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Lietuvos muzikų rėmimo fondas
remia Valdovų rūmų atstatymą ir
kviečia visus prisidėti prie šios kilnios akcijos

„Muzikos žvaigždžių ir žvaigždučių”
koncerto dalyviai –
Šiaulių apskrities jaunieji muzikai
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Šiaulių apskrities meno ir muzikos mokyklos išrinko geriausius
atlikėjus įspūdingai ŽVAIGŽDŽIŲ IR ŽVAIGŽDUČIŲ šventei Vilniaus rotušėje. Mūsų kraštas nuo senų laikų garsėja giliomis pagarbos menui tradicijomis. Iš Šiaulių krašto kilo arba čia kultūrinę veiklą vykdė daug
žymių žmonių, kurių nuopelnai svarbūs visai Lietuvos kultūrai, pavyzdžiui,
Lietuvos operos solistas profesorius Virgilijus Noreika, dirigentas profesorius
Saulius Sondeckis...
Jauniausioji mūsų krašto menininkų karta yra ugdoma nepriklausomoje Lietuvoje ir jų mokslas, kūryba ir platesnė kultūrinė veikla svarbi
Tėvynei. Malonu, kad Lietuvos muzikų rėmimo fondas skatina jaunųjų
menininkų ir jų pedagogų kūrybinę veiklą, sudaro galimybes koncertuoti
sostinėje.
Sveikinu visus šventės dalyvius ir tikiu, kad ši šventė sustiprins
jaunųjų menininkų ryžtą mokytis ir kurti savo mylimos Tėvynės labui.

RIMUNDAS DOMARKAS
Šiaulių apskrities viršininkas

Jau 18 metų Konica Minolta Baltia remia kasmetines „Žvaigždžių ir
Žvaigždučių” šventes.Visa eilė jaunųjų talentų šiandien tapo žinomais meno
meistrais, suteikiančiais daug džiaugsmo muzikos mylėtojams, garsinančiais
Lietuvos vardą visame pasaulyje. Džiaugiamės ir palaikome Lietuvos muzikų
rėmimo fondą, kuris puoselėja jaunuosius muzikantus ir rengia jų koncertus.
Sveikinu jaunuosius muzikantus, jų kantrius pedagogus, visus,
prisidėjusius prie gražaus ir prasmingo renginio, linkiu neblėstančios energijos
ir ištvermės. Tikiu, kad mūsų kukli parama prisidės ir prie Šiaulių apskrities
jaunųjų muzikų kūrybinės sėkmės.
Voldemaras DudĖnas
UAB „Konica Minolta Baltia”
generalinis direktorius
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ŽVAIGŽDŽIŲ IR ŽVAIGŽDUČIŲ šventės svečiai,
iš Šiaulių krašto kilę muzikai:



Kiekvieną rudenį, jau aštuonioliktą kartą Lietuvos muzikų
rėmimo fondas sukviečia jauniausius muzikus iš įvairių Lietuvos regionų į
ŽVAIGŽDŽIŲ ir ŽVAIGŽDUČIŲ šventę sostinėje. Šiais metais joje dalyvauja Šiaulių apskrities jaunieji talentai, o šventę tradiciškai papuoš garsūs
Lietuvos muzikai, kilę iš Šiaulių krašto.
Šiaulių kraštas nuo seno garsėja įvairiais pasiekimais ir šalies ekonominėje raidoje, ir socialinių bei kultūrinių pasiekimų erdvėse. Tarpukario
laikais čia kūrėsi ir veikė kultūrinės draugijos, teatras, ne vienas garsus Lietuvos menininkas Šiauliuose gavo muzikinį išsilavinimą ir praturtino Lietuvos kultūrą praeityje, ją turtina ir dabar. Tai J.Karosas, J.Strolia, P.Armonas,
I.Prielgauskas, S.Vainiūnas, D. ir G.Trinkūnai, S.Sondeckis, V.Noreika ir
daugelis kitų.
Fondas džiaugiasi galėdamas sostinės visuomenei pristatyti jauniausius šio krašto talentus ir tikisi, kad ne vienas jų taps aukštos klasės muzikais.
Šventę praturtins Šiaulių krašto neigalūs jaunieji dailininkai. Jų darbai bus
eksponuoti Lietuvos muzikų rėmimo fondo Stasio Vainiūno namuose.
Dėkoju Šiaulių apskrities viršininkui p. R.Domarkui, jo vadovaujamos administracijos darbuotojams, muzikos ir dailės mokyklų vadovams,
mokytojams ir svarbiausiems šventės „kaltininkams” – jauniesiems kūrėjams,
padėjusiems surengti šią nuostabią rudens muzikos šventę.
Tikiuosi, kad šio rudens žvaigždutės sužibės tikrųjų žvaigždžių
šviesa Lietuvos ateities kultūroje.
LIUCIJA STULGIENË
Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė

Profesorius Virgilijus Noreika (tenoras)
Tai vienas žymiausių Lietuvos solistų, išgarsinęs savo kraštą toli už
jo ribų. Yra paruošęs daug talentingų dainininkų, kurie dainuoja pasaulio
teatruose. Prieš mėnesį pelnė Talino muzikos akademijos garbės profesoriaus
vardą.

Profesorius Algirdas Budrys (klarnetas)
Yra įtrauktas į geriausių pasaulio
klarnetininkų sąrašą. Jo paruošti klarnetininkai skina pergales konkursuose, groja
solo, orkestruose.

LMTA styginių kvartetas ACADEMIA (meno vadovas profesorius
Petras Kunca) – jaunas, dažnai koncertuojantis kolektyvas.
ŠVENTĖS SVEČIAI
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J AUNIEJI TALENTAI
Sofija Jonaitytė (sopranas)
30 metų LNOBT operų pastatymuose atliko Aidos, Toskos, Baterflai, Ledi
Makbet vaidmenis, dainavo ir operetėse.
Dainavo daugelyje užsienio šalių. Sukurta per 40 vaidmenų. Apdovanota Teatro
sąjungos Kristoforu ir LDK Gedimino V
laipsnio ordinu. Šiuo metu dirba LNOBT
edukacinių projektų koordinatore.
Fausta Savickaitė (mecosopranas)
Gimė Joniškyje, Klaipėdos konservatorijos fakultete įgijo muzikinio teatro
aktoriaus specialybę, vėliau solinį dainavimą
studijavo LMTA. Stažavo LNOBT operos
studijoje pas prof. V.Noreiką. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre yra
sukūrusi Olgos (P.Čaikovskio opera „Eugenijus Oneginas“), Pažo (R.Štrauso opera
„Salomėja“), Auklės (A.Borodino opera
„Borisas Godunovas“), Kuros (G.Verdi opera „Likimo galia“) vaidmenis.
Aleksandras Vizbaras (fortepijonas)
1992-aisiais baigė studijas LMTA
(prof. M.Azizbekovos fortepijono kl.).
1990 m. stažavo Zalcburge (Austrija)
vasaros akademijoje ,,Mozarteum“ pas
prof. D.Zechlin. Nuo 1992 metų dirba
Nacionalinėje
M.K.Čiurlionio
menų
mokykloje. 2002-2008 metais buvo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro
Operos studijos, kuriai vadovavo profesoriai
V.Noreika ir V.Viržonis, koncertmeisteris.
Dažnai koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje.
ŠVENTĖS SVEČIAI



Vytautas Norvaiša (fortepijonas)
Gimė 1997 m. Labai muzikalus, darbštus, gerai mokosi, nuo 7
m. sėkmingai dalyvauja regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose
konkursuose. (2004–2009 m. respublikiniuose festivaliuose ir konkursuose
Šiauliuose, Panevėžyje, Vilniuje buvo įvertintas laureatų vardu, diplomais).
2008 m. II tarptautiniame Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų konkurse
apdovanotas diplomu. 2009 m. tapo Šiaulių apskrities Metų talentu.
Vyresnioji mokytoja Daiva Stankuzevičienė
Nuo 1985 m. Joniškio meno mokykloje moko skambinti fortepijonu. Yra gera specialistė, reikli, atkakli pedagogė, iniciatyvi, energinga,
komunikabili, išugdžiusi ne vieną gabų moksleivį, turi didžiulę pedagoginę
darbo patirtį. Jos parengti mokiniai dalyvauja ir laimi įvairiuose konkursuose, yra A.Dvarionaitės tarptautinio jaunųjų pianistų konkurso, respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „Vaikystė su muzika“, B.Dvariono jaunųjų
pianistų ir stygininkų zoninių konkursų diplomantai ir laureatai. Mokytojos
ugdytiniai nuolat dalyvauja rajono renginiuose, zoniniuose, respublikiniuose
festivaliuose, tęsia mokslus aukštesniosiose muzikos mokymo įstaigose.

Joniškio meno mokykla

Mu zi k o s þv aig þd þiø ir þ va igþ du èiø konce r t a s – s u s i t i k i m a s

M u zi k os þv ai g þdþi ø i r þv a igþ du èiø konce r t a s – s u s i t i k i m a s



J AUNIEJI

T ALENTAI

11

Ignas Dzvankauskas
(birbynė)
Meno mokykloje mokosi nuo 2007 m., yra 3 klasės
mokinys. 2009 m. dalyvaudamas net trijuose respublikiniuose konkursuose tapo J.Švedo
tautinių instrumentų atlikėjų
konkurso laureatu Šiauliuose,
Vilniuje. 2009 m. tarptautiniame „Mažųjų talentų“ konkurse, vykusiame
Utenoje, kartu su akordeonininku Kipru Leščiausku tapo diplomantais.
Dalyvavo virš 20-ties surengtų koncertų rajono, respublikos mokyklose ir
kultūros įstaigose solo bei duetu su bendraklasiu K.Leščiausku.
Kipras Leščiauskas (akordeonas)
Mokosi Kelmes meno mokykloje. 2008 ir 2009 m. dalyvavo
Šiauliuose vykusiame akordeonininkų konkurse „Linksmasis akordeonas“.
IX J.Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkurse Vilniuje akompanavo
birbyninkui Ignui Dzvankauskui ir abu berniukai pelnė laureatų diplomus.
Utenoje vykusiame konkurse–festivalyje „Mažieji talentai“ tapo diplomantu.
Vyresnysis mokytojas Algirdas Lipeika
Birbynės specialybės mokėsi Klaipėdos muzikos technikume (dėst.
K.Biliūnas). Besimokydamas dirbo žvejybos kultūros namuose, dalyvavo
Klaipėdos dramos teatro spektakliuose vaikams. Baigęs mokslą dirbo Skuodo
kultūros namų meno vadovu. 1966 m. – Kelmės vaikų muzikos mokyklos
akordeono specialybės mokytojas, Kelmės kultūros namų meno vadovas. Nuo
1969 m. pradėjo mokyti birbynės specialybės, vadovauja akordeonininkų
orkestrui. 1987 m. subūrė mokytojų akordeonininkų orkestrą. Su savo mokiniais bei kolektyvais dalyvauja konkursuose, festivaliuose, rajoninėse bei
respublikinėse šventėse, yra tapę konkursų laureatais. Su kolektyvais koncertavo Europos šalyse. Apdovanotas LR kultūros, švietimo ir mokslo ministrų
padėkos raštais.
Kelmės meno mokykla

Džiastina Laurutytė (dainavimas)
Meno mokykloje mokosi
nuo 2005 m. mokytojos Rasos Štabokienės chorinio dainavimo klasėje,
yra 6 kl. mokinė. 2006–2009 m.
dalyvavo „Dainų dainelės“, „Vyturiai ir vyturėliai“, „Lakštingalų slėnis“, „Sidabrinis varpelis“ konkursuose,
laimėdama diplomus. Jos balselis skambėjo ir Tytuvėnų festivaliuose, yra
įvairių mokyklos, rajoninių, respublikinių koncertų dalyvė.
Vyresnioji mokytoja Rasa Štabokienė
Kelmės meno mokykloje, baigusi Klaipėdos Universiteto menų
fakultetą, pradėjo dirbti 1996 m. Dirba su chorinio dainavimo grupėmis,
solistais, nuo 2007 m. ir su jaunučių choru. 2003 m. įgijo vyr. mokytojos
kvalifikaciją. Nuo 2003 m. yra Kelmės meno mokyklos chorinio dainavimo
skyriaus vedėja, įvairių Kelmės rajono konkursų komisijų narė. Jos mokiniai
ir ansambliai yra tapę ne vieno konkurso – Lietuvos TV konkurso ,,Dainų
dainelė” dalyviais, respublikinio vaikų ir moksleivių konkurso ,,Vyturiai ir
vyturėliai” Kelmėje, vokalistų festivalio-konkurso ,,Dainuoju gimtiesiems
šilams” Tytuvėnuose, I respublikinio vokalistų konkurso ,,Lakštingalų slėnis”
Tauragėje, VII respublikinio jaunųjų dainininkų konkurso ,,Sidabrinis varpelis” Telšiuose laureatais ir prizininkais.
Koncertmeisterė Irena Leskauskienė
Saksofonas – mokytojas Donatas Baltutis

Kelmės meno mokykla
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Gytis Kaušius (akordeonas)
Meno mokykloje mokosi nuo 2005 m., yra 5 kl. mokinys. 2007 m.
laimėjo respublikinį konkursą, pelnė Šiaulių apskrities ir Kelmės Metų talento vardą, Italijoje Val Tidone akordeonininkų konkurse – I vietą, tarptautiniame Lanciano akordeonininkų konkurse Italijoje – II vietą. Džiaugėsi
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus padėka „Renkame
geriausią vaiką – talentą“. 2008 m. koncertavo Vokietijoje, Šiauliuose vykusiame tarptautiniame akordeonininkų konkurse „Linksmasis akordeonas“
pelnė II vietą, dalyvavo koncerte „Akordeonų paradas“, 2009 m. XIII respublikiniame akordeonininkų konkurse Vilniuje tapo diplomantu, tarptautiniame konkurse ASCOLTATE Prienuose laimėjo II vietą, dalyvavo tarptautiniame akordeonininkų festivalyje Palangoje Stasio Vainiūno muzikos
mokyklos programoje su Šiaulių krašto akordeonininkais.
Mokytoja metodininkė Vaiva Bukantienė
1989 m. baigė Šiaulių konservatoriją ir pradėjo dirbti Kelmės meno
mokykloje. 2003 m. Klaipėdos universiteto Menų fakultete įgijo aukštąjį
akordeono instrumento specialybės išsilavinimą. 2000 m. suteikta akordeono
vyr. mokytojos, 2005 m. – mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija.
2007 m. už metodinę, koncertinę ir konkursinę veiklą pelnė Kelmės rajono
Metų mokytojo nominaciją. Nuo 1997 m. vadovauja Kelmės meno mokyklos akordeono skyriui, yra metodinio būrelio vedėja, atestacinės komisijos
narė, dalyvauja Šiaulių krašto, Lietuvos akordeonininkų asociacijos rengiamuose seminaruose, praktikumuose, konferencijose. Jos parengti mokiniai
sėkmingai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose bei
festivaliuose, o mokiniai Aurimas Goris, Jovita Pociutė mokosi Šiaulių konservatorijoje.
Kelmės meno mokykla

Miglė Štabokaitė (fortepijonas)
Meno mokykloje mokosi nuo 2008 m., dabar yra 2 kl. mokinė. Dalyvavo tarptautiniame konkurse „Mažieji talentai 2009“ (Utena), III tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse „Baltijos gintarėliai“ (Klaipėda). Mokydamasi pirmojoje fortepijono klasėje, grojo įvairiuose koncertuose: „Pirmojo
kūrinėlio šventėje–koncerte“, Kalėdiniame koncerte, koncerte–susitikime su
Raseinių menų mokyklos fortepijono skyriaus mokiniais, Motinos dienos
paminėjimo koncerte, koncerte specialių poreikių vaikams.
Vyresnioji mokytoja Irena Leskauskienė
Baigė Šiaulių konservatorijos fortepijono specialybės kursą ir
Šiaulių universiteto menų fakulteto muzikos bakalauro studijas. 2001 m.
pradėjo dirbti Tytuvėnų vidurinės mokyklos muzikos skyriuje fortepijono
instrumento mokytoja ir koncertmeistere bei Tytuvėnų vidurinės mokyklos
moterų vokalinio ansamblio „Darna“ koncertmeistere. 2005-2006 m. dirbo
Kelmės meno mokyklos berniukų choro „Džiaugsmas“ koncertmeistere, nuo
2007 m. Kelmės meno mokyklos fortepijono mokytoja, 2008 m. – Kelmės
meno mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui. 2008 m. suteikta fortepijono vyr. mokytojos ir vyr. koncertmeisterės kvalifikacinė kategorija. Jos
mokiniai nuolat dalyvauja koncertuose, ruošiami įvairiems festivaliams bei
dalykiniams konkursams. Mokytoja skaitė pranešimą respublikinėje pianistų
konferencijoje. Rašo straipsnius, organizuoja įvairius koncertus, nuolat tobulina kvalifikaciją dalyvaudama seminaruose.

Kelmės meno mokykla
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Andrius Šimulynas (klarnetas)
Gimė 1995 m. Mokosi Pakruojo rajono Rozalimo vidurinės
mokyklos 8-oje ir Juozo Pakalnio muzikos mokyklos 7-oje klasėse. Dažnai
dalyvauja įvairiuose muzikos mokyklos koncertuose, Rozalimo vidurinės
mokyklos muzikiniame gyvenime. 2006 m. dalyvavo XIV Juozo Pakalnio
jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso respublikiniame ture Kaune, III jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais
instrumentais konkurse Klaipėdoje „Jūros fanfaros 2009“ ir tapo laureatu.
Vyresnysis mokytojas Dainius Tomkus
Tai Juozo Pakalnio muzikos mokyklos auklėtinis. Vėliau baigė
Šiaulių konservatoriją ir Šiaulių universiteto menų fakultetą. Mokykloje
vaikus moko groti klarnetu ir saksofonu, vadovauja mokyklos mokinių
saksofonininkų ansambliui, yra mokyklos bendruomenės narys, daug ir
nuoširdžiai dirba su mokiniais. Jo mokiniai dalyvauja respublikiniuose
konkursuose ir šventėse.
Koncertmeisterė Svajonė Gelėželienė

PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLA

Robertas Cilinginovas (dainavimas)
Mokosi Radviliškio muzikos mokyklos akordeono specialybės
trečioje klasėje. Dainavimas – jo laisvalaikio užsiėmimas, kurio jau mokosi
trejus metus pas mokytoją ekspertę I.Petrauskienę. 2008 m. dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse „Dainų dainelė“ ir tapo laureatu, o Panevėžyje vykusiame respublikiniame jaunųjų dainininkų konkurse
užėmė I vietą. Šįmet Marijampolėje vykusiame I Lietuvos berniukų solistų
konkurse „Mažieji maestro“ R.Cilinginovas užėmė I vietą. Žavi klausytojus
puikiomis dainavimo manieromis, subtiliu atlikimu, nuoširdumu.
Mokytoja ekspertė Inga Petrauskienė
Radviliškio muzikos mokykloje dirba nuo 1989 m. Nuo 1998 m.
ruošia jaunuosius dainininkus TV konkursui „Dainų dainelė“. Ne kartą jos
ugdytiniai tapo šio konkurso laureatais. Nuo 2000 m. yra Radviliškio rajono
meno švenčių moksleivių choro vyriausioji dirigentė–meno vadovė. 2004
m. jai suteiktas Radviliškio rajono Metų muzikos mokytojos vardas. Šįmet
Marijampolėje vykusiame I Lietuvos berniukų solistų konkurse „Mažieji
maestro“ R.Cilinginovas užėmė I vietą, ugdoma solistė Berta Timinskaitė
dalyvavo koncertų cikle, kurį rengė Šiaulių valstybinis kamerinis choras
„Polifonija“, o vadovaujamas muzikos mokyklos jaunių choras Bratislavoje vykusiame tarptautiniame muzikos festivalyje–konkurse „Festa Choralis“ apdovanotas sidabro medaliu. 2009 m. suteikta mokytojos ekspertės
kvalifikacinė kategorija. Tarptautinės Mokytojų dienos proga apdovanota LR
Seimo pirmininko Padėkos raštu.

RADVILIŠKIO MUZIKOS MOKYKLA
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Dominykas Girčius (fortepijonas)
12 klasės mokinys, tarptautinių konkursų Italijoje, Prancūzijoje bei
respublikinių konkursų laureatas. 2009 m. rugsėjo mėnesį vienintelis iš Lietuvos dalyvavo Šveicarijoje vykusiuose meistriškumo kursuose, o spalio 14
d. LMRF Stasio Vainiūno namuose sėkmingai pasirodė III koncertų cikle
„Pianistų kartos su Stasiu Vainiūnu“, kurį organizavo LMTA profesorius
Kęstutis Grybauskas.
Mokytoja ekspertė Laimutė Mameniškytė
Šiaulių konservatorijoje dirba nuo 1979 metų. Jos pamokose – rimtis, susikaupimas. Paruoštas nemažas būrys būsimųjų pianistų Lietuvos muzikos ir teatro akademijai. Vis suranda gabių vaikų, kuriuos užsiaugina nuo
pat mažens (pirmosios klasės). Dalyvauja su moksleiviais tarptautiniuose ir
respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, seminaruose. Yra senosios muzikos ansamblio „Polifonija“ atlikėja.

ŠIAULIŲ KONSERVATORIJA

Aurimas Goris (akordeonas)
12 klasės mokinys. Respublikinių ir tarptautinių konkursų (Estijoje, Italijoje, Prancūzijoje) laureatas. Karalienės Mortos premijos diplomantas.
Mokytoja ekspertė Marytė Markevičienė
Šiaulių konservatorijoje dirba nuo 1978 m. Yra šios mokyklos absolventė. Paruošė per šimtą absolventų. Mokiniai – daugkartiniai
tarptautinių konkursų laureatai. Tai S.Antanaitis, M.Jukna, R.Kardušaitė,
G.Bernotaitė, R.Morkūnas, E.Jonikas, M.Levickis, S.Šukytė, A.Goris,
T.Motiečius, J.Pociutė, L.Šiukšteris, J.Šukys, G.Pupkutė, kamerinis ansamblis „GaMa“, akordeonų duetai, sekstetas, kvintetas „ACCOteam“. Išugdė
kelis Karalienės Mortos premijos laureatus. Tai M.Levickis, S.Šukytė
ir G.Sližytė. Keturiems jos auklėtiniams – S.Antanaičiui, M.Levickiui,
I.Ravkaitei ir S.Šukytei už Šiaulių miesto garsinimą buvo įteiktos miesto
jaunųjų menininkų premijos. Ir kiti mokiniai dalyvauja konkursuose, daug
koncertuoja.

ŠIAULIŲ KONSERVATORIJA
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Deividas Jocius (akordeonas)
Yra 10 klasės mokinys. Respublikinių ir tarptautinių konkursų
(Estijoje, Italijoje, Lenkijoje) laureatas. Šiaulių miesto 2008 m. jaunųjų
menininkų premijos (stipendijos) laureatas.
Mokytoja metodininkė Daiva Vasauskienė
Šiaulių konservatorijoje dirba nuo 1994 m. Yra subūrusi draugišką
ir darbščią, tikinčia savo veiklos tikslingumu, akordeonininkų šeimą. Mokytojos veikla neapsiriboja vien dalyvavimu miesto ir šalies kultūriniame gyvenime. Jos dėka suburtas Šiaulių miesto akordeonininkų – mokytojų
ansamblis. Dalyvauta su mokiniais ir su mokytojų ansambliu konkursuose,
festivaliuose, seminaruose. Buvo pradėtas organizuoti festivalis „Linksmasis
akordeonas“, kuris palaipsniui peraugo į tarptautinį renginį ir kiekvienais
metais žengia vis plačiau ir stipriau.

ŠIAULIŲ KONSERVATORIJA

Dominyka Malinauskaitė
Medeinė Mickevičiūtė
(fortepijoninis duetas)
Papildomo mokymo skyriaus 6 klasės mokinės. Fortepijoninis
ansamblis yra pelnęs laureatų vardus tarptautiniuose (Lietuvoje, Latvijoje,
Italijoje) ir respublikiniuose konkursuose.
Mokytoja metodininkė Marija Kaubrinė
Šiaulių konservatorijoje dirba nuo 1979 m. Moka planuoti mokinių
darbą, parinkti įdomias ir jų galimybes atitinkančias programas. Iniciatyvi,
aktyvi, pareiginga. Su savo mokiniais dalyvavo Italijos, Latvijos, Lietuvos
konkursuose, festivaliuose. Užimtos prizinės vietos. Mokytoja yra projekto
„Drąsinkime ateitį“ koordinatorė, didelė kalnų mylėtoja.

ŠIAULIŲ KONSERVATORIJA
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Augustė Emilija Janonytė (smuikas)
Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos 5 kl. moksleivė. Už respublikinių
ir tarptautinių konkursų laimėjimus apdovanota Karalienės Mortos premija.
Grojo solo su žymiausiais Lietuvos orkestrais. Atstovavo Lietuvai tarptautiniame muzikos projekte „Geriausios pasaulio scenos – vaikams“ ir koncertavo Sankt Peterburgo M.Glinkos valstybinės kapelos salėje su specialiosios
muzikos mokyklos–licėjaus prie valstybinės N.Rimskio–Korsakovo konservatorijos simfoniniu orkestru (dirigentas A.Šteinlucht).
Akordeonų trio :
Tadas Matiečius, Aurimas Goris , Liudas Šiuksteris
Berniukai dalyvavo respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose.
Tadas Matiečius 10 klasės mokinys. Respublikinių ir tarptautinių konkursų
(Estijoje, Italijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Baltarusijoje) ir Karalienės Mortos premijos laureatas. 2008 m. pelnė UNESCO Šiaulių klubo stipendiją.
2009 m. – MAXIMA stipendininkas.
Mokytoja ekspertė Marytė Markevičienė

ŠIAULIŲ KONSERVATORIJA

Mokytoja ekspertė Nijolė Prascevičienė
Baigė LMTA. Nuo 1971 m. dirba Šiaulių 1-oje muzikos mokykloje.
Jos mokiniai daug kartų laimėjo laureatų, diplomantų vardus šalies ir tarptautiniuose konkursuose. Vedė meistriškumo kursus Lietuvoje, Ukrainoje, Olandijoje, Danijoje. Kviečiama dirbti respublikinių, tarptautinių smuikininkų
konkursų vertinimo komisijose. Yra įvairių tarptautinių muzikinių projektų
organizatorė, rengia tarptautinius Sauliaus Sondeckio jaunųjų smuikininkų
ir violončelininkų konkursus. Dirbo su mokyklos styginių orkestru ir
smuikininkų ansambliu „Fiori musicali“, kurie ne kartą laimėjo laureatų vardus. Už jaunųjų talentų ugdymą suteikta Karalienės Mortos premija, LR
Vyriausybės, LR švietimo ir mokslo ministerijos apdovanojimas „2003 m.
metų mokytojas“ bei piniginė premija. 2005 m. Šiaulių miesto „Metų mokytojas“ nominacija. 2007 m. apdovanota LR Prezidento Valdo Adamkaus ir
p. Almos Adamkienės padėkos raštu už laimėjimus tarptautiniuose konkursuose, 2009 m. – Šiaulių apskrities viršininko garbės ženklu „Už nuopelnus
Šiaulių apskričiai“.
ŠIAULIŲ 1–OJI MUZIKOS MOKYKLA
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Izabelė Lanauskaitė (smuikas)
Mokosi Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos 4 klasėje. Žymiausi
koncertai: Vilniaus rotušėje, Klaipėdos E.Balsio meno gimnazijoje, Šiaulių
Ch.Frenkelio viloje su pianistu Leonidu Dorfmanu (Vokietija), su Šiaulių
kameriniu orkestru (dirigentas V.Lukočius). 2008 m. tapo respublikinio
B.Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkurso diplomante. 2009
m. sėkmingai pasirodė III tarptautiniame Sauliaus Sondeckio jaunųjų
smuikininkų ir violončelininkų konkurse ir pelnė II vietą. 2008-2009 m.
dalyvavo Lietuvos muzikų rėmimo fondo festivalio „Druskininkų vasara su
M.K.Čiurlioniu“ smuikininkų seminare.
Mokytoja ekspertė Nijolė Prascevičienė

ŠIAULIŲ 1-OJI MUZIKOS MOKYKLA

Emilija Topichaitė (fortepijonas)
2005 m. įstojo į Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos choro dainavimo
skyrių ir pradėjo mokytis groti fortepijonu pas mokytoją T.Smirnovą. Gerai
pasirodė įvairiuose koncertuose bei Mažųjų kamerinių ansamblių festivalyjekonkurse Marupėje, kur grojo kartu su smuikininke. 2008 m. fortepijoną
pasirinko kaip pagrindinę specialybę. 2009 m. įstojo į Nacionalinės
M.K.Čiurlionio menų mokykos neakivaizdinio skyriaus fortepijono
specialybės 6-tą klasę (specialybės mokytojas yra Justas Dvarionas). Šiaulių
1-ojoje muzikos mokykloje mokosi 5-oje klasėje.
Mokytoja metodininkė Tatjana Smirnova
1964 m. baigė Kirovogrado aukštesniąją muzikos mokyklą, 1969
m. – Odesos muzikos akademiją (doc. Anatolijaus Zelinskio spec. fortepijono kl.). Studijų metais du kartus dalyvavo ir laimėjo 2-ąsias vietas konkursuose Ukrainoje. Taip pat laimėjo 2-ąją vietą pedagogų-atlikėjų konkurse.
Auklėjo daug jaunųjų pianistų, iš kurių nemaža dalis tapo profesionaliais
muzikais. Šiauliuose gyvena nuo 1989 m., 1-oje muzikos mokykloje dirba
nuo 1991 m. Jos mokiniai dalyvauja koncertuose, festivaliuose, konkursuose. Laureatai: Dana Podriabinkina, Žygimantas Lapkus, Nedas Uzakov. Su
savo fortepijono klasės mokiniais 2003 m. paruošė ir išleido P.Čaikovskio
„Vaikų albumo” kompaktinę plokštelę, koncertuoja mokyklose, Šiaulių filharmonijoje.
ŠIAULIŲ 1-OJI MUZIKOS MOKYKLA
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Eglė Bartkevičiūtė (akordeonas)
Gimė 1997 m. Akordeono specialybės mokosi 6 klasėje (specialybės
mokytoja J.Mažonaitė). Nuo 2007 m. dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose akordeono muzikos konkursuose bei festivaliuose. Liepos 31–
rugpjūčio 6 dienomis Palangoje vykusiame tarptautiniame vasaros akordeono
seminare praktikume grojo Šiaulių krašto atlikėjų koncerte, dalyvavo Lietuvos bei užsienio pedagogų rengtose atvirose pamokose. Domisi įvairių žanrų
muzika, rengia kūrinių aranžuotes, dainuoja ir groja Aukštabalio pradinės
mokyklos folkloro ansamblyje „Siutulis“.
Mokytoja Janina Mažonaitė
Akordeono specialybės mokytoja Šiaulių 2-ojoje muzikos mokykloje dirba nuo 1995 m., o nuo 1996 m. vadovauja akordeono skyriui. Kartu
su savo mokiniais dalyvauja mokyklos koncertinėje veikloje, groja mokyklos akordeonininkų kvartete, taip pat Šiaulių konservatorijos mokytojų
akordeonininkų ansamblyje
ŠIAULIŲ 2-OJI MUZIKOS MOKYKLA

Šiaulių II-osios muzikos mokyklos mušamųjų ansamblis
Ansamblis suburtas 2009 m. Tais pačiais metais dalyvavo respublikiniame mušamųjų instrumentų festivalyje „Ritmas kitaip“, VIII tarptautiniame būgnų ir perkusijos festivalyje „Ukmergė 2009“. Ansamblyje
groja Deividas Koncius, Alvydas Simaškevičius, Domantas Balalajevas, Rūta
Vaičiūtė, Justina Kalvelytė, Eimantas Šaknys, Dominykas Taboras, Lukas
Beržanskis, Vladislovas Gončiarovas, Mindaugas Venclovas ir mokytojas Aurimas Povilaitis.
Vyresnysis mokytojas Aurimas Povilaitis
Šiaulių 2-ojoje muzikos mokykloje dirba nuo 1998 m. 2005 metais
buvo atestuotas, suteikta neformaliojo švietimo (mušamieji instrumentai)
muzikos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija. Koncertuoja su savo
mokiniais ir kolegomis, darbštus, pareigingas.

ŠIAULIŲ 2-OJI MUZIKOS MOKYKLA
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Pakruojo rajono Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių
keramikos ir pynimo darbų,
Šiaulių miesto specialiojo ugdymo
ir vaikų globos namų ugdytinių dailės darbų paroda
lapkričio 12 d. 12 val. Stasio Vainiūno namuose
Milda Baronaitė (dainininkė)
Šiaulių „Juventos“ pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja ir
Juliaus Janonio gimnazijos „Balso“ studijos vadovė L.Stankuvienė apie
abiturientę sako: „Kiekvienos mokytojos svajonė turėti tokią mokinę. Tai
nuostabios sielos žmogus: nuoširdi, paprasta ir draugiška. Milda dainuoja
ne balsu, o širdimi. Į tai, kuo šiandien yra Milda, buvo eita net 10 metų:
keitėsi dainos, stiliai, apranga. Dalyvauta daugelyje koncertų, laimėta daug
konkursų, festivalių. Po truputį augome kartu: džiaugėmės, čiauškėjome,
verkėme ir ieškojome. O dabar svajojame ir planuojame savo paskutinį
mokyklinį koncertą...”
Už sėkmingus pasirodymus mūsų šalies miestuose pelnė daugybę
apdovanojimų ir padėkų. Tarp jų yra Šiaulių savivaldybės Mero, Šiaulių apskrities administracijos viršininko Rimundo Domarko ir kitų padėkos.
Mokytoja metodininkė Loreta Stankuvienė
Šiaulių „Juventos“ mokyklos muzikos mokytoja metodininke dirba
nuo 1987 m. Dirba su chorais, vokaliniais ansambliais, solistais. Jos ugdomi
solistai dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, laimi
prizines vietas, laureatų vardus. Išskirtinis – TV konkursas „Dainų dainelė“,
kurio daugkartine laureate yra tapusi Aurelija Čižauskaitė, laureatais – solistai
A.Alminskaitė, D.Gružas, M.Baronaitė, K.Svolkinaitė. Puikūs mokytojos,
kaip chorvedės pasiekimai – jaunučių choras „Pelėdžiukai“ – Lietuvos vaikų
ir jaunimo chorų konkurso „Mes Lietuvos vaikai“ I vietos laimėtojas. Mokytoja buvo festivalio-šventės „Mes Lietuvos vaikai“ dirigentė (2007), Lietuvos
tūkstantmečio moksleivių dainų šventės dirigentė, 2008 m. suteiktas Šiaulių
Metų mokytojos vardas.
Šiaulių Juventos mokykla

Dailės darbų autoriai
Mindaugas Gasčiūnas
	Asta Gasparavičiūtė
	Sandra Grabliauskaitė
	Vaidas Kapustinskas
	Dangirdas Vanagas

Mu z i ko s þv ai gþ dþ iø ir þ v ai g þd uèi ø k o ncer t a s – s u s i t i k i m a s

Mu z i ko s þv ai gþ dþ iø ir þ v ai g þd uèi ø k o ncer t a s – s u s i t i k i m a s

(Vilnius, A.Goštauto g. 2 – 41)

J AUNIEJI

TALENTAI

K ON C ER T O P RO G RAMA
28

29

Mu z i ko s þv ai gþ dþ iø ir þ v ai g þd uèi ø k o ncer t a s – s u s i t i k i m a s

DOMINYKA MALINAUSKAITĖ ir MEDEINĖ MICKEVIČIŪTĖ
Šiaulių konservatorijos fortepijoninis duetas
(mokytoja metodininkė Marija Kaubrinė)
G.Bizet 		Duetas iš ciklo „Vaikų žaidimai“
IZABELĖ LAZAUSKAITĖ (smuikas)
Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos 4 klasės mokinė
(mokytoja ekspertė Nijolė Prascevičienė)
C.W.Gluck 	Melodija iš operos „Orfėjas ir Euridikė“
Koncertmeisterė Aušra Banaitytė
ROBERTAS CILINGINOVAS (dainavimas)
	Radviliškio muzikos mokyklos 3 klasės mokinys
(mokytoja Inga Petrauskienė)
G.Martinkėnas
„Esi dangau“
ir B.Brazdžionis
Koncertmeisteris Rytis Borusevičius
ANDRIUS ŠIMULYNAS (klarnetas)
Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos 7 klasės mokinys
(mokytojas Dainius Tomkus)
E.Llewellyn
„My Regards”
Koncertmeisterė Svajonė Gelėželienė
EMILIJA TOPICHAITĖ (fortepijonas)
Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos 5 klasės mokinė
(mokytoja Tatjana Smirnova)
S.Rachmaninov
„Itališka polka”

DŽIASTINA LAURUTYTĖ (dainavimas)
Kelmės meno mokyklos chorinio dainavimo 6 klasės mokinė
(mokytoja Rasa Štabokienė)
V.Ganelinas
„Jurgos klejonės“ iš miuziklo „Velnio nuotaka“
ir S.Geda 		
Koncertmeisterė Irena Leskauskienė (fortepijonas),
	Donatas Baltutis (saksofonas)
Algirdas Budrys (klarnetas)
Styginių kvartetas ACADEMIA
Petras Kunca (I smuikas)
Dalia Šešelgienė (II smuikas)
Remigijus Vitkauskas (altas)
Ramutė Kalnėnaitė (violončelė)
W.A.Mozart
Kvintetas klarnetui, dviem smuikams,
		
altui ir violončelei A-dur, I dalis
IGNAS DZVANKAUSKAS (birbynė)
Kelmės meno mokyklos 3 klasės mokinys
(mokytojas Algirdas Lipeika)
G.Rossini 		
Šveicarų choras iš operos „Vilius Telis“
Koncertmeisteris Kipras Leščiauskas (akordeono 3 klasės mokinys)
GYTIS KAUŠIUS (akordeonas)
Kelmės meno mokyklos 5 klasės mokinys
(mokytoja Vaiva Bukantienė)
B.Bokozi 		
Scherzando
MIGLĖ ŠTABOKAITĖ (fortepijonas)
Kelmės meno mokyklos 2 klasės mokinė
(mokytoja Irena Leskauskienė)
R.Schumann
„Fantastinis šokis“, op.124
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Sveikina ir dainuoja profesorius
Virgilijus Noreika
A.Bražinskas
„Ugnelė“. A.Baltakio eilės
Ch.Gounod
Barkarolė
Koncertmeisterė Birutė Asevičiūtė
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EGLĖ BARTKEVIČIŪTĖ (akordeonas)
Šiaulių 2-osios muzikos mokyklos 6 klasės mokinė
(mokytoja Janina Mažonaitė)
J.Jaškevič 		
Sonata C–dur, I dalis

VYTAUTAS NORVAIŠA (fortepijonas)
Joniškio meno mokyklos mokinys
(vyr. mokytoja Daiva Stankuzevičienė)
H.Lichner 	Rondo F-dur, op.239 nr.2

DEIVIDAS JOCIUS (akordeonas)
Šiaulių konservatorijos 10 klasės mokinys
(mokytoja metodininkė Daiva Vasauskienė)
S.Tichonov
Linksmojo Jacko ranča

Sofija Jonaitytė (sopranas)
Fausta Savickaitė (mecosopranas)
Aleksandras Vizbaras (fortepijonas)
J.Offenbach
Duetas „Barkarolė“ iš operos „Hofmano pasakos“

MILDA BARONAITĖ
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos abiturientė
(mokytoja Loreta Stankuvienė)
J.B.Weckerlin
„Kalnų gėlės“
Koncertmeisteris Richardas Banys

AUGUSTĖ EMILIJA JANONYTĖ (I smuikas) ir
IZABELĖ LANAUSKAITĖ (II smuikas)
Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokinės
(mokytoja ekspertė Nijolė Prascevičienė)
A.Vivaldi 		
Koncertas dviem smuikams a-moll, op.3 nr.8
				
I dalis Allegro
Fortepijono partiją atlieka Aušra Banaitytė

AUGUSTĖ EMILIJA JANONYTĖ (smuikas)
Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos 5 kl. moksleivė
(mokytoja ekspertė Nijolė Prascevičienė)
H.Wieniawski
„Scherzo-Tarantella“, op.16
Koncertmeisterė Aušra Banaitytė
Akordeonų trio:
TADAS MOTIEČIUS
AURIMAS GORIS
LIUDAS ŠIUKŠTERIS
Šiaulių konservatorijos mokiniai
(mokytoja ekspertė Marytė Markevičienė)
A.Vivaldi 		
Koncertų ciklo „Metų laikai“ III dalis „Vasara“
AURIMAS GORIS (akordeonas)
Šiaulių konservatorijos 12 klasės mokinys
(mokytoja ekspertė Marytė Markevičienė)
A.Šmitov 		
Jazz-rock partita

DOMINYKAS GIRČIUS (fortepijonas)
Šiaulių konservatorijos 12 klasės mokinys
(mokytoja ekspertė Laimutė Mameniškytė)
F.Chopin 		Etiudas, op.10 nr.12
2-OSIOS MUZIKOS MOKYKLOS
MUŠAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ANSAMBLIS
(mokytojas Aurimas Povilaitis)
Dave Weckl
„Designer Stubble“. A.Povilaičio aranžuotė
	Atl. mokiniai Deividas Koncius, Alvydas Simaškevičius,
	Domantas Balalajevas, Rūta Vaičiūtė,
Justina Kalvelytė, Eimantas Daknys ir
mokytojas Aurimas Povilaitis)
Koncerto vedėja Nijolė Saimininkienė
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J AUNIEJI

Fondo programas remia
Kultūros rėmimo fondas

Mu z i ko s þv ai gþ dþ iø ir þ v ai g þd uèi ø k o ncer t a s – s u s i t i k i m a s

Šventę remia

SALDINK GYVENIMĄ
RŪTOS SALDAINIAIS!

Fondo programas globoja dienraštis

