 2
PauLiuS andeRSSon (fortepijonas)
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ii kurso studentas
Pedagogas profesorius Zbignevas ibelgauptas

juozas karosas  „Žibuoklės“. kazio Binkio eilės
MiLda dRejeRYtė (vokalas)
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ii kurso studentė
Pedagogė profesorė irena Laurušienė
koncertmeisterė griedrė Muralytė-eriksonė

jean Philippe Rameau „Paukščių klegesys“ akordeonui
PRanciŠkuS MaceViČiuS (akordeonas)
kauno juozo gruodžio konservatorijos 10 kl. moksleivis
Pedagogė mokytoja ekspertė gražina Lukošienė

Francis Poulenc Sonatos klarnetui ir fortepijonui i dalis Allegro tristamente
eRikaS ŠLakaitiS (klarnetas)
kauno juozo gruodžio konservatorijos 12 klasės moksleivis
Fortepijono partiją atlieka ieva Benetienė

Balys dvarionas  Baladė
Lina jukneViČiŪtė (smuikas)
nacionalinės M.k.Čiurlionio menų mokyklos 8 klasės moksleivė 
Pedagogė mokytoja metodininkė inga gylytė
koncertmeisterė irina dombrovskaja

Faustas Latėnas  Preliudai a-moll ir c-dur
antanė guRSkaitė (fortepijonas)
nacionalinės M.k.Čiurlionio menų mokyklos 12 klasės moksleivė
Pedagogė profesorė Veronika Vitaitė
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giedrius kuprevičius „Skriski, skriski Lietuvėlėn“ iš miuziklo „devynbėdžiai“.
kazio Sajos eilės 
juLija StankeViČiŪtė (mecosopranas)
Vytauto didžiojo universiteto Muzikos akademijos iV kurso studentė
Pedagogė docentė Rita novikaitė 
koncertmeisteris dainius kepežinskas

niccolo Paganini Variacijos g. Rossini operos „Mozė egipte“ tema. L. Silvo aranžuotė
auguStaS gocentaS (violončelė)
nacionalinės M.k.Čiurlionio menų mokyklos 12 klasės moksleivis
Pedagogė mokytoja ekspertė Ramutė kalnėnaitė
koncertmeisterė jūratė kaminskienė

Francis Poulenc koncerto klarnetui ir fortepijonui ii dalis Romanza
MoRta kaČionaitė (klarnetas)
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos i kurso studentė
Pedagogas profesorius algirdas Budrys
Fortepijono partiją atlieka Milana dunauskaitė

jules Massenet  Verterio arija iš operos „Verteris“
edgaRaS daVidoViČiuS (tenoras)
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos iii kurso studentas 
Pedagogas docentas deividas Staponkus 
koncertmeisterė elina Maslakova

Paul Hindemith Sonata smuikui solo, op. 11 nr. 6, i dalis Mäsig schnell
LoRa MaRija kMieLiauSkaitė (smuikas)
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos iV kurso studentė
Pedagogas profesorius jurgis dvarionas

jeff Manookian Sonatos trimitui ir fortepijonui i dalis Allegro moderato 
LinaS RuPŠLaukiS (trimitas)
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ii kurso magistrantas
Pedagogas profesorius adomas kontautas
Fortepijono partiją atlieka jelena Ščerbakova
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Petri Makkonen „disco-tango“
toMaS ZaiceVaS (akordeonas)
Vilniaus juozo tallat-kelpšos konservatorijos 11 klasės moksleivis
Pedagogas docentas Raimondas Sviackevičius

giacomo Puccini Musettos valsas iš operos „Bohema“
Beata ignataViČiŪtė (sopranas)
klaipėdos valstybinio muzikinio teatro artistė, 
klaipėdos universiteto Menų akademijos ii kurso magistrantė
Pedagogė profesorė Valentina Vadoklienė
koncertmeisterė adelė daunoravičiūtė

nikolai kapustin koncertinis etiudas, op. 40 nr. 5
Mikalojus konstantinas Čiurlionis  Preliudas „Pastoralė“ des-dur, VL 187
RoBeRtaS LoZinSkiS (fortepijonas)
Škotijos karališkosios konservatorijos magistrantas
Pedagogas profesorius FaLi PaVRi (jungtinė karalystė)

koncerto vedėjas muzikologas Vaclovas juodpusis
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LAUREATAMS IR JŲ PEDAGOGAMS PRIZUS ĮSTEIGĖ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
 Ministras Pirmininkas ALGIRDAS BUTKEVIČIUS
KULTŪROS MINISTERIJA
 Ministras ŠARŪNAS BIRUTIS
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA
 Ministrė AUDRONĖ PITRĖNIENĖ
SUSISIEKIMO MINISTERIJA

Ministras RIMANTAS SINKEVIČIUS
ŪKIO MINISTERIJA
 Ministras EVALDAS GUSTAS
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ
 Meras REMIGIJUS ŠIMAŠIUS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ
 Meras VISVALDAS MATIJOŠAITIS
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ
 Meras VYTAUTAS GRUBLIAUSKAS
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ
 Meras ARTŪRAS VISOCKAS
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Meras PETRAS KUIZINAS
UAB ARI – LUX

Direktorius ALEKSAS RIMKUS
UAB BIMBO VILNIUS
 Direktorė NIJOLĖ VAGNORIENĖ
UAB KONICA MINOLTA BALTIA
 Generalinis direktorius VOLDEMARAS DUDĖNAS
UAB OFFICEDAY
 Generalinis direktorius TOMAS MAČERNIS
UAB ŠVYTURYS-UTENOS ALUS
 Generalinis direktorius ROLANDAS VIRŠILAS
UAB ThERMO FIShER SCIENTIFIC BALTICS 

Baltijos regiono viceprezidentas ALGIMANTAS MARKAUSKAS
UAB VILDORA
 Direktorė DORITA RAMEIKIENĖ
UAB VILPRA
 Valdybos pirmininkas ALGIRDAS STASYS VĖGĖLĖ
ASOCIACIJA LIETUVOS KELIAI
 Vykdantysis direktorius RIMVYDAS GRADAUSKAS
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p. DANUTĖ ir JUOZAPAS BUDRIKIAI
p. EIRIDA ir KĘSTUTIS DAUKŠIAI
p. RAIMUNDA ir JONAS KARČIAUSKAI
p. RŪTA ir EDMUNDAS KULIKAUSKAI
p. RASA ir KAZYS STARKEVIČIAI
p. JŪRATĖ ir VIDMANTAS VAŠKIAI
p. EDUALIJA ir EDVARDAS VENCKAI

RenginĮ gLoBoja
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Lietuvos muzikų rėmimo fondo svarbiausios 2016 metų programos 

aštuonioliktasis tarptautinis muzikos festivalis „sugrįžimai“ 
vyks kovo 23 – gegužės 10 dienomis Vilniuje ir Lietuvos regionuose

keturioliktasis tarptautinis menų festivalis 
„Druskininkų vasara su M. k. čiurlioniu“ 

vyks liepos 17 – rugsėjo 22 dienomis. 
jo renginiais puošis ne tik įvairios druskininkų erdvės, 

koncertai pasieks Varėną, Senąją Varėną, Valkininkus, Liškiavą, Perloją, Merkinę

koncertų ciklas „alma Mater musicalis“ 
vyksta Vilniaus universiteto šv. jonų bažnyčioje 

sausio–balandžio, spalio–gruodžio mėnesiais

Sakralinės muzikos valandų ciklas „sekmadienio muzika“ 
Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vyksta sausio–balandžio, spalio–gruodžio mėnesiais

„Žvaigždžių ir žvaigždučių“ šventė 
su Pakruojo krašto muzikais, dailininkais vyks lapkričio 17 d. Vilniaus rotušėje

Bendrija „atgaiva“ rengia koncertų ciklus 
neįgaliesiems, senjorams ne tik Vilniuje, bet ir įvairiose Lietuvos vietovėse

tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos paminėjimo šventė „esame drauge” 
Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje numatyta lapkričio mėnesį

Mokslo metų pradžiai – Mokslo ir žinių dienai bei Laisvės dienai skirtas 
iškilmingas koncertas „beauštanti aušrelė“ 

S. daukanto aikštėje prie LR Prezidento rūmų rugsėjo 1 d.

Lietuvos muzikų rėmimo fondo stasio vainiūno namai veikia jau aštuonioliktą sezoną. 
Ypač populiarūs, klausytojų lankomi yra kassavaitiniai „trečiadienio vakarai“, 

kuriuose dalyvauja meno meistrai ir jauni talentingi atlikėjai, čia skamba poetų, 
skaitovų balsai, rengiamos Lietuvos dailininkų darbų parodos. 

Laukiami negalią turinčių vaikų ir jaunuolių – Menų svetainės lankytojų koncertai, 
piešinių parodos. Šie renginiai vyksta sausio–birželio, rugsėjo–gruodžio mėnesiais


