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Muzika nuo senovės yra neatskiriama mūsų tautos būties dalis.
Tai ne tik didžiulė mūsų krašto vertybė, bet ir impulsas, galintis pažadinti
žmogų geresniam, gražesniam bei prasmingesniam gyvenimui. Kompozitorius P. Čaikovskis rašė: „Muzika – tikras draugas, globėjas ir guodėjas. Jau
vien dėl jos verta gyventi pasaulyje.“
Sveikinu visus jaunuosius muzikantus, jų pedagogus ir visus, kurie
prisideda prie šios gražios ir prasmingos Lietuvos muzikų rėmimo fondo iniciatyvos, siekiant gabius muzikai vaikus „atrasti“ bei ugdyti.
Linkiu kūrybinės energijos bei entuziazmo, kuriant geresnę,
jautresnę bei intelektualesnę visuomenę.

VALENTINAS STUNDYS
LR Seimo narys,
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas

Šiais metais Lietuvos valstybė mini Nepriklausomybės atkūrimo
20-etį. Didžiuojamės, jog net 19 Nepriklausomybės metų Konica Minolta
Baltia remia kasmetines „Žvaigždžių ir Žvaigždučių” šventes. Daug jaunųjų
talentų šiandien tapo žinomais meno meistrais, teikiančiais džiaugsmą muzikos
mylėtojams, garsinančiais Lietuvos vardą visame pasaulyje. Džiaugiamės ir
palaikome Lietuvos muzikų rėmimo fondą, kuris puoselėja bei skatina šalies
jaunųjų muzikantų ugdymą ir metai iš metų rengia jų koncertus.
Sveikinu jaunuosius muzikantus, jų kantrius pedagogus, visus,
prisidėjusius prie šio gražaus ir prasmingo renginio, linkiu kūrybinės energijos ir neblėstančios ištvermės. Tikiu, kad mūsų kukli parama prisidės prie
Utenos krašto jaunųjų muzikų kūrybinės sėkmės.
Voldemaras DudĖnas
UAB „Konica Minolta Baltia”
generalinis direktorius
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Šventės svečiai, iš Utenos krašto

kilę muzikai



Utena buvo pirmoji apskritis, su kuria rengėme pirmąją „Žvaigždžių
ir žvaigždučių“ šventę. Tai buvo 1997 m. rudenį. Apskričių nebeliko. Mūsų
kvietimą rengti Utenos krašto jaunųjų talentų šventę labai nuoširdžiai priėmė
šio krašto rajonų , Visagino miesto savivaldybių vadovai. Tai labai gražaus
dėmesio jauniesiems muzikams , jų pedagogams apraiška.
Skaitau atsiųstas „Žvaigždžių ir žvaigždučių“ leidiniui koncerto Vilniaus rotušėje dalyvių, jų pedagogų biografijas ir negaliu atsidžiaugti jaunųjų
laimėjimais, jų pedagogų pasiaukojamu darbu, mokyklų vadovų rūpesčiu,
kad muzikos mokyklos ir sunkiais valstybei metais išgyventų, sudarytų sąlygas
talentams bręsti.
	Džiugu, kad pagal „Žvaigždžių ir žvaigždučių“ šventės tradiciją
Stasio Vainiūno namuose atidarysime neįgalių vaikų dailės darbelių parodą,
pasidžiaugsime jų dalyvavimu koncerte.
Netruks prabėgti vaikystės metai ir Utenos krašto ne viena žvaigždutė
suspindės ryškia žvaigžde šalies muzikinio gyvenimo padangėje.
To siekti nuoširdžiai linkiu visiems jauniesiems Utenos krašto talentams.

Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai)
Gimė 1975 metais Utenoje. Baigusi vaikų muzikos mokyklą, 19911995 m. mokėsi Kauno J.Gruodžio konservatorijoje. 1995 m. įstojo į
Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, vargonų ir fortepijono specialybes.
2002 m. baigė vargonų magistrantūros studijas. 2001-2003 m. tobulinosi
Zalcburge, „Mocarteumo“ universitete. 2003 m. įstojo į LMTA vargonų meno
aspirantūrą, kurią baigė 2005 m. Dalyvavo meistriškumo kursuose Austrijoje,
Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje, taip pat vargonininkų konkursuose Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Lietuvoje. 2004 m. tapo I-ojo J.Naujalio
vargonininkų konkurso laureate (1-oji vieta), 2007 m. rugsėjį laimėjo 1-ąją
premiją Tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse Vilniuje. Šiuo
metu dirba Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje.

LIUCIJA STULGIENË
Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė

ŠVENTĖS SVEČIAI
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Ona Kolobovaitė (sopranas)
Baigė Visagino „Verdenės“
mokyklą, Česlovo Sasnausko muzikos
mokykloje (mokytojos Vilija Ginaitienė
ir Vita Pimpienė) – dainavimą. Nuo
2004 iki 2010 m. LMTA studijavo
dainavimą prof. Sigutės Stonytės klasėje.
Dalyvauja daugelyje projektų, dainuoja
įvairių stilių muziką. Vaidmenys: Monika
– G.Kuprevičiaus miuzikle „Ugnies
medžioklė su varovais“, aktorė-dainininkė
dramos spektaklyje „Meistriškumo
pamoka“ (rež. G.Padegimas), Anina
– G.Verdi operoje „Traviata“ (LNOBT),
Veronika – G.Kuprevičiaus miuzikle
„Veronika“ (Klaipėdos valst. muzikinis
teatras). 2009 m. rugsėjo-gruodžio mėn.
dalyvavo LRT muzikiniame projekte
„Triumfo arka 2009“ ir nugalėjo.
Ilja Aksionov (diskantas)
Gimė 1996 m., augo ir mokėsi
Visagine. Dalyvavo įvairiuose konkursuose, koncertavo miesto renginiuose.
Muzika lydi nuo ankstyvos vaikystės.
Skambina fortepijonu, šoka pramoginius
šokius ir ... dainuoja. Muzikos pradėjo
mokytis Visagino Česlovo Sasnausko
muzikos mokykloje, o šiuo metu mokosi
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų
mokyklos 8 kl., jo mokytojas garsusis
profesorius Virgilijus Noreika.
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Milda Daunoraitė (fortepijonas)
Yra viena ryškiausių Anykščių muzikos mokyklos jaunųjų atlikėjų:
būdama devynerių, jau turi du Grand Prix apdovanojimus. Groti fortepijonu
pradėjo būdama šešerių pas mokytoją Ireną Meldaikienę. Talentas skleidėsi taip
greitai, jog pirmaisiais mokymosi metais laimėjo tarptautinį konkursą „Mažieji
talentai“. Šiuo metu mokosi Anykščių muzikos mokyklos ir A.Vienuolio
gimnazijos trečioje klasėje, yra penkių nacionalinių ir tarptautinių konkursų
laureatė. Šiuos laimėjimus vainikavo šiais metais pelnytas laureatės vardas
XVI nacionaliniame Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurse
bei Grand Prix apdovanojimas X tarptautiniame konkurse Druskininkuose
„Muzika be sienų“. Mažosios solistės pasirodymas buvo toks įspūdingas, kad
užsienio šalių atstovai ją pakvietė į koncertines gastroles Danijoje, Vokietijoje
ir Švedijoje.
Mokytoja metodininkė Irena Meldaikienė
Jaunuosius pianistus moko jau beveik tris dešimtmečius ir yra išugdžiusi
per penkiasdešimt tarptautinių ir nacionalinių konkursų laureatų. Penki jos
mokiniai konkursuose yra apdovanoti Grand Prix, o pati mokytoja yra dviejų
premijų laureatė: apdovanota M.Rostropovičiaus fondo „Pagalba Lietuvos
vaikams“ premija ir Anykščių krašto Teresės Mikeliūnaitės vardo kultūros
premija. Gimusi Anykščiuose, baigė Anykščių muzikos mokyklos ir Panevėžio
konservatorijos fortepijono specialybę. 1984-1990 m. studijavo LMTA
profesorės Birutės Vainiūnaitės fortepijono klasėje. Mokytojos ugdytiniai grojo
su Lietuvos bei Panevėžio kameriniais orkestrais, yra M.Rostropovičiaus fondo
remiami ir globojami, ne kartą už aukščiausias vietas tarptautiniuose konkursuose apdovanoti Lietuvos ministrų padėkomis. 2007 m. LR Prezidentas Valdas
Adamkus apdovanojo padėka, aukštai įvertindamas jos pedagoginį darbą.
Anykščių muzikos mokykla
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Anykščių muzikos mokyklos Senosios muzikos ansamblis PAVANA
Ansamblį 2006 m. subūrė ir jam vadovauja smuiko mokytoja
metodininkė Lina Pipirienė. Ansamblyje groja: Živilė Laskauskaitė (smuikas),
Ugnė Gaidytė (smuikas), Radvilė Talačkaitė (gitara), Justinas Levandavičius
(kontrabosas), Rimantė Ražinskaitė (fleita), Tadas Niaura (klavesinas), Kornelija Leščiūtė (mušamieji). „Pavana“ reprezentuoja Anykščių miestą, dalyvauja
įvairiuose tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose. Koncertuoja Lietuvoje ir
užsienyje. Tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse „Muzikinė akvarelė
2010“ pelnė Grand Prix, yra tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso
„Muzikinė akvarelė-2008“ I vietos, III Tarptautinio J.Kačinsko instrumentinių
ansamblių konkurso I vietos (2008 m.) laureatas; XII Lietuvos muzikų šventės
„Didysis muzikų paradas 2008“, tarptautinio festivalio Italijoje „Le Spiagge
d‘Italia“, tarptautinio muzikinio projekto Lietuva-Čekija-Lietuva „Sugrįžimai“,
VII tarptautinio Ch.Frenkelio vilos vasaros festivalio Šiauliuose 2010 dalyvis. Koncertuoja su pianistu, kompozitoriumi S.Šiaučiuliu, saksofonininku
L.Urbiku bei garsiu Lietuvos obojininku R.Beinariu. Repertuare vyrauja Renesanso epochos Vakarų Europos ir LDK instrumentinė bei šokių muzika.

Anykščių sutrikusio intelekto vaikų ir jaunuolių ugdymo centro
teatro trupė
Įkurta prieš 15 m. Ši iniciatyva priklauso centro direktorės pavaduotojai Laimei Žemaitienei, kuri iki šiol vadovauja teatro trupei. 10 metų su
neįgaliųjų teatro trupe dirba spec. pedagogė Eglė Milaknienė, 4 metus – spec.
pedagogo pavaduotoja Laima Trafimovienė. Sutrikusio intelekto žmonių
bendrijos pirmininkas Almantas Čielis taip pat vadovauja teatrui, režisuoja ir
vaidina kartu su neįgaliaisiais. Teatro trupė pasirodo savo krašto žiūrovams,
dalyvauja tarptautiniuose neįgaliųjų teatrų festivaliuose Danijoje, Ukrainoje,
Baltarusijoje, net keletą kartų vaidino Švedijos žiūrovams.

Mokytoja metodininkė Lina Pipirienė
Nuo 1993 m. dirba Anykščių muzikos mokykloje smuiko mokytoja.
Jos paruošti mokiniai nuolat tampa tarptautinių ir nacionalinių konkursų
laureatais. Sėkmingai pasirodo įvairiuose festivaliuose (Lietuva, Čekija, Italija).
Kartu su savo ugdytiniais dalyvauja smuikininkų meistriškumo kursuose Druskininkuose, kuriuos organizuoja Lietuvos muzikų rėmimo fondas. Tarptautinio
konkurso laureatė smuikininkė U.Gaidytė grojo su Panevėžio kameriniu
orkestru. Mokytojos suburtas senosios muzikos ansamblis „Pavana“ – Grand
Prix laimėtojas ir I-ųjų vietų tarptautiniuose konkursuose laureatas.
Anykščių muzikos mokykla

Anykščių muzikos mokykla
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Fortepijoninis ansamblis
Monika Nepaitė
Rasa Saulytė
Fortepijono skyriaus aštuntos klasės mokinė Monika Nepaitė
(g. 1996 m.). 2008 m. dalyvavo Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir
smuikininkų konkurse. 2010 m. respublikinio fortepijoninių ansamblių
konkurso „Muzikinės akimirkos“ laureatė.
Fortepijono skyriaus aštuntos klasės mokinė Rasa Saulytė (g. 1996 m.).
2010 m. respublikinio fortepijoninių ansamblių konkurso „Muzikinės
akimirkos“ laureatė.
Abi mokinės dalyvauja mokyklos ir miesto meninėje veikloje.
Mokytoja metodininkė Tatjana Švidko
Mokytoja yra baigusi Rusijos Tolimųjų Rytų pedagoginį menų
institutą. Nuo 1983 m. Ignalinos muzikos mokykloje dirba fortepijono
mokytoja. Ruošia savo mokinius įvairiems konkursams, akompanuoja smuiko
klasės mokiniams.

Ignalinos muzikos mokykla

Styginių instrumentų ansamblis
Susikūrė 1986 metais. Dalyvauja įvairiuose rajono ir respublikos
renginiuose. Yra griežęs Pasaulio lietuvių dainų šventėse, dalyvauja Utenos
krašto muzikos mokyklų jaunųjų atlikėjų festivaliuose „Aukštaitijos viltys“,
IV respublikiniame jaunųjų atlikėjų žiemos festivalyje Trakuose, VI respublikiniame muzikos mokyklų styginių ansamblių festivalyje Kaune. Ansamblyje
griežia vyresniųjų klasių mokiniai.
Mokytoja metodininkė Virginija Stuglienė
Baigė Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą, vėliau
Lietuvos konservatorijos (dabar LMTA) smuiko klasę pas prof. A.Gricių.
Ignalinos muzikos mokykloje dirba nuo 1979 m. Jos mokiniai dalyvauja
respublikiniuose ir tarptautiniuose smuikininkų konkursuose, festivaliuose.

Ignalinos muzikos mokykla
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Žygimantas Žiogas (klarnetas)
Tai 4 klasės mokinys. Pirmoji sėkmė – II vieta pučiamųjų grupėje XVIII
respublikiniame Juozo Pakalnio jaunojo atlikėjo pučiamaisiais ir mušamaisiais
muzikos instrumentais konkurse. Gerai pasirodo įvairiuose koncertuose, nori
tapti profesionaliu muzikantu.
Mokytojas metodininkas Virginijus Deksnys
Klarnetininkas 1984 m. baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos
Klaipėdos fakultetą, nuo 1986 m. dirba Molėtų menų mokykloje. Išugdė daug
pūtikų, įvairių konkursų laureatų. Vienas jų – Marius Deksnys, koncertavęs
pirmajame „Žvaigždžių ir žvaigždučių“ koncerte, po to ne kartą tapęs
respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatu, šiais metais baigė LMTA
meno aspirantūros studijas prof. A.Budrio klasėje.

Molėtų menų mokykla

Instrumentinis trio:
Laura Vyšniauskaitė (akordeonas)
Ieva Žičkaitė (kanklės)
Vaiva Datenytė (smuikas)
Ansamblyje pradėjo groti 2009 metais. Koncertuoja mokyklos ir rajono
renginiuose. Dalyvavo festivaliuose „Vivo“ Garliavoje, „Aukštaitijos viltys“
Dusetose. Respublikiniame vaikų ir jaunimo liaudies bei mišrių instrumentų
ansamblių konkurse „Tirlytis–2010“ Panevėžyje buvo apdovanotos pirmojo
laipsnio diplomu.
Vyresnioji mokytoja Marytė Matuliauskienė
Mokytoja yra ansamblio vadovė, ugdo jaunuosius mokyklos akordeonininkus. Jai talkina vyresnioji mokytoja kanklininkė Janina Kurmienė
ir smuiko mokytoja metodininkė Rūta Vyšniauskienė. Mokytojos jau kelis
dešimtmečius dirba Molėtų menų mokykloje, jų paruošti mokiniai kasmet
dalyvauja respublikiniuose konkursuose ir festivaliuose, daug ugdytinių pasirinko muzikanto profesiją.

Molėtų menų mokykla
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Simas Petkevičius (saksofonas)
Besimokydamas muzikos mokykloje intensyviai rengėsi ir sėkmingai
dalyvavo konkursuose. Net tris kartus laimėjo J.Pakalnio konkursuose (2006,
2008, 2010). Yra 2008, 2010 m. tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso
„Muzikinė akvarelė“, taip pat 2007, 2009 m. tarptautinio jaunųjų atlikėjų
kamerinės muzikos konkurso „Sąskambiai“ diplomantas. 2009, 2010 m.
Latvijos tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse „Muzikuokime
drauge“ tapo laureatu.
Mokytojas metodininkas Evaldas Beinoravičius
Baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų
orkestrinio dirigavimo klasę. Nuo 1986 m. dirba Utenos muzikos mokykloje
pučiamųjų skyriaus mokytoju. Didelį dėmesį skiria ansambliniam muzikavimui, aranžuoja kūrinius įvairios sudėties ansambliams, ruošia metodinę
medžiagą, kuria mielai dalijasi su kitų mokyklų pedagogais. Respublikinio
saksofonų ansamblių festivalio „B & Es“ (Utena) iniciatorius ir organizatorius,
dažnai kviečiamas dalyvauti respublikinių konkursų vertinimo komisijose.
Jo mokiniai yra daugkartiniai įvairių respublikinių ir tarptautinių konkursų
laureatai bei diplomantai.

UTENOS MUZIKOS MOKYKLA

Birutė Ilčiukaitė (smuikas)
Nuo ketverių metų dainuoja vokaliniame trio (vėliau kvartete) „Mums
gerai” pas mokytoja L.Jurkaitienę. Su šiuo ansambliu dukart tapo Respublikinio televizijos vaikų ir jaunimo konkurso „Dainų dainelė” laureate bei kitų
respublikinių ir tarptautinių konkursų prizinių vietų laimėtoja. Šešerių metų
pradėjo smuikuoti pas mokytoją G. Armonaitienę. Vėliau įstojo į Nacionalinės
M.K.Čiurlionio menų mokyklos neakivaizdinį skyrių. Mokėsi pas mokytoją
A.Dvarionaitę, o šiuo metu – pas mokytoją ekspertę U.Jagėlaitę. Dabar mokosi
Utenos muzikos mokyklos VI-oje klasėje pas mokytoją N. Gelgotienę. Dažnai
koncertuoja, dalyvauja ir pelno laurus respublikiniuose ir tarptautiniuose
festivaliuose bei konkursuose. Užaugusi norėtų ir smuiku griežti, ir dainuoti.
Kuris troškimas stipresnis-parodys laikas, juk jai dar tik dvylika.
Mokytoja metodininkė Nijolė Gelgotienė
Smuiku griežti mokėsi Utenos ir Rokiškio muzikos mokyklose,
studijavo Panevėžio aukštesniojoje muzikos mokykloje dėstytojo V. Malčiaus
klasėje. Vėliau muzikines studijas tęsė Kauno J.Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje bei konservatorijos Klaipėdos fakultetuose. 1976 m. Utenos
muzikos mokykloje pradėjo dėstyti smuikavimą. Nuo 2001 m. vadovauja
Teoriniam skyriui. Yra žinoma kaip viena pirmųjų muzikinių technologijų naudojimo muzikos mokyme pradininkė, metodinių seminarų šia tema lektorė.
Turi didelę koncertinės ir projektinės veiklos organizavimo patirtį.
UTENOS MUZIKOS MOKYKLA
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Rugilė Kaladinskaitė (fortepijonas)
Šįmet ji septintokė. ,,Rugilė nuoširdi, paprasta ir be galo darbšti“–
džiaugiasi jos mokytoja D.Petrašiūnienė. Respublikinių konkursų ,,Mūzų
įkvėpti“, ,,Linksmieji pirštukai“, „Šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos“ laureatė. Tarptautiniame Val Tidone konkurse Italijoje laimėjo III vietą,
o tarptautiniame N.Rubinšteino pianistų konkurse Paryžiuje – II vietą. 2010
m. nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurso diplomantė.
2008 m. dalyvavo M.Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo ,,Pagalba
Lietuvos vaikams“ inicijuoto koncertų ciklo ,,Jauni – jauniems“ koncerte.
Gabių ir itin gabių vaikų ir jaunimo projektų ,,Ištieskime ranką jaunajam
talentui‘‘, kuris vyksta Zarasų meno mokykloje, Utenos apskrities muzikos
mokyklų jaunųjų atlikėjų festivalių dalyvė. 2009 m. jai įteikta Zarasų rajono
savivaldybės pirmoji J.Gruodžio premija.

Arnas Konošovas (fortepijonas)
Meno mokykloje mokosi nuo 2005 m. Yra muzikalus, darbštus, labai gerai mokosi. Nuo aštuonerių metų sėkmingai dalyvauja regioniniuose,
respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Aktyvus visų renginių ir
festivalių dalyvis. 2007 m. tarptautinio konkurso ,,Mažieji talentai“ laureatas. 2007 m. ir 2009 m. šiuolaikinės lietuvių fortepijono muzikos Utenos
apskrities jaunųjų pianistų konkursų laureatas. 2008 m. XV Balio Dvariono
respublikinio pianistų konkurso III turo dalyvis. 2009 m. respublikinio
jaunųjų atlikėjų konkurso „Vaikystė su muzika“ laureatas. 2009 m. XI Leono
Povilaičio respublikinio šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos festivalio-konkurso diplomantas. 2010 m. nacionalinio jaunųjų pianistų konkurso
,,Musica Amabile“ laureatas ir už geriausią lietuvių kompozitoriaus kūrinio
atlikimą apdovanotas specialiu prizu su diplomu.

Mokytoja metodininkė Danguolė Petrašiūnienė
Mokykloje fortepijono mokytoja dirba nuo 1987 m. Yra reikli sau
ir mokiniams. Kiekviename mokinyje stengiasi įžvelgti geriausius mokinio
gabumus ir siekia juos lavinti. Jos mokiniai – daugkartiniai respublikinių,
tarptautinių konkursų laureatai bei diplomantai, nuolatiniai respublikinių
konkursų ir festivalių dalyviai. Mokytoja sėkmingai vykdė gabiems ir itin
gabiems vaikams projektą ,,Ištieskime ranką jauniesiems talentams“, kartu
su mokiniais dalyvauja tarptautiniuose projektuose, paruošė daug teminių
koncertų. 2009 m. suteiktas Metų mokytojos vardas. 2010 m. apdovanota
LR švietimo ir mokslo ministro padėkos raštu.

Vyresnioji mokytoja Danutė Konošova
Nuo 1966 m. Zarasų meno mokyklos mokytoja. Moko vaikus
skambinti fortepijonu, mokė solfedžio pagrindų, mokyklos jaunučių choro
koncertmeisterė. Yra reikli, atkakli pedagogė, iniciatyvi, energinga, išugdžiusi
ne vieną gabų moksleivį, turi didžiulę pedagoginę patirtį. Jos parengti
mokiniai dalyvauja ir laimi įvairiuose respublikiniuose, tarptautiniuose
konkursuose, sugeba paruošti vaikučius respublikiniam televizijos konkursui
,,Dainų dainelė“. Kartu su mokiniais kasmet organizuoja teminius koncertus. Ugdytiniai nuolat dalyvauja miesto renginiuose, apskrities festivaliuose.
Už ilgametį, nuoširdų kūrybinį pedagoginį ir metodinį darbą mokytoja ne
kartą apdovanota Zarasų rajono savivaldybės mero padėkos raštais. 2001 m.
apdovanota LR švietimo ir mokslo ministro padėkos raštu. Mokytoja aktyviai
domisi profesijos naujovėmis, tobulina kvalifikaciją, dalyvauja seminaruose.

Zarasų meno mokykla

Zarasų meno mokykla
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Simona Deinytė
Kamilė Matiukaitė
(fortepijoninis ansamblis)
Simona Deinytė ir Kamilė Matiukaitė kartu groja nuo 2009 metų.
Dar visai „jaunas“ fortepijoninis ansamblis dalyvavo: tarptautiniame
instrumentalistų festivalyje-konkurse „Spindulėlis Obeliuose 2010“, IX respublikiniame fortepijoninių ansamblių konkurse „ Muzikinės akimirkos“
Utenoje, Utenos apskrities muzikos ir meno mokyklų jaunųjų talentų festivalyje „Aukštaitijos viltys 2010“. Ansamblis koncertuoja Zarasų viešosios
bibliotekos, Dusetų dailės galerijos, Dusetų meno mokyklos, Dusetų kultūros
namų organizuojamuose renginiuose.

Eitvydas ir Mantvydas Merkiai
(akordeonininkų duetas )
Broliai Eitvydas ir Mantvydas Merkiai – aktyvūs įvairių renginių dalyviai. 2009 m. koncertavo tarptautiniame odontologų kongrese Trakuose bei
tarptautiniame medikų kongrese Vasaknų dvare. Broliai apdovanoti Padėkos
raštais už muzikavimą tarptautiniame seminare praktikume Ignalinoje. 2008
ir 2009 metų tarptautinio vokalistų ir instrumentalistų festivalio ,,Spindulėlis
Obeliuose“ bei 2008, 2009, 2010 metų Utenos apskrities muzikos mokyklų
jaunųjų atlikėjų dalyviai. Grojo Lietuvos televizijos laidoje „Idėjų metas“, mielai
dalyvauja Dusetų meno mokyklos ir Gesetų bendruomenės renginiuose

Vyresnioji mokytoja Regina Gadliauskienė
Dusetų meno mokyklos mokytoja dirba nuo 1969 m. 1999 m. suteikta
vyresniosios muzikos mokytojos kvalifikacinė kategorija. 1968 m. baigė
Vilniaus J.Tallat-Kelpšos muzikos mokyklą ir įgijo chorinio dirigavimo bei
dainavimo mokytojos specialybę. Veda fortepijono, fortepijoninių ansamblių
pamokas. Ilgą laiką buvo fortepijono skyriaus vedėja. Organizuoja įvairius
renginius ir šventes. Jos organizuojama fortepijoninių ansamblių popietė
„Sveikas būk, pavasari“ tapo tradicine, vykstančia nuo 2000 m. Jos paruošti
mokiniai dalyvauja apskrities, respublikos ir tarptautiniuose konkursuose bei
festivaliuose. 2010 m. respublikiniame fortepijoninių ansamblių konkurse
„Muzikinės akimirkos“ mokytojos paruoštas Ž.Kalasauskaitės ir S.Deinytės
fortepijoninis duetas iškovojo laureatų vardus, o G.Pužaitės ir V. Rimdeikaitės
fortepijoninis ansamblis pelnė diplomus.

Mokytojas metodininkas Juozas Švedas
Mokykloje dirba nuo 1972 m. Vilniaus kultūros mokykloje įgijo choro
dirigento specialybę. 1978 m. baigė Valstybinės konservatorijos Klaipėdos
fakultetą, įgijo kultūros švietimo darbuotojo, meno vadovo specialybę. 2001
m. suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 2003- 2007 m. jo
mokiniai tapo Lietuvos akordeonininkų konkursų laureatais bei diplomantais,
o 2005-2008 m. – tarptautiniame akordeonininkų konkurse Naujenėje pelnė
laureatų bei diplomantų vardus. 2004 m. akordeonininkų ansamblis dalyvavo
Lietuvos televizijos projekte vaikams ir jaunimui „Mažųjų žvaigždžių valanda“.
2006 m. E.Igliukaitė tarptautiniame akordeonistų konkurse Zdunsko Wola
pelnė I laipsnio diplomą, 2007 m. V.Šiukščiūtė tarptautiniame muzikos festivalyje Val Tidone (Italija) užėmė I vietą; G.Kibirkštytė – II vietą; V.Dicevičius
ir M.Šiukščius – III vietą. 2007 m. G.Kibirkštytė tapo I tarptautinio konkurso
„Jaunieji talentai 2007“ laureate. 2009 m. G.Kibirkštytė ir V.Šiukščiūtė tapo
VIII respublikinio akordeonininkų konkurso Vilniaus miesto ir Vilniaus
apskrities II turo nugalėtojomis.

Zarasų rajono Dusetų meno mokykla

Zarasų rajono Dusetų meno mokykla
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Justina Kazėnaitė (dainavimas)
Dainavimo specialybės mokosi 8
klasėje. Gimė 1993 m. Ignalinos rajone,
Kaniukų kaime. Lanko Ignalinos rajono Dūkšto vidurinės mokyklos XI klasę.
2002-2005 metais skambinti fortepijonu
mokėsi Ignalinos muzikos mokykloje, nuo
2006 metų – Visagino Česlovo Sasnausko
muzikos mokykloje mokosi dainuoti pas mokytoją ekspertę Vitą Pimpienę.
Dalyvauja miesto, regiono ir šalies koncertinėje konkursinėje veikloje,
įvairiuose televizijos projektuose: 2010 metais Visagino miesto 35 metų sukakties šventiniuose renginiuose, LNK televizijos projekte „2 minutės šlovės“,
Lietuvos televizijos ir radijo respublikiniame moksleivių konkurso IV etape
„Dainų dainelė“. Planuoja profesines dainavimo studijas tęsti toliau Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje.
Mokytoja ekspertė Vita Pimpienė
Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokyklos dainavimo skyriaus
vedėja, mokytoja ekspertė. 1995 m. baigė Vilniaus konservatorijos chorinio
dirigavimo specialybę, 2006 m. – Vilniaus pedagoginį universitetą, įgydama
muzikos mokytojo specialybę. Muzikos mokykloje dirba 13 metų. Nuo 1995 m.
vadovauja dainavimo skyriaus veiklai. 2007 m. įgijo mokytojos ekspertės
kvalifikacinę kategoriją. Jos ugdomoji veikla pasižymi labai aukštu profesiniu
lygiu, kruopščiu ugdytinių ir savo asmeninės pedagoginės veiklos planavimu.
Puikiai išmano įvairaus vaikų amžiaus balso formavimo, solinio ir ansamblinio
dainavimo ypatumus, repertuaro įvairumą. Savo dalykines žinias naudoja
integruotam ir diferencijuotam mokymui, nestokoja novatoriškų ir kūrybinių
idėjų. Buvę dainavimo specialybės moksleiviai tęsia studijas šalies ir užsienio
kolegijose, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, dalyvauja šalies bei tarptautiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose, fondų projektuose, konkursų
vertinimo komisijų darbe. Sukūrė dainavimo skyriaus ugdymo programą, rašo
ugdymo turinio kaitos projektus.

Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokykla

Anastasija Žuravel (fortepijonas)
Gimė 1996 m. Lanko Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos VIII klasę. Nuo 2003 m. mokosi Visagino Česlovo Sasnausko muzikos
mokykloje. Dalyvauja koncertinėje konkursinėje veikloje: respublikiniame
šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos festivalyje-konkurse Vilniuje
(2006 m. laureatė, III vieta, 2007 m. laureatė, II vieta, 2009 m. diplomantė),
III respublikiniame jaunujų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos
konkurse „Šypsenėlė“ Vilniuje (2009 m diplomantė), I respublikiniame
šiuolaikinės muzikos konkurse „Mūzų įkvėpti” Vilniaus Algirdo muzikos
mokykloje (2008 m diplomantė), jaunujų pianistų konkurse „...Nuo baroko
iki romantizmo...” Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje (2008 m.
laureatė, diplomas už geriausią baroko kūrinio atlikimą), respublikiniame
jaunųjų pianistų konkurse „Muzika Amabile” Vilniaus Balio Dvariono
dešimtmetėje muzikos mokykloje (2008 m., 2010 m. diplomantė).
Mokytoja metodininkė Nina Bacienė
Fortepijono mokytoja metodininkė. Gimė Baltarusijoje. 1971 m.
baigė Vitebsko aukštesniąją muzikos mokyklą ir įgijo fortepijono mokytojos
ir koncertmeisterės specialybes. Nuo 1974 m. pradėjo dirbti Švenčionių
meno mokykloje, nuo 1992 m. dirba Visagino Česlovo Sasnausko muzikos
mokykloje. 1996 m. suteiktos vyresniosios mokytojos ir 2006 m. mokytojos
metodininkės kvalifikacinės kategorijos. Yra keturių autorinių seminarų ir
konkursų autorė, kviečiama dirbti žiuri nare respublikiniuose konkursuose.
Ninos Bacienės mokiniai – tarptautinių ir respublikinių konkursų nuolatiniai
dalyviai, nugalėtojai, laureatai ir diplomantai. Mokytoja pelnė apdovanojimus
už puikų moksleivių paruošimą tarptautiniams ir respublikiniams konkursams.

Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokykla
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KONCERTO PROGRAMA
JURGITA KAZAKEVIČIŪTĖ (vargonai)
L.Vierne
„Vestminsterio varpai“
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MILDA DAUNORAITĖ (fortepijonas)
Anykščių muzikos mokykla 3 kl.
(mokytoja metodininkė Irena Meldaikienė)
W.Gillock
„Fontanai lietuje“
Anykščių muzikos mokyklos Senosios muzikos ansamblis PAVANA ir
tarptautinių konkursų laureatas obojininkas ROBERTAS BEINARIS
(mokytoja metodininkė Lina Pipirienė)
Th.Arbeau
„Pavana“
M.Pretorijus
„Volta“
BIRUTĖ ILČIUKAITĖ (smuikas)
Utenos muzikos mokykla, 6 kl.
(mokytoja metodininkė Nijolė Gelgotienė)
F.Drdla
„Carmen–Phantasie“ op. 66
Koncertmeisterė mokytoja ekspertė Zita Lukošiūnienė
Ignalinos muzikos mokyklos styginių instrumentų ansamblis
(mokytoja metodininkė Virginija Stuglienė)
O.Petrova ir
Valsas iš kino filmo „Peterburgo paslaptys“
A.Petrovas
ARNAS KONOŠOVAS (fortepijonas)
Zarasų meno mokykla, 6 kl.
(vyresnioji mokytoja Danutė Konošova)
B.Dvarionas
„Liūdesys“
JUSTINA KAZĖNAITĖ (dainavimas)
Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokykla, 8 kl.
(mokytoja ekspertė Vita Pimpienė)
K.Dalla
„Caruso“
Koncertmeisteris Edgar Petrinko

Anykščių sutrikusio intelekto vaikų ir jaunuolių ugdymo centras
Vaidinimas PINGVINŲ IŠDAIGOS
(teatro trupės vadovė Laimė Žemaitienė)
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ILJA AKSIONOV (diskantas)
Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla
(profesorius Virgilijus Noreika)
B.Gorbulskis
„Motinos šviesa“, A.Dabulskio eilės
A.Raudonikis
„Vilniaus andante“ E.Selelionio eilės
Koncertmeisteris Aleksandras Vizbaras
MONIKA NEPAITĖ IR RASA SAULYTĖ
Fortepijoninis ansamblis
Ignalinos muzikos mokykla, 8 kl.
(mokytoja metodininkė Tatjana Švidko)
T.Smirnova
„Prancūzų popuri“
INSTRUMENTINIS TRIO:
Laura Vyšniauskaitė (akordeonas)
Ieva Žičkaitė (kanklės)
Vaiva Datenytė (smuikas)
Molėtų menų mokykla, 7 kl.
(vyresnioji mokytoja Marytė Matuliauskienė)
S.Miltenis
„Lėta polka“
Aranžavo Marytė Matuliauskienė
ŽYGIMANTAS ŽIOGAS (klarnetas)
Molėtų menų mokykla 4 kl.
(mokytojas metodininkas Virginijus Deksnys)
E.Grygas
„Solveigos daina“
		
iš muzikos H.Ibseno dramai „Peras Giuntas“
Koncertmeisterė Aušra Grigonienė
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ONA KOLOBOVAITĖ (sopranas)
G.Gershwin
Klaros lopšinė iš operos „Porgis ir Bese“
R.Lovland
„You raise me up“
Koncertmeisteris Paulius Zdanavičius
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RUGILĖ KALADINSKAITĖ (fortepijonas)
Zarasų meno mokykla, 7 kl.
(mokytoja metodininkė Danguolė Petrašiūnienė)
M.Glinka
Noktiurnas Es-dur
SIMAS PETKEVIČIUS (saksofonas)
Utenos muzikos mokykla, 9 kl.
(mokytojas metodininkas Evaldas Beinoravičius)
P.Bonneau
Siuita B-dur IV d.
Koncertmeisterė mokytoja ekspertė Zita Lukošiūnienė
SIMONA DEINYTĖ ir KAMILĖ MATIUKAITĖ
Fortepijoninis ansamblis
	Dusetų meno mokykla, 5 kl.
(vyresnioji mokytoja Regina Gadliauskienė)
A.Diabelli
Rondo
ANASTASIJA ŽURAVEL (fortepijonas)
Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokykla 8 kl.
(mokytoja metodininkė Nina Basienė)
F.Chopin
Polonezas, op. 40 Nr. 1 A-dur
EITVYDAS IR MANTVYDAS MERKIAI
Akordeonininkų duetas
	Dusetų meno mokykla, 8 kl.
(mokytojas metodininkas Juozas Švedas)
E.Vacher-Peyronin „Neapolietiškas brizas“

Paulių Širvį prisimenant

Vasilijus Trusovas
Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos
lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas ekspertas
skaito P.Širvio eiles

TALENTAI
UTENOS VAIKŲ SOCIALINĖS PARAMOS IR UGDYMO CENTRO
LANKYTOJŲ DAILĖS DARBŲ PARODĖLĖ
STASIO VAINIŪNO NAMUOSE.
Atidaroma lapkričio 17 d. 15 val.
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Fondo programas globoja dienraštis
vaišina obuolių sultimis
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Fondo programas remia
Šventę remia
27

Kultūros rėmimo fondas

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

