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Festivalio partneriai

Lietuvos nacionaLinĖ fiLharmonija

Kauno fiLharmonija 

Lietuvos daiLĖs muziejus

bendrija „atgaiva”

Lietuvos muziKos ir teatro aKademija

Šv. Kristoforo Kamerinis orKestras

ŠiauLių miesto KoncertinĖ įstaiga

stasio vainiŪno namai 

Festivalį globoja ir remia

viLniaus miesto savivaLdybĖ

KuLtŪros rĖmimo fondas

neįgaLiųjų reiKaLų departamentas prie 
sociaLinĖs apsaugos ir darbo ministerijos

austrijos respubLiKos ambasada

jav ambasados ameriKos centras

prancŪzų KuLtŪros centras
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mielieji,

jūsų sugrįžimai tampa susitikimais, iš kurių mes pasisemiame grožio, prasmės, pilnatvės... Šių 
susitikimų laukiame su didžiausiu nekantrumu, vertiname jūsų laimėjimus, išgyvename nepakartojamai 
nuostabias akimirkas.

festivalyje „sugrįžimai“ didžiuojamės talentais, kurie garsina Lietuvos vardą svečiose šalyse. taip 
pat džiugina, kad jūs neprarandate ryšio su Lietuva, noriai grįžtate į šį tradicinį festivalį, kur mus suvienija 
kultūros tapatumo jausmai, skleidžiamas džiaugsmas, puoselėjamos mūsų tradicijos, o koncertuojančiųjų 
ratas vis plečiasi.

pats festivalio pavadinimas yra reikšmingas ir atveriantis idėją, kad tai ne atsitiktinis vienkartinis ap-
silankymas. ypač simboliška, kad sugrįžimas vyksta ankstyvą pavasarį. Čia jūs esate laukiami ir reikalingi.

sugrįžkite!

Dear Friends,
Your comings back are like very special meetings which fill us with beauty, meaning and content... We 

are waiting for those rendezvous with great impatience, we appreciate your victories and together live through the 
inimitably wonderful moments.

During the “Recurrences” Festival we feel proud of the talents who glorify the name of Lithuania in foreign 
countries, as well as we are happy to realize that you haven’t cut the cord with Lithuania continue willingly to come 
back to the traditional festival, which unites our feelings of cultural belonging, pulsates with joy and preserves our 
traditions, involving more and more new performers.

Welcome back!

remigijus viLKaitis
Lietuvos respublikos kultūros ministras
Minister of  Culture of the Republic of Lithuania

tikime Laisve! su tokiu šūkiu pasitinkame šį pavasarį ir švenčiame Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dvidešimtmetį. mes tikime laisve, nes prieš dvidešimt metų sunkiai iškovota ji sutelkė Lietuvos 
žmones, įkvėpė valstybės atkūrimo darbams, sugrąžino pagarbą žmogaus apsisprendimui, panaikino apribo-
jimus kūrybai ir atvėrė duris į pasaulį. Laisvė menininkui yra absoliuti būtinybė, be jos kūryba tėra štampų 
rinkinys. todėl tik išsilaisvinę Lietuvos žmonės vėl tapo kuriančiais piliečiais, gyvybingu vakarų kultūros 
organizmu. 

 vertinu šio festivalio kilnų tikslą stiprinti geriausiose pasaulio mokyklose ir scenose dirbančių ir 
besimokančių jaunųjų talentų ryšį su tėvyne. turime laisvę ne tik kurti, bet ir laisvę sugrįžti į tėvynę, kuri 
džiaugiasi kiekviena savo piliečių pergale ar laimėjimu ir kuri vertina kiekvieną sugrįžtantį.

džiaugiuosi įspūdinga šio festivalio programa ir garbingais jo dalyviais. mūsų menininkams 
sėkmingai pasinaudoti naujomis galimybėmis padėjo Lietuvos muzikų rėmimo fondas. malonu, kad koncer-
tuose taip pat išvysime daugelį užsienio šalių atlikėjų - „sugrįžimai“ tampa solidžiu įvykiu Lietuvos kultūros 
padangėje. belieka palinkėti, kad jis kasmet sutrauktų vis daugiau mūsų menininkų.

We believe in Freedom! With these words we do meet spring and celebrate the 20th anniversary of the 
renewal of the Lithuanian Independence. We believe in freedom, because once reached through hardships it has 
united the Lithuanian people, inspired them for the state rebuilding, returned the respect for personal self-deter-
mination, cancelled the restrictions in creative work and opened the doors to the world. For the artist freedom is 
an absolute necessity, because without it art would be just a collection of clichés. That is why after having gained 
freedom the Lithuanian people once again became the creative citizens, representing the full of vitality body within 
the Western culture. 

I deeply respect the noble aim of this festival which is to strengthen the ties of the young talents, who work 
and study in the world best schools and stages, with their motherland. We have freedom not only to create, but 
also to come back to Lithuania, which enjoys every victory and achievement of its citizens and which appreciates 
everyone coming back.

I am fascinated by the impressive programme of the festival and the honourable participants. The Lithua-
nian Musicians’ Support Foundation has helped artists to use the new opportunities with the utmost benefit. It 
would be a pleasure to see at concerts many foreign performers – “Recurrences” are becoming a special event in the 
cultural life of Lithuania. I wish it would attract more and more of our artists every year.

audronius aŽubaLis
Lietuvos respublikos užsienio reikalų ministras
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania
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Kartu su pavasariu sugrįžta į Lietuvą ir „sugrįžimų“ festivalis, sukviesdamas į tėvynę talentingus mūsų 
krašto atlikėjus iš įvairiausių pasaulio šalių. savo talentu, įsimintinais koncertais jie džiugins savo gerbėjus, 
dovanos neužmirštamas akimirkas. sugrįžę į gimtinę jaunieji menininkai ne tik dalijasi savo pasiekimais, bet 
ir pasisemia kūrybinių galių, įkvėpimo.

Šis festivalis ypatingas, nes stiprina tarpusavio saitus, skatina neprarasti ryšio su tėvyne. sugrąžindamas 
į gimtinę talentingiausius mūsų muzikus, festivalis suteikia mums galimybę net tik gėrėtis nuostabiais kūriniais, 
bet ir pasidžiaugti mūsų menininkų gebėjimais ir pasiekimais.

Linkiu festivaliui gyvuoti dar daugelį metų, dovanojant neišdildomus įspūdžius klausytojams ir 
festivalio dalyviams.   

Together with spring Lithuania meets the RECURRENCIES festival inviting back homeland our most 
talented performers as well as the artists all over the world. Their talent and the unforgettable concerts will feel 
with joy the hearts of the admirers and create the truly unforgettable moments. Returning home the young artists 
not only share their achievements, but also acquire new creative powers and inspiration. 

This festival is so very special because it makes the human relations stronger and encourages not to lose the 
ties with the mother land.  Bringing back home our most gifted musicians the festival gives us a chance not only to 
enjoy the amazing pieces of music, but also to admire the talent and excellent achievements of our artists.

I wish the festival long life for many years filling the audience and the participants with unfading im-
pressions.

vida bandis
pasaulio Lietuvių bendruomenės atstovė Lieuvoje 
Representative of the World Lithuanian Community in Lithuania

mielieji,

muzika visuomet buvo viena tų universaliųjų vertybių, kurios vienijo skirtingus žmones ir tautas, 
padėjo suprasti vieniems kitus. Kartu tai – kitokio žvilgsnio į aplinką išraiška ir forma.

taigi, muzika – ypatingas menas. o festivalyje „sugrįžimai“ skamba ypatinga muzika.
Linkiu puikaus laiko visiems festivalyje skambančios muzikos kūrėjams ir klausytojams. ačiū, kad 

esate.

Music has always been one of the universal values that unite separate people and nations helping to 
understand each other better. At the same time it is a peculiar form and expression of an utterly different world 
outlook. 

Thus, music is a very special art. And there at “Recurrences” Festival sounds the special music.
I wish the most wonderful time to all the music creators and listeners during that musical celebration. 

Thank you for being there.

vilius navicKas 
vilniaus miesto savivaldybės meras
The Mayor of Vilnius City Council
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upė prasideda iš nedidelio šaltinėlio. jūsų kelias prasidėjo čia, nedidelėje Lietuvoje, tačiau 
gilėdamas ir platėdamas jis, nelyginant ta upė, nuplaukė, nuskambėjo toli toli, garsindamas savo 
gimtojo šaltinėlio – Lietuvos vardą.

tegul ir toliau ,,sugrįžimai“ jungia Lietuvą su pasauliu!

A river starts with a tiny spring. Your road started here, in small Lithuania, but later having 
become wider and deeper, like a river it has flown and sounded far far away, glorifying the name of its 
native spring – Lithuania.

Let “Recurrences” continuously unite Lithuania with the broad world!

romualdas Kondrotas
nacionalinės  m. K. Čiurlionio menų mokyklos direktorius
Director of the National M.K. Čiurlionis Arts School

sveiki sugrįžę, mieli ,,sugrįžimų” festivalio dalyviai!
jau tapo gražia tradicija kiekvieną pavasarį laukti sugrįžtančių  

į tėvynę jaunųjų muzikų, plačiai garsinančių mūsų krašto kultūrą bei 
Lietuvos vardą pasaulyje. Lietuvos muzikų rėmimo fondas, jau du 
dešimtmečius puoselėdamas jaunatvišką festivalį „sugrįžimai“, nuolat 
siekia, kad kūrybinis muzikų bendradarbiavimas ir saitai su Lietuvos 
publika niekuomet nenutrūktų, o mes galėtumėm didžiuotis, jog atlikėjų 
meistriškumas, pradėtas ugdyti puikių Lietuvos pedagogų, yra deramo 
europinio lygio ir gera dirva tolesniam tobulėjimui. 

mūsų šalis iš tiesų yra turtinga talentais. dažnam sostinės svečiui 
kelia nuostabą aukštas meno kolektyvų profesionalumas, muzikinio gyve-
nimo intensyvumas bei tradicijų gausa. nenuostabu, kad tikri talentai 
ieško naujų erdvių realizuoti savo gabumus. tikrai kūrybingai asmenybei 
dažnokai būna ankšta namuose, o prisidėjus sunkioms ekonominėms 

sąlygoms, jaučiama nepakankama materialinė pagalba bei reikalingų institucijų dėmesys. 
tačiau sugrįžti į tėvynę visados prasminga… juk grįžtate pasisėmę žinių ir patirties, aplankę daugelį 

šalių, dalyvavę festivaliuose ir konkursuose, atsivežate naujų kolegų, kūrybinių partnerių. ypač svarbu sugrįžti 
šiandien, kai daug jaunų žmonių ieško laimės svetur, kai emigracijos banga nubloškė didelę mūsų visuomenės 
dalį toli nuo gimtinės. mums svarbu, kad sugrąžinate dalį dvasinės kultūros, kūrybinių idėjų, kurios svečioje 
šalyje palaiko jus ir yra ypač reikalingos dabarties Lietuvai.

mieli atlikėjai. džiaugiamės jūsų sėkme ir didžiuojamės jumis. didelio jums kūrybinio įkvėpimo, 
sėkmingo tolimo skrydžio. tačiau nepamirškite, kad visada esate laukiami namuose, visada esate reikalingi 
tėvynei. 

Welcome back, dear participants of the “Recurrences” Festival!
It has already become a nice tradition every spring to wait for the young musicians coming back to their 

Motherland, promoting our national culture widely around the world and glorifying the name of Lithuania. The 
Lithuanian Musicians’ Support Foundation has been arranging the youth festival “Recurrences” for two decades, 
constantly putting all the efforts that the cooperation and close ties with the Lithuanian public never break off and 
we could enjoy the performers’ high skills, which once had been developed by the excellent Lithuanian pedagogues 
and now having reached the European level could be further perfected on the mother soil. 

Our country is truly rich with talents. The frequent guests of the capital are pleasantly surprised be the 
high professional level of the art groups, the intensity of the musical life and the variety of traditions. It is only 
natural that true talents are seeking for new spaces in order to realize their abilities. A really creative personality 
often feels somewhat isolated by the home walls; besides, under the hard economic circumstances the musicians suffer 
from insufficient material support as well as the lack of attention from the authorities. 

However, their returning home is always so meaningful... You come back having acquired new knowledge 
and experience, having visited many countries and participated in various festivals and contests, having brought 
new colleagues and creative partners. It is exceptionally important now, when a lot of young people are looking for 
success abroad, when the emigration wave has carried away a great deal of our countrymen far away from their 
Motherland. For us it is infinitely important that You bring back a fragment of our spiritual culture and new 
creative ideas which support You overseas and are in demand in modern Lithuania.

Dear performers, we enjoy Your success and feel proud of You. We wish You all the creative inspiration 
and the successful further flying. Yet, remember that we are always waiting for You back home. You are always 
important for our Motherland.

profesorius eduardas gabnys
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius
Rector of Lithuanian Music and
Theatre Academy
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Kovo 24 d., trečiadienį, 18 val. daLia stuLgytĖ schmaLenberg (smuikas) vokietija
Šiaulių didžiojoje „saulės“ koncertų salėje aLeKsandra ŽvirbLytĖ (fortepijonas) Lietuva
Kovo 25 d., ketvirtadienį, 19 val. Šv. Kristoforo Kamerinis orKestras Lietuva
Šv. Kotrynos bažnyčioje vilniuje meno vadovas ir dirigentas donatas KatKus

Balandžio 1 d., ketvirtadienį, 18 val. rŪta stadaLnyKaitĖ (fortepijonas) italija
Lietuvos muzikos ir teatro rémi deLangLe (klarnetas) prancūzija
akademijoje

Balandžio 7 d., trečiadienį, 16 val. justina gringytĖ (mecosopranas) d.britanija
generolo jono Žemaičio  thomas coLtman (fortepijonas) d.britanija
Lietuvos karo akademijoje
Balandžio 8 d., ketvirtadienį, 18 val. 
taikomosios dailės muziejuje

Balandžio 9 d., penktadienį, 18 val. gintautĖ gatavecKaitĖ (fortepijonas) d.britanija
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje tristan Lee (fortepijonas) australija-
  d.britanija

Balandžio 15 d., ketvirtadienį, 18 val. frances covaLesKy (fortepijonas) jav
taikomosios dailės muziejuje

Balandžio 21 d., trečiadienį, 18 val. poeto Kazio bradŪno (����-200�) jav, Lietuva
stasio vainiūno namuose kūrybos vakaras
 dalyvauja aktorė gražina urbonaitė, dainininkė aušra Liutkutė,  
 pianistė birutė asevičiūtė, muzikologas vaclovas juodpusis

Balandžio 27  d., antradienį, 18 val. Liana doLidzĖ (fortepijonas) Šveicarija
vilniaus paveikslų galerijoje tabea resin (fleita) Šveicarija-
Balandžio 28 d., trečiadienį, 16 val.  vokietija
mykolo romerio universitete

Gegužės 3 d., pirmadienį, 18 val. vytautas vepŠtas (baritonas) d.britanija
taikomosios dailės muziejuje vytenis gurstis (fleita) d.britanija
 mantautas Katinas (fortepijonas) d.britanija

Gegužės 9 d., sekmadienį, 14 val. virginijus barKausKas (vargonai) jav
vilniaus arkikatedroje bazilikoje Liudas norvaiŠas (bosas) Lietuva
Gegužės 11 d., antradienį, 16.30 val. robertas beinaris (obojus) Lietuva
marijampolės Šv. arkangelo mykolo bažnyčioje

Gegužės 12 d., trečiadienį, 19 val. eriKa navicKaitĖ majstor (sopranas) austrija
Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje Kęstutis aLČausKis (tenoras) Lietuva
Gegužės 15 d., šeštadienį, 18 val. deividas staponKus (baritonas, vilniuje) Lietuva
Kauno filharmonijoje raimondas baranausKas  (baritonas, Kaune) Lietuva
 auŠra motuzienĖ (fortepijonas) Lietuva

beveik su Lietuvos respublikos nepriklausomybės atkūrimu užgimęs Lietuvos muzikų rėmimo 
fondas tarp svarbiausių savo uždavinių kūrybinės veiklos gairėse numatė bendradarbiavimą su mūsų tautiečiais 
užsienyje, ten įsitvirtinusiais, besidarbuojančiais, studijuojančiais. Šis dialogas tęsiasi jau beveik aštuoniolika 
metų, nes „sugrįžimų“ festivalis augo iš atskirų mūsų tautiečių koncertų Lietuvoje. taigi, dvyliktasis festivalis 
padeda mums visiems sutelktai pabendrauti kartu, pasidžiaugti pasiektais laimėjimais, pagaliau, išvykusiems 
sudaro palankią galimybę pabūti su Lietuva, pamatyti jos kasdienybę, pasidžiaugti buvusių kolegų kūrybiniais 
laimėjimais. Šis kūrybinio bendradarbiavimo metraštis yra labai turtingas, nes ir tuo būdu lietuviška muzika 
gali plisti užsienio kraštuose, pagaliau, su mūsų atlikėjais Lietuvą pamato ir jų kolegos muzikantai.

nuoširdžiai džiaugiuosi ir sveikinu visus, kurie gaivina „sugrįžimų“ versmę.

Almost immediately after the proclaimed Lithuania’s renewed independence in 1990 there was established 
the Lithuanian Musicians’ Support Foundation, which had identified as one of its top priorities the cooperation 
with our countrymen who had settled, worked and studied abroad. This dialogue has been continuing for nearly 
eighteen years, since the “Recurrences” Festival had grown out of separate concerts of our countrymen in Lithuania. 
Thus, the 12th festival provides us with the opportunity to come together, to enjoy the new achievements and finally, 
for those who had left the country it is an excellent chance to stay on Lithuania, to watch the pace of its daily life 
and welcome the creative success of their performer colleagues. The chronicle of this cooperation is truly meaningful 
because makes it possible to promote the Lithuanian music in foreign countries. What is more, together with our 
performers their foreign colleagues get to know Lithuania better. 

I am sincerely happy and congratulate all of you, who fill up the torrent of “Recurrences”.

Liucija stuLgienĖ
Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė
Director of the Lithuanian Musicians‘ Support Foundation
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Koncerto programa
 

i daLis

p.a.Ölander sekstetas
(��2�-����)

F.mendelssohn  Koncertas smuikui, fortepijonui ir styginių orkestrui d-moll
(��0�-����)  allegro
  adagio
  allegro molto

ii daLis

s.barber adagio styginiams, op.��
(���0-����) Koncertas smuikui ir orkestrui, op.��
  allegro

  andante
  presto

 daLia stuLgytĖ schmaLenberg (smuikas)
 aLeKsandra ŽvirbLytĖ (fortepijonas)
 Šv. Kristoforo Kamerinis orKestras
 meno vadovas ir dirigentas donatas KatKus

Kovo 2� d. trečiadienį, �� val.  Šiaulių didžiojoje „saulės“ koncertų salėje
Kovo 2� d., ketvirtadienį, �� val. Šv. Kotrynos bažnyčioje vilniuje

Km Dalia Stulgytė Schmalenberg 
(smuikas, vokietija)

Xii-asis muzikos festivalis „sugrįžimai“ koncertui į Lietuvą 
„sugrąžina” smuikininkę dalią stulgytę schmalenberg, kuri, baigusi 
nacionalinę m.K.Čiurlionio menų mokyklą, laimėjusi tarptautinius 
konkursus Lenkijoje, vokietijoje, Šveicarijoje, kt.šalyse, jau 20 metų 
gyvena ir darbuojasi vokietijoje. Čia buvo pelnyta vokietijos simfoninio 
orkestro berlyne ferenc fricsay stipendija, vėliau – berlyno filharmonijos 
orkestro h. von Karajano vardo stipendija, sudariusi galimybę tobulintis 
berlyno filharmonijos orkestro akademijoje. buvo kviečiama dirbti įvairių 
vokietijos ir danijos simfoninių orkestrų koncertmeistere, o nuo ���� 
metų, įveikusi apie tris šimtus pretendentų, tarp kurių buvo ir tenykščių 
smuikininkų, tapo drezdeno simfoninio orkestro koncertmeistere, 
orkestro, kuris su koncertais aplankė visą pasaulį nuo japonijos iki jav ir 

yra tarp penkių pačios aukščiausios kategorijos vokietijos simfoninių orkestrų. Kūrybiškai bendradarbiavo 
su dirigentais c.abbado, L.maazel, s.rattle, z.mehta, g.solti, m.jansons, m.rostropovič, m.dvarionaite, 
s.sondeckiu, r.frühbeck de burgos, d.Kitajenko ir kitais. Lietuvoje grojo su nacionaliniu, valstybiniu 
simfoniniais, Lietuvos kameriniu orkestrais. nuolat koncertuoja kaip solistė, vokietijoje populiarindama ir 
lietuvių kompozitorių kūrybą, vadovauja c.schumann styginių kvartetui. prieš porą metų pelnė garbingą 
Km (Kammer musiker) titulą, kuriuo nuo karališkų laikų apdovanojami šalies muzikinei kultūrai ypač 
nusipelnę atlikėjai.

The 12th musical Festival “Recurrences” brings back for the concert in Lithuania the violinist Dalia 
Stulgytė Schmalenberg, who after graduating from the National M.K. Čiurlionis Arts School and having won 
the international contests in Poland, Germany, Switzerland and other countries, for already twenty years has been 
living and working in Germany. She has been awarded a number of grants including that of the Ferenc Fricsay 
by the Berlin Symphony Orchestra and the H. von Karajan grant by the Berlin Philharmonic Orchestra, which 
gave her the opportunity to perfect her skills at the Academy of the Berlin Philharmonic Orchestra. She has been 
invited as the leader of the orchestras in Germany and Denmark. In 1999 in Dresden she was chosen from over 
three hundred candidates, including the local violinists, and became the leader of the Dresden Symphony Orchest-
ra, which is one of the five the highest category orchestras in Germany; and with it she has travelled all over the 
world from Japan to the USA. She has been constantly performing solo in Germany promoting the music of the 
Lithuanian composers, as well as leading the C. Schumann string quartet. Some years ago she was awarded the 
honourable KM (Kammer musiker) title, which from the kings’ times is granted to the most prominent performers 
having made an exceptional input into the country’s musical culture. 

Aleksandra Žvirblytė 
(fortepijonas, Lietuva)

���� m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (prof. o.Šteinberg kl.). ����-���� m. stažavo 
maskvos p.Čaikovskio konservatorijoje. tobulinosi vokietijoje, Šveicarijoje. tarptautinių konkursų vokietijoje, 
jav, prancūzijoje laureatė. nuolat koncertuoja Lietuvoje, užsienyje. bendradarbiauja su įvairiais orkestrais, 
dirigentais s.sondeckiu, j.domarku, g.rinkevičium, a.Šulčiu, ch.christovu, a.Kolobuchinu, o.Weder. 
dalyvauja muzikos festivaliuose, įrašė kūrinių Lietuvos radijuje, išleido garso kasetę ir kompaktinę plokštelę. 
yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fortepijono katedros docentė, veda atlikėjų meistriškumo kursus, 
skaito pranešimus mokslinėse metodinėse konferencijose, dalyvauja tarptautinių konkursų žiuri darbe. 

vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras  (meno vado-
vas ir dirigentas donatas Katkus) garsus savo universalumu, profesionalumu, menine vaizduote. 
todėl yra laukiamas ne tik Lietuvos, užsienio prestižinėse koncertų salėse (tarp jų Théatre des 
champs-elysées, m.glinkos, p.Čaikovskio ir kt.), bet ir estrados scenoje ar net smėlio karjeru-
ose... per savo gyvavimo laiką yra pelnęs platų pripažinimą Lietuvoje ir užsienyje, sėkmingai rep-
rezentuoja Lietuvos kultūrinius pasiekimus tarptautiniuose renginiuose. nuolat bendradarbiauja 
su žinomais Lietuvos ir užsienio kolektyvais bei solistais. pelnęs „barokinio orkestro“ bei retų 
partitūrų gaivintojo reputaciją, orkestras, anot muzikologų, dar yra ir „puiki bazė visiems lietuvių 
kompozitorių sumanymams“. Šiandien jo repertuare – per trisdešimt Lietuvos autorių opusų: nuo 
senosios muzikos iki Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų darbų, yra atlikęs beveik 
visus f.bajoro, b.Kutavičiaus, o.balakausko kūrinius styginiams. dėmesio skiriama ir šiuolaikinei 
užsienio kompozitorių muzikai – p.vasko, e.s.tüüro, j.mccabe‘o, shin, a.ruoffo, r.sierros ir 
daugelio kitų kompozitorių kūriniams.
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Rūta Stadalnykaitė 
(fortepijonas, italija)

nuo šešerių metų muzikos mokėsi m.K.Čiurlionio menų mokykloje. 
studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pas docentę a.Šikšniūtę.

2002 metais, gavusi bakalauro diplomą, įstojo į milano g.verdi 
konservatoriją, kurioje studijavo pas žymaus italų pianisto a.benedetti–michelan-
geli mokinę o.scevkenovą. baigusi konservatoriją aukščiausiais balais ir pagyrimu, 
tobulinosi ir baigė tos pačios konservatorijos kamerinės muzikos magistrantūros 
studijas (e.piemonti kl.). yra daugelio tarptautinių konkursų laureatė. Koncertinę 
veiklą derina su pedagoginiu darbu. daug koncertuoja italijoje ir kitose užsienio 
šalyse ne tik kaip solistė, bet ir su kameriniais ansambliais.

After being admitted, at the age of six, at the M.K.Čiurlionis Art School of Vilnius, continued her stu-
dies at the Lithuanian Music and Theatre Academy, where she graduated in Piano under the guidance of Albina 
Šikšniūtė. In 2002 she was admitted at the Conservatorio „G.Verdi” of Milano in the class of Olga Scevkenova, 
where she graduated with full marks cum laude. She won several national and international competitions. She 
has frequently performed on an international basis mostly in chamber music ensembles, from duo to quintet with 
piano, and with voices. In the 2007 she finished her two year advanced course in Piano chamber music under the 
guidance of Emanuela Piemonti at the Conservatorio of Milan, with full marks cum laude and Honours.

Rémi Delangle 
(klarnetas, prancūzija)

būdamas aštuonerių metų pradėjo mokytis groti klarnetu boulogne 
billancourt (prancūzija). studijavęs pas daugelį klarneto dėstytojų prancūzijoje 
ir australijoje, įstojo į paryžiaus konservatoriją, kur šiuo metu studijuoja pas 
p.moragues ir j.f.verdier. nuo 200� metų groja „La garde républicaine“ orkestre. 
neapsiriboja tik klasikine muzika, daug improvizuoja ir yra balkaniškos muzikos 
grupės „balkan Klezmer band“ narys. 200� metais tapo vienu iš „ard munich 
competition“ konkurso pusfinalininkų. 200� metais milane laimėjo konkursą 
„società umanitaria“.

At the age of 8 Rémi started clarinet in Boulogne Billancourt (France). After 
working with many teachers in France and Australia, now he is studying at the Paris 
Conservatoire (CNSMDP) with Pascal Moragues and Jean François Verdier. He is also playing in the orchestra of 
„La garde républicaine“ since 2007. His playing goes from classical to improvised music passing through Balkan 
Music and he is asked for many chamber music and orchestral concerts. In 2008 he reached the semi final at the 
ART Munich Competition. In 2009 he won the „Società Umanitaria“ competition in Milan.

Koncerto programa

i daLis

Ch. m. Widor introdukcija ir rondo klarnetui ir fortepijonui
(����-����)

r. schumann fantasiestücke fortepijonui ir klarnetui, op. ��
(���0-����)  tema ir variacijos (geistervarationen) fortepijonui

F. Chopin introdukcija ir variacijos „je vends des scapulaires“ 
(���0-����) tema fortepijonui

m. K. Čiurlionis noktiurnas fortepijonui cis-moll, vL ���
(����-����) preliudas fortepijonui b-moll, vL ���

ii daLis

D. lovreglio Koncertinė fantazija klarnetui ir fortepijonui
(����-��0�)

C. Debussy  pirmoji rapsodija klarnetui ir fortepijonui
(���2-����)

C. m. von Weber  didysis koncertinis duetas klarnetui ir fortepijonui
(����-��2�)

 rŪta stadaLnyKaitĖ (fortepijonas)
 rémi deLangLe (klarnetas)

balandžio � d., ketvirtadienį, �� val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje
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Koncerto programa

i daLis

Ch.W.Gluck alceste’s arija Divinites du Styx iš operos „alceste”
(����-����)
G.F.Händel ruggiero arija Verdi prati iš operos „alcina”
(����-����)  ariodante’s arija Scherza infida iš operos „ariodante”
 serse arija Crude furie iš operos „serse”
J.Brahms rapsodija h-moll, op. ��. nr.�
(����-����)
F.Schubert heidenroslein
(����-��2�)  gretchen am spinnrade
 Lachen und Weinen
J.Brahms von ewiger Liebe

ii daLis

W.A.Mozart sesto arija Parto parto iš operos „La clemenza di tito”
(����-����)
G.Bizet carmen Seguidilla iš operos „carmen”
(����-����)
C.Saint-Saëns dalilos arija Mon Coeur s’ouvre a ta voix iš operos „samson et dalila”
(����-��2�)
G.Verdi eboli arija Canzone del velo iš operos „don carlos”
(����-��0�)
H.Villa-Lobos impressoes seresteiras (minstrel impressions): nr. 2 from ciclo brasileiro
(����-����) 
T.Takemitsu rain tree sketch 2. i memoriam oliver messiaen
(���0-����)
V.Kairiūkštis aš viską viską užmiršau. A.Baltakio eilės
(*���0)
B.Britten Laidotuvių liūdesys
(����-����)
M.Williams Kai naktis ateina
(���0-����)
R.S.Hughes mano tėčio mažas geltonas namelis
(����-����)

 justina gringytĖ (mecosopranas)
 thomas coLtman (fortepijonas)

balandžio � d., trečiadienį, �� val. generolo jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje
balandžio � d., ketvirtadienį, �� val. taikomosios dailės muziejuje

Justina Gringytė 
(mecosopranas, d.britanija)

muzikuoti pradėjo nuo � metų grodama fortepijonu, Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijoje studijavo dainavimą (prof. r.maciūtės kl.). 200� metais 
pagal Erasmus studentų mainų programą studijavo Karališkajame velso muzikos 
ir dramos koledže. studijų metais Lietuvoje tapo vii zenono paulausko jaunųjų 
dainininkų konkurso diplomante, o tarptautiniame jaunųjų dainininkų konkurse 
Kaune iškovojo laureatės vardą. velso koledžo magistrantūroje studijuoja pas buddug 
verona james. ten laimėjo j.phillips stipendiją, pelnė geriausios vokalistės vardą ir 
prizą. yra tarptautinių konkursų prizinių vietų laimėtoja, finalininkė. dainavo meg 
page (g.verdi „falstaff”), poliną (p.Čaikovskio „pikų dama”), beatričę (h.berlioz 

„beatrice et benedict”), Leonorą (L. van beethoven „fidelio”), dorabelą (W.a.mozarto „cosi fan tutte”), 
La suora zelatričę (g.puccini „suor angelica”), La libellule (m.ravelio „L’enfant et les sortileges”). Kon-
certavo su d.maxwell Kardife bei su j.navarro colorado vakarų velse mwldan teatre, daugybėje labdaros 
koncertų. rengiasi pasirodyti clonter opera showcase (england), velse atliks b.britteno „phaedra“ bei 
didone (h.purcell „dido and eneas“).

Justina started playing the piano at the age of  7. Later she began her vocal studies with Regina Maciute 
at the Lithuanian Academy of Music and Theatre. In 2006 Justina studied on the Erasmus Exchange Programme 
at the Royal Welsh College of Music and Drama. In her final year at the Lithuanian Academy (2007/08) Justina 
won second prize in the International Competition for Young Singers. Since her initial visit to Wales Justina stu-
dies with Buddug Verona James. As a Jenkyn Phillips Scholarship recipient (2008 and 2009) she is currently on 
the postgraduate course where also is a finalist in the 2008 and 2009 Llais Llanbed and 2009 Stuart Burrows 
International Voice Award, semi-finalist in the 2009 Mozart International Competition, and winner of the Valetta 
Iacobi prize at the RWCMD.

Thomas Coltman 
(fortepijonas, d.britanija)

muzikuoti pradėjo vaikystėje grodamas smuiku, valtorna, trimitu, violončele 
bei fortepijonu. fortepijono studijas tęsė Karališkajame velso muzikos ir dramos 
koledže j.Lebedevos klasėje. Kartu studijavo klavesiną, kamerinę muziką, koncertavo 
su koledžo ansmabliais. baigė studijas su aukštu įvertinimu, gavo Lawrence davies 
memorialinį apdovanojimą kaip geriausias pianistas. studijų metais dalyvavo garsių 
pianistų meistriškumo kursuose, festivaliuose. Kaip solistas ir koncertmeisteris daly-
vavo rečitaliuose Karališkosios šeimos nariams, europos ambasadoriams, Wigmore 
hall, turuose Lenkijoje ir ispanijoje. taip pat akompanuoja studentams city Lit, 
guildhall muzikos ir dramos mokykloje ir Karališkajame muzikos koledže, yra 
europos jaunimo vasaros muzikos programos narys bei operos projektų muzikinis 
direktorius, dalyvauja daugelyje labdaros koncertų.

He began making music on the violin, tenor horn, trumpet, piano and cello and continued his solo piano 
studies at the RWCMD with Yekaterina Lebedeva complemented by further studies in chamber music, accompani-
ment, fortepiano and harpsichord, performing with all the college ensembles and graduating with first class honours. 
He has performed extensively as a soloist and accompanist in recital for members of the Royal Family and European 
ambassadors and also in engagements in the UK including Wigmore Hall and tours of Poland and Spain. Thomas 
is also a Britten Pears Young Artist. Alongside his private teaching practice he frequently accompanies students and 
classes at the City LIT, Guildhall School of Music and Drama and Royal College of Music.
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Koncerto programa

i daLis

L. van Beethoven sonata cis-moll, op. 2� nr. 2 („mėnesienos“)
(���0-��2�)
A.Remėsa fortepijoninė siuita „stigmos“
(*����)
F.Mendelssohn rimtosios variacijos d-moll, op. ��
(��0�-����)

ii daLis

L. van Beethoven sonata f-moll, op.�� („appassionata“)
F.Chopin noktiurnai cis-moll ir des-dur, op. 2�
(���0-����) scherzo cis-moll, nr. �, op. ��

 gintautĖ gatavecKaitĖ (fortepijonas)
 tristan Lee (fortepijonas)

Gintautė Gataveckaitė 
(fortepijonas, d.britanija)

groti fortepijonu pradėjo nuo šešerių metų. 200� m. 
baigė nacionalinę m.K.Čiurlionio menų mokyklą (d.berulytės 
kl.) ir pradėjo studijas mančesteryje. Londone vykusiame 
beethoveno konkurse, kuriame dalyvavo muzikos akademijų stu-
dentai, buvo apdovanota kaip viena geriausių L. van beethoveno 
atlikėjų. d.britanijoje bakalauro studijas tęsia Karališkajame 
Šiaurės muzikos koledže (g.scott kl.). yra pelniusi apdovanojimų 
įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose. 200� 
m. su fortepijoniniu trio laimėjo pirmąją vietą hirsh kamerinių 

ansamblių konkurse (mančesteris). Koncertavo festivaliuose „haydnas – novatorius“ (mančesteris) ir „rncm 
kamerinės muzikos apdovanojimai“. 200� rugsėjį debiutavo Londone, Šv. džeimso bažnyčioje. Koncertuoja 
d.britanijoje ir kitose europos šalyse. Lankė meistriškumo pamokas pas m.rubackytę, ph.cassard, m.beroff, 
n.serioginą, p.reich, K.Ščerbakov, a.melnikov.

Gintautė Gataveckaitė started playing the piano at age 6. In 2008 she graduated from the National M. K. 
Čiurlionis School of Arts in Lithuania, where she studied under Diana Berulytė. Now she is successfully continuing 
her undergraduate studies at the Royal Northern College of Music, under Head of Keyboard, Graham Scott. She is 
in her second year of studies and is very generously supported by the Sir John Zochonis Scholarship.

Gintautė Gataveckaitė has received awards in numerous national and international competitions. She won 
2nd prize in the Beethoven Intercollegiate Piano Competition in London, in 2008. In 2009 Gintautė Gataveckaitė 
won 1st prize with her piano trio in the Hirsh Prize in Manchester. Gintautė Gataveckaitė has performed in many 
concerts around the U.K. and Europe. 

Tristan Lee 
(fortepijonas, australija-d.britanija)

tai pianistas iš australijos, šiuo metu gyvenantis d.britanijoje 
ir aktyviai koncertuojantis europos šalyse bei australijoje. 200� m. grojo 
festivaliuose „haydnas - novatorius“ (mančesteris), „Kylančios kibirkštys 
– james‘o macmillan‘o muzika“ bei solo koncertus Londone, mančesteryje, 
rhyl‘e, niukastlyje, darame, Šiaurės shields‘uose, ortonoje (italija), vilniuje 
ir melburne (australija). 200� m. gegužės mėnesį debiutavo Wigmore salėje, 
atlikdamas kamerinę james macmillan muziką.

australijoje grojo melba festivalyje, „deimantinio jaunimo“ 
koncertuose. yra laimėjęs konkursų prizines vietas ir aukso medalį (200�). 
tristan Lee baigė magistro studijas su laipsniu ir pagyrimu Karališkame 
Šiaurės muzikos Koledže (mančesteris). 200� m. melburno universitete 
buvo apdovanotas bakalauro garbės diplomu. jo mokytojai – Leslie howard, 
graham scott ir glenn riddle.

Tristan Lee is an Australian pianist currently residing in England. He is enjoying a busy performing 
schedule playing for audiences throughout the U.K., Europe and Australia. His many engagements in 2009 included 
performances in numerous festivals including the ‘Haydn the Innovator Festival’ (Manchester), ‘Raising Sparks, 
The Music of James MacMillan’ Festival and solo recitals in London, Manchester, Rhyl, Newcastle, Durham, 
North Shields, Ortona (Italy), Vilnius (Lithuania) and Melbourne (Australia).He is vinner a few competitions. 
Tristan Lee recently gained a Master of Music Performance (with Distinction) from the Royal Northern College 
of Music (Manchester).

balandžio � d., penktadienį, �� val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje
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Frances Covalesky 
(f.Kavaliauskaitė,  fortepijonas, jav)

tai trečios kartos amerikos lietuvė. jos seneliai (v.Kavaliauskas ir 
v.mastauskaitė) atvyko iš Lietuvos į jav. pianistė, gavusi bakalauro diplomą 
rutgerso nj, universitete, įstojo į manhattano muzikos koledžą niujorke, kur 
įgijo magistro laipsnį. mokslus tęsė majami universitete, floridoje. ten apgynė 
daktaro disertaciją apie m.K.Čiurlionį. studijuodama doktorantūroje, laimėjo 
majami premiją ir buvo pakviesta koncertuoti į manuel airtime teatrą floridoje. 
gavo stipendiją studijų gilinimui zalcburge. Koncertavo jav, austrijoje, italijoje, 
Lietuvoje. Šiuo metu dėsto fortepijono specialybę šv. elzbietos koledžo muzikos 
fakultete. jos studentai yra dažni fortepijono studijų stipendijos laimėtojai. taip pat 
moko dainavimo mažuosius muzikantus. yra surengusi keletą labdaros koncertų. 
Koncertavo Lietuvos ambasadoje vašingtone, Čikagos lietuvių bendruomenėje.

Dr. Frances Covalesky, pianist, has concertized throughout the United States and in Austria, Italy and 
Lithuania.  She holds a doctorate in piano from the University of Miami School of Music, Florida, a master of music 
degree from the prestigious The Manhattan School of Music, New York, and a B.M. in music education and piano 
performance from Douglass College of Rutgers University, NJ. She has performed as soloist with many orchestra‘s. 
Her doctoral dissertation presented M.K.Ciurlionis. She performed at the Lithuanian Embassy, Washington, DC 
and Lithuanian World Center. She is a Piano Professor. Her students have been recipients of numerous scholarship 
awards for college studies in piano.

Koncerto programa

i daLis

F.Chopin grande valse brillante, op.��, nr.�
(���0-����) nocturne, op.2�, nr.2
 scherzo nr.� cis-moll, op.��
 ballade nr.�, op. �2

ii daLis

M. de Falla ritual fire dance (from el amor brujo)
(����-����)

M.K.Čiurlionis trys mazurkos:
(����-����)  a–moll, vL ���
  e–moll, vL ��2
  h–moll, vL 2��

F.Liszt antroji vengrų rapsodija
(����-����) Lento a capriccio
 Lassan friska

 frances covaLesKy (fortepijonas)

balandžio �� d., ketvirtadienį, �� val. taikomosios dailės muziejuje
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balandžio 2� d., trečiadienį, �� val. stasio vainiūno namuose

Poeto Kazio Bradūno kūrybos vakaras  
(1917–2009, JAV/Lietuva) 

dalyvaus

graŽina urbonaitĖ (aktorė)
auŠra LiutKutĖ (sopranas)
birutĖ aseviČiŪtĖ (fortepijonas)

vakarą parengė ir veda  
muzikologas vacLovas juodpusis

Kazys Bradūnas
(poetas, jav, Lietuva)

vienas iškiliausių lietuvių poetų, kurio gyvenimas buvo padalintas į dvi 
dalis – lietuviškąją ir užsieninę. nepaisant to, kad po ���� metų gyveno ir kūrė 
vokietijoje, jav, jo poezija, kritikos ir kitokie darbai neprarado lietuviškumo, dar 
daugiau – viskas buvo daroma tam, kad garsiau ir plačiau skambėtų lietuviškas žodis. 
���� metais sugrįžęs į vilnių aktyviai darbavosi lietuvių kultūros dirvonuose. dar 
gyvendamas jav, sukūrė libretus dariaus Lapinsko operoms „maras“, „amada“ ir 
„dux magnus“, kuri buvo parodyta ir vilniuje. pagal jo libretą bronius budriūnas 
sukūrė kantatą „tu vilniuj pasilik, valdove“, pagal jo eiles – bruno markaitis kantatą 
„vilniaus varpai“, d.Lapinskas – kantatą „mindaugas“. jo įtaigi poezija leido atsirasti 
b.markaičio ciklui „sonatos ir fugos“, vlado jakubėno, jeronimo Kačinsko, vytauto 
marijošiaus, juozo strolios dainoms. Lietuvoje jo poeziją naudojo kompozitoriai aleksandras Kačanauskas, 
justinas bašinskas, jūratė baltramiejūnaitė, giedrius svilainis ir kiti.

He was one of the most prominent Lithuanian poets whose life was divided into two periods – the Lithua-
nian and the foreign. Although since 1944 Bradūnas had been living and writing in Germany and the USA, his 
poetry, critical essays and other literary works hadn’t lost the Lithuanian spirit. Moreover, he had done everything 
to make the Lithuanian word sound louder and broader. In 1995 Bradūnas returned to Vilnius and put a lot 
of effort working in the field of the Lithuanian culture. Living in the USA he had composed the libretti for the 
operas of Darius Lapinskas “The Plague”, “Amada” and “Dux Magnus”, the latter being staged in Vilnius. Bronius 
Budriūnas created the cantata “You Stay in Vilnius, O Lord” based on his libretto; Bruno Markaitis created cantata 
“Vilnius Bells” and D. Lapinskas – cantata “Mindaugas”, both inspired by his poetry. Bradūnas’ powerful poetry 
encouraged the series of “Sonatas and Fugues” by B. Markaitis, as well as the songs by Vladas Jakubėnas, Jeronimas 
Kačinskas, Vytautas Marijošius and Juozas Strolia. In Lithuania his poetry is reflected in the works of the composers 
Aleksandras Kačanauskas, Justinas Bašinskas, Jūratė Baltramiejūnaitė, Giedrius Svilainis and others.
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balandžio 2� d., antradienį, �� val. vilniaus paveikslų galerijoje
balandžio 2� d., trečiadienį, �� val. mykolo romerio universitete

Koncerto programa
i daLis

L. van Beethoven sonate pathetique, op.�� c-moll
(���0-��2�)  Grave, allegro molto e con brio
  Adagio cantabile
  Rondo-allegro
F.Mendelssohn rimtosios variacijos, op.�� d-moll
(��0�-����)
O.Balakauskas trys kaprisai fortepijonui
(*����)  Moderato. Molto rubato Allegro assai
  Lento, rubato

F.Chopin ballade nr.�, op.2� g-moll
(���0-����)

ii daLis

R.Schumann trys romansai, op.��
(���0-����)  Nicht schnell, a-moll
  Einfach, innig, A-dur
  Nicht schnell, a-moll
 
O.Balakauskas impresonata fleitai ir fortepijonui
  Tranquillo dolce
  Moderato semplice
  Sostenuto rubato

T.Böhm grand polonaise, op.�� d-dur
(����-���2)

 Liana doLidzĖ (fortepijonas)
 tabea resin (fleita)

Liana Dolidzė 
(fortepijonas, Šveicarija)

gimė ���� m. gruzino ir lietuvės šeimoje. ���2-���� m. mokėsi tbilisio 
muzikos mokykloje, koncertavo su tbilisio kameriniu orkestru. ����-2002 m. 
studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. a.e.radvilaitės kl.), kurią 
baigė įgydama magistro diplomą. 200� m. rudenį dalyvavo ettore pozzoli pianistų 
konkurse italijoje. 2002 m., gavusi stipendiją Šveicarijoje, tobulinosi ciuricho 
auštojoje muzikos mokykloje. Čia studijavo muzikos mediciną ir fiziologiją pas prof. 
horst hildebrandt ir fortepijoną – pas doc. eckhart heiligers. tuo metu ciuricho 
aukštojoje muzikos mokykloje susikūrė kamerinis ansamblis „La variation“, į kurį 
įsijungė ir Liana. 200� m., gavusi pedagoginį išsilavinimą, baigė studijas. Šiuo 

metu gyvena bazelyje (Šveicarija). dėsto fortepijoną, akompanuoja įvairiems instrumentams, dalyvauja solo 
ir kamerinės muzikos koncertuose Šveicarijoje ir vokietijoje.

Liana Dolidzė (1975) is half a Georgian, half a Lithuanian. From 1982-1994 she was pupil at the music 
school in Tbilissi. 1996-2002 she studied in the Lithuanian Music and Theatre academy in Vilnius and finished 
with the Master’s certificate. (Class Prof. A.E.Radvilaitė). In the same year she went to Zürich (Switzerland) and 
continued her study in “Hochschule Musik und Theater Zürich” in the disciplines music medicine, music physiol-
ogy with Prof. Horst Hildebtandt and piano with lecturer Eckard Heiligers. Now she lives in Basel (Switzerland). 
She gives piano lessons and makes chamber music accompanied with different instruments. She gives concerts as a 
soloist and with chamber music ensembles

Tabea Resin 
(fleita, vokietija, Šveicarija)

gimė ���� m. Lörrache (vokietija). vaikystėje privačiai 
mokėsi groti fleita pas K.Kasai bazelyje, yra fleitininkų konkurso 
„jugend musiziert“ diplomantė. 2002-200� m. studijavo ciuricho 
aukštojoje muzikos mokykloje pas prof. g.rumpel, grojo ciuri-
cho jaunimo simfoniniame orkestre, taip pat yra ciuricho operos 
orkestro praktikantė. 200� m. dalyvavo „Theodor böhm“ fleitininkų 
konkurse miunchene. Šiuo metu dėsto fleitą ir kamerinį ansamblį, 
taip pat groja ansamblyje „La variation“, kuris įsikūrė 200� m. ciu-
richo aukštojoje muzikos mokykloje.tobulindamasi kaip fleitininkė, 
taip pat domisi žmogaus fiziologija ir šokiais, kurie pasak jos, „galėtų atskleisti naujas galimybes ir suteikti 
daugiau inspiracijos grojant ir dėstant.“

Tabea Resin (flute) was born in 1975 in Lörrach (Germany). Flute lessons she have had with Kiyoshi 
Kasai in Basel (Switzerland). She is Prize winner in the competition „Jugend musiziert“. 2002-2004 she studied at 
“Hochschule Musik und Theater Zürich”. Currently she works as flute teacher . She regularly give concerts with the 
ensemble „La Variation“, with different chamber music formations, as soloist and sometimes in different orchestras. 
Beside constant deepening of the repertoire she studies further in music, movement and dance.
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Vytautas Vepštas 
(baritonas, d.britanija)

groti obojumi mokėsi nacionalinėje m.K.Čiurlionio menų mokykloje ir 
j.tallat–Kelpšos konservatorijoje, vėliau įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją 
dainavimo specialybę (prof. v.prudnikovo kl.). Šiuo metu studijuoja Londone, 
Karališkosios muzikos akademijos operos kurse (prof. m.Wildman). yra dainavęs su 
Šv. Kristoforo kameriniu orkestru, frankfurto branderburgisches staats orchestra, 
dalyvavo senosios muzikos festivalyje „donum musicae“, „Kristupo vasaros festivalyje“, 
operos meistriškumo kursuose operoderspree (vokietijoje), meistriškumo kursuose su 
d.o’neill, j.schlaegel, dirbo su režisieriais j.copley, a.talevi. rudenį paruošė sominus 
vaidmenį g.f.händelio operoje „semele“ (Karališkoji muzikos akademija, Londonas). 
studijas Londone remia Kohn fondas.

Baritone Vytautas Vepštas was born in Lithuania in 1980. He started learning the oboe when he was nine 
years old , and began taking singing lessons at the age seventeen. In 2000 he was awarded a place to study singing 
at the Lithuanian Academy of Music and Theatre and, in 2008, came to London to join the Royal Academy of 
Music, where he now studies with Mark Wildman and Mary Hill. Since joining the Royal Academy Opera he has 
prepared scenes from several major operas. Vytautas has taken part in masterclasses. Vytautas is generously supported 
in his studies at the Academy by a Kohn Foundation Vocal Scholarship.

Vytenis Gurstis 
(fleita, d.britanija)

nuo �-erių pradėjo lankyti „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklą, kur 
mokėsi groti fortepijonu ir išilgine fleita. ���� m. pradėjo groti skersine 
fleita (mok. a.mangirdo klasė). nuo 2002 m. mokėsi pas Ž. valkaitytę, 
o nuo 200� m. nuolat jį konsultuoja Lmta prof. v.gelgotas. Šiuo 
metu studijuoja Londono Karališkojoje muzikos akademijoje pas prof. 
W.bennett. 2000 – 200� m. laureato vardą laimėjo ��-oje konkursų. 
200�-200� m. dalyvavo m.rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo 
„pagalba Lietuvos vaikams“  renginiuose, jam buvo skirta stipendija. 200� m. jo grojimas buvo puikiai įvertintas 
„master Works festival europe“ Londone. festivalio organizatoriai pakvietė dalyvauti „masterWorks festival 
200�” jav ir d.britanijoje, skiriant visą stipendiją. pastarajame festivalyje laimėjo „concerto competition“ 
ir su festivalio simfoniniu orkestru atliko W.a.mocarto Koncertą fleitai ir orkestrui g-dur.

Vytenis Gurstis was born in Vilnius. He started playing the flute in 1998, his first teacher was Armis 
Mangirdas and since 2002 – Žibutė Valkaitytė. In 2003, Vytenis Gurstis finished „Ąžuoliukas” children’s music 
school with honors and continued learning further with Ž. Valkaitytė. Since 2005, he is having private lessons 
with professor of the Lithuanian Academy of Music Valentinas Gelgotas. He is an active participant in concerts, 
international festivals, in Lithuania and in foreign countries - Germany, USA, England, Belarus, Poland, Ukraine, 
Norway. He has played with Vilnius St. Christopher Chamber, Lithuanian National Symphony, Lithuanian Na-
tional Chamber orchestras. Vytenis Gurstis had won on the 15 national and international competitions Currently 
he studies the Royal Academy of Music, London with Williams Bennett.

gegužės � d., pirmadienį, �� val. taikomosios dailės muziejuje

Koncerto programa
i daLis
N.Metner sonata-prisiminimas
(���0-����)
V.Barkauskas „trys satyriniai paveikslėliai”. A.Pabijūno eilės
(*����)
C.Nielsen Koncertas fleitai
(����-���0)  Allegro moderato
  Allegretto  

ii daLis
J.S.Bach sonata fleitai ir fortepijonui e-dur, bWv �0��
(����-���0)  Adagio ma non troppo 
  Allegro 
  Siciliano 
  Allegro assai
V.Williams daina „Let beauty awake“
(*���0)
E.Bozza image fleitai solo
(��0�-����)
F.Liszt ispaniškoji rapsodija
(����-����)
V.Bellini ričardo arija Ah! Per sempre io ti perdei iš operos „i puritani“
(��0�-����)
W.A.Mozart La Ci Darem La Mano iš operos „don giovanni“
(����-����)

 vytautas vepŠtas (baritonas)
 vytenis gurstis (fleita)
 mantautas Katinas (fortepijonas)

Mantautas Katinas (fortepijonas, d.britanija)
skambinti fortepijonu pradėjo vilniaus „Ąžuoliuko“ 

muzikos mokykloje. Laureato vardą pelnė jaunųjų pianistų konkur-
suose prancūzijoje, ukrainoje ir Lietuvoje. mokslus tęsė Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje. remiamas v.Landsbergio, s.Karoso 
ir j.Kazicko fondų bei Lietuvos kultūros ministerijos, Londono 
Karališkojoje muzikos akademijoje baigė magistrantūros studijas 
(prof. s.aronovsky kl.). Šiuo metu pas s.aronovsky tobulinasi 
privačiai. yra surengęs rečitalių Lietuvoje, d.britanijoje, airijoje. 

tarp pasirodymų paminėtini koncertai su Lietuvos kameriniu (dirigentas s.sondeckis), Lmta (dirigentas 
j.valnigas), Lietuvos nacionaliniu simfoniniu bei Šv. Kristoforo kameriniu orkestrais.

Born in 1984 in Vilnius. Mantautas Katinas has shown a natural gift for music since early childhood. 
He gave his first public piano recital at the age of 11 and was successful in several national and international piano 
competitions (Estonia, France, Ukraine and Lithuania). M. Katinas studied with the renowned pianist Sulamita 
Aronovsky at the Royal Academy of Music in London where he gained Master’s Degree in performance in 2009. 
Since then he has been studying with Aronovsky privately. He also obtained Master’s Degree from the Lithuanian 
Academy of Music and Theatre. 
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Koncerto programa 

Ch.M.Widor simfonija nr.�, op.�2, g-moll
(1844-1937)  Allegro

Adagio
Intermezzo
Cantabile
Finale

J.S.Bach arija „betrachte meine” iš „pasijos pagal joną“
(����-���0)
V.Persichetti choralinis preliudas „drop, drop, slow tears” / 
(*����) „rieda, rieda lėtos ašaros“, op.�0�
Ch.Tournemire  choralas-improvizacija „victimae paschali” tema
(���0-���2)
B.W.Sanders ornament of grace / „malonės ornamentas“ vargonams ir obojui
A.Stradella arija „pieta signore”
(����-���2)
L.Luzzi ave maria
(��2�-����)
J.Juzeliūnas Koncertas vargonams
(����-200�) ii dalis – improvisazione
J.Guillou toccata
(*����)

 virginijus barKausKas (vargonai)
 Liudas norvaiŠas (bosas)
 robertas beinaris (obojus)

gegužės � d., sekmadienį, �� val. vilniaus arkikatedroje bazilikoje
gegužės �� d., antradienį, ��.�0 val. marijampolės Šv. arkangelo mykolo bažnyčioje

Virginijus Barkauskas 
(vargonai, jav)

gimė varėnoje, kur būdamas devynerių pradėjo lankyti vaikų muzikos 
mokyklą. po to mokėsi Kaune, j.gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje, 
studijas tęsė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje prof. L.digrio vargonų ir 
L.baronaitės fortepijono klasėse. dar būnant Lietuvoje, jav vyskupų konfer-
encija paskyrė stipendiją studijuoti „st. jospeph“ koledže rensselaer, indianos 
valstijoje, jav. Čia studijavo pas gerai žinomą vargonininką ir kompozitorių, 
profesorių dr. ph.gehring ir igijo magistro laipsnį. nuo ���2 m. gyvena jav, 
niujorke. daug koncertuoja amerikoje ir Kanadoje. surengė rečitalius „alice 
tully hall”, Lincoln centre niujorke, baltimorės ir vašingtono katedrose, san 
francisco katedroje, valporaiso universitete, indianoje, baltų festivalyje bos-
tone. puoselėdamas lietuvišką kultūrą užsienyje, savo koncertuose supažindina 

klausytojus ir su lietuvių kompozitorių kūriniais. Šiuo metu yra Šv. elizabeth bažnyčios muzikos direktorius, 
melville, ny, ir intensyviai darbuojasi savo privačioje fortepijono studijoje.

Organist Virginius Barkauskas was born in 1964 in Lithuania. He began his musical studies at music 
college in Kaunas, he continued his studies in organ and piano performance at the Lithuanian National Academy 
of Music with double major in organ (class of Prof. L.Digrys) and piano (class of L.Baronaitė). While still in 
Lithuania, Mr. Barkauskas was awarded a full scholarship by the United States Bishop’s Conference to continue 
his education at St. Joseph’s College in Rensselaer, Indiana, under the renowned organist and composer Dr. Philip 
Gehring. Mr. Barkauskas completed his Master’s of Art’s Degree in Music with emphasis on organ. Mr. Barkauskas 
has performed throughout the United States and Canada. As a soloist, he gave an outstanding recital at the Alice 
Tully Hall in Lincoln Center. Some of his other notable performances include the National Cathedral of Saints 
Peter and Paul, Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception in Washington, DC; Cathedral 
of Mary Our Queen in Baltimore, Maryland, St. Mary’s Cathedral in San Francisco, Valparaiso University in 
Valparaiso and St. Joseph’s College in Rensselaer, both in Indiana. Currently, Mr. Barkauskas is a Music Director 
of St. Elizabeth RC Church in Melville, NY and extensively teaches privately.

Liudas Norvaišas 
(bosas, Lietuva)

���� m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (prof. v.noreikos dainavimo kl.). tobulinosi 
zalcburgo hochschule für musik (prof. r.Knoll kl.). nuo 200� m. rugsėjo dėsto Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje. ���0 m. tapo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistu. ����-2000 m. dainavo 
bremeno ir erfurto (vokietija) operos teatruose. repertuare – daugelis pagrindinių boso vaidmenų. nuolat 
rengia solinius koncertus, dainuoja stambios formos vokalinius kūrinius su simfoniniais orkestrais. bendradar-
biauja su Lietuvos nacionaliniu, Lietuvos valstybiniu simfoniniais, Lietuvos kameriniu orkestrais. gastroliavo 
rusijoje, suomijoje, italijoje, jav, austrijoje, vokietijoje, estijoje, Latvijoje, olandijoje, japonijoje, dalyvavo 
muzikos festivaliuose savonlinoje (suomija), malmėje (Švedija), Šinminato (japonija), „domstufen” erfurte 
(vokietija), bregence (austrija) ir kt.

Robertas Beinaris 
(obojus, Lietuva)

gimė ���� m. Kaune. baigė Kauno j.naujalio muzikos gimnaziją (mokyt. v.masteikos kl.), 200� 
metais baigė meno aspirantūros studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (doc. r.staškaus obojaus kl.). 
2002–200� m. stažavo Lyono nacionalinėje muzikos konservatorijoje. yra juozo pakalnio jaunųjų atlikėjų 
konkurso, tarptautinio jurjanu andrejs pučiamųjų instrumentų konkurso laureatas. dalyvavo daugelyje 
meistriškumo kursų pas žymius obojininkus. grojo solo su Lietuvos ir vakarų europos orkestrais. dėsto 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vilniaus j.tallat-Kelpšos konservatorijoje ir b.dvariono dešimtmetėje 
muzikos mokykloje, 200� m. įkūrė Lietuvos obojų kvartetą ir jam vadovauja. 200� m. su Lietuvos obojų 
kvartetu laimėjo i vietą viii tarptautiniame konkurse „muzika be sienų“. 200� m. laimėjo Lietuvos pučiamųjų 
orkestrų čempionato geriausio solisto prizą.
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gegužės �2 d., trečiadienį, �� val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje
gegužės �� d., šeštadienį, �� val. Kauno filharmonijoje

Koncerto programa 

i daLis

I. Kálmán	 Maricos	daina	„Girdžiu	aš	čigonų	smuikus“	
(1882-1953)	 iš	operetės	„Grafaitė	Marica“
J. Strauss	 Safi	ir	Barinkajaus	duetas	iš	operetės	„Čigonų	baronas“
(1825-1899)	 Barinkajaus	kupletai	iš	operetės	„Čigonų	baronas“
R. Stolz	 Elizabetės	daina	iš	operetės	„Favoritas“
(1880-1975)
F. Lehár	 Valonsjen	ir	Kamilio	duetas	iš	operetės	„Linksmoji	našlė“
(1870-1948)	 Danilo	daina	iš	operetės	„Linksmoji	našlė“
	 Hanos	ir	Danilo	duetas	iš	operetės	„Linksmoji	našlė“
	 Džuditos	daina	iš	operetės	„Džudita“	(Giuditta)
I. Kálmán	 Tercetas	„Juodbruvė	mergaitė“	iš	operetės	„Grafaitė	Marica“

II DaLiS

A. Kačanauskas	„Mano	rožė“.	F. Kiršos eilės
(1882-1959)
R. Stolz	 Dvi	dainos	iš	ciklo	„Dvidešimt	gėlių	dainų“
F. Lehár	 anos	Elizos	ir	Paganinio	duetas	iš	operetės	„Paganinis“
F. Loewe	 Fredžio	daina	iš	miuziklo	„Mano	puikioji	ledi“
(1901 – 1988)
F. Loewe	 Elizos	daina	iš	miuziklo	„Mano	puikioji	ledi“
I. Kálmán	 Marietos	ir	Lui-Filipo	duetas	„Šimis“	iš	operetės	„Bajaderė“
	 Raulio	daina	iš	operetės	„Monmartro	žibuoklė“
	 Ninon	daina	„Karambolina,	Karamboleta“	iš	operetės	„Monmartro	žibuoklė“
	 Tercetas	„Joj,	mamam“	iš	operetės	„Čardašo	karalienė“

eriKa navicKaitĖ majstor (sopranas)
Kęstutis aLČausKis (tenoras)
deividas staponKus (baritonas, vilniuje)
raimondas baranausKas (baritonas, Kaune)
auŠra motuzienĖ (fortepijonas)

Erika Navickaitė Majstor (sopranas, austrija)
gimė vilniuje. dainavimo studijas baigė vilniaus j.tallat-Kelpšos kon-

servatorijoje (dėst. t.Kornejeva) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. 
i.Laurušienės kl.). tobulinosi prof. a.orlowitz meistriškumo kursuose veimare ir 
Kopenhagoje. ilgametė dainavimo konsultantė Lietuvoje – prof. r.maciūtė. ���� 
m. išvyko dainuoti į austriją. atlikimo meistriškumą tobulino vienoje, vadovaujama 
profesorių b.maseng ir j.Kalmar. sėkmingai dalyvavo tarptautiniuose konkursuose. 
Lietuvos muzikos ir teatro akademiją baigė andželikos vaidmeniu (g.puccini „sesuo 
andželika“). yra parengusi margaritos (ch.gounod „faustas“), violetos (g.verdi 
„traviata“), kitas mažesnes partijas. ����-���� m. debiutavo badeno miesto teatre 
pagrindiniu saffi vaidmeniu (j.strausso „Čigonų baronas“). badene dainavo manją (i.Kálmáno „grafaitė 
marica“), Klagenfurte – gerhildą (r.Wagnerio „valkirija“), buvo kviečiama dainuoti vienos prater vasa-
ros operetės teatre. svarbus kūrybinio kelio etapas – kelis metus iš eilės laimėtas konkursas pagrindinėms 
partijoms atlikti ir ilgalaikės gastrolės japonijoje: 2002 m. dainavo maricą i.Kálmáno operetėje, 200� m. 
rozalindą (j.strausso „Šikšnosparnis“), 200� m. dorabelą (W.a.mozarto „visos jos tokios“). Šiuo metu su 
vyru, informatikos specialistu f.majstor, gyvena vienoje. ji populiarina austrijoje lietuvių kompozitorių 
vokalinę kūrybą. naujausias stambus projektas – 200� m. zalcburge atliktas a.saljerio requiem c-moll, 
kuriame dainavo soprano partiją.

Was born in Vilnius (Lithuania), graduated as a singer at Conservatorium of Vilnius and Music Academy 
of Vilnius. She has done specializations with Prof. Regina Maciutė (who is also her professional adviser through-
out the career) and Prof. Andre Orlowitz at international Music course at “Franz Liszt“ University of Music in 
Weimar and also a private study with Prof. André Orlowitz in Copenhagen, as well as mastered operettas with 
Prof. Björn Maseng and Prof. Julius Kalmar in Vienna. As the outcome of her skills came the success as the final-
ist in international arena at Hans Gabor Belvedere signer’s competition and Nico Dostal-Operetta-competition. 
Attracted with a professional challenge, she left in 1993 to Austria to pursue her career with The Baden Town 
Theatre. Numerous of soprano she performances in the theaters of Europa. Mrs. Majstor also regularly performs as 
soprano in choral and church music.

Kęstutis Alčauskis (tenoras, Lietuva)
gimė Šilalėje, ten ir pradėjo mokytis muzikos. vėliau mokėsi Klaipėdos s.Šimkaus konservatorijoje, 

studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. mokėsi groti birbyne. nuo ���� m. pradėjo studijuoti solinį 
dainavimą prof. v.noreikos klasėje. ���� m. įgijo magistro laipsnį. nuo ���� m. dainuoja nacionaliniame 
operos ir baleto teatre, Kauno ir Klaipėdos muzikiniuose teatruose, koncertuose, dalyvauja festivaliuose. 
200� m. suteiktas „operos švyturio” apdovanojimas. 200� m. pelnytas „auksinis scenos kryžius“ už geriausią 
200�-200� m. sezono darbą – evangelisto partiją j.s.bacho „pasija pagal joną”.

 Deividas Staponkus (baritonas, Lietuva)
gimė Šiauliuose. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. e.Kaniavos kl.) įgijo magistro 

laipsnį, baigė meno aspirantūrą. nuo 200� m. dainuoja Lnobt. dainavo europos šalyse, jav. yra pelnęs 
ne vieną pergalę dainininkų konkursuose: 200� m. s.baro premija (i vieta), 200� m. tarptautinio dainininkų 
konkurso suomijoje laureatas (i vieta), 200� m. apdovanotas interpretacijos prizu tarptautiniuose operos 
kursuose vokietijoje „oper oder spree 200�“. yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dainavimo katedros 
dėstytojas. 200� m. vedė meistriškumo pamokas Weimaro f.Liszto aukštojoje muzikos mokykloje.

Raimondas Baranauskas (baritonas, Lietuva)
vokalo studijas pradėjo j.gruodžio konservatorijoje ���2 m. (doc. g.Šmitas). ���� m. įstojo į 

Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, Kauno fakultetą, solinio dainavimo specialybę. studijas tęsė Lmta 
vilniuje (prof. v.mikštaitė), o 200�-2002 m. – Lmta magistratūroje (doc. v.juozapaitis). nuo 200� m. yra 
Kauno muzikinio teatro solistas. sukūrė per 20 vaidmenų. 200� m. įteiktas fortūnos diplomas už nykštuko 
nosies vaidmenį t.Kutavičiaus operoje „nykštukas nosis“. 200� m. apdovanotas fortūnos prizu už  petručijaus 
vaidmenį miuzikle „bučiuok mane Keit“ ir figaro vaidmenį komiškoje operoje „figaro vedybos“. 

Aušra Motuzienė (fortepijonas, Lietuva)
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, instrumentinės ir chorinės muzikos fakulteto 

dekanė. Koncertuota su r.maciūte, e.Kaniava, e.navickaite majstor (austrija), d.grauslyte mileika (jav), 
L.m.Laivyte (vokietija). Kartu su seserimi j.tamulėniene koncertuoja kaip fortepijoninis duetas. 200� m. 
pakviesta surengti koncertą su lietuvių kilmės dainininke maryte bizinkauskaite (sopranas, jav) ir edmundu 
seiliumi (tenoras). muzikos klausimais rašo į spaudą. 200� m. su dainininkais r.juzukonyte ir d.staponkumi 
įrašė ir išleido sakralinės muzikos kompaktinę plokštelę. 
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balandžio 29 d., ketvirtadienį, 14 val.

vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4)

apskritas stalas – diskusija

„Lietuvos nepriklausomybė – 
atverti vartai į pasaulį šalies muzikams.

pozityvios ir negatyvios išdavos.” 
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festivaLį parengĖ

Lietuvos muziKų rĖmimo fondas
bendrija atgaiva
všį muziKos projeKtai

Liucija stulgienė fondo direktorė
eglė ugianskienė fondo direktorės pavaduotoja
elvyra užkurėlytė festivalio vadovė
irta Šimkienė programų vadovė
vaclovas juodpusis festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas
genovaitė Šaltenienė programų vadovė
Laima jurgelevičiutė finansininkė
dalia ir romas duboniai festivalio dailininkai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas remia 
valdovų rūmų atstatymą 

ir kviečia visus prisidėti prie šios kilnios akcijos


