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Apdovanojimai ir koncertai
Chorai ir vokaliniai ansambliai
Kovo 3 d. 15 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30)
Šokių ir tautinės muzikos ansambliai
Kovo 9 d. 17 val. Nacionalinio dramos teatro Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 4)
Folkloro ansambliai
Kovo 10 d.15 val. Vilniaus rotušėje (Didžioji g. 31)
Teatrai
Kovo 10 d. 18 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje (Gedimino pr. 4)
13 val.

Šiaulių Vijolių vidurinės mokyklos lėlių teatro VIJOLIUKAS spektaklis
	M. Skirmantienės LOKYS MATAS IR JO BATAS, vadovė Orinta ORLICKIENĖ

15.30 val.

Klaipėdos savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmai jaunimo teatro BE DURŲ spektaklis pagal Č. Aitmatovo
apysaką MARGAS ŠUO, BĖGANTIS PALEI JŪRĄ, režisierė Angelė JUŠKEVIČIENĖ

19 val.

Kalvarijos teatro TITNAGAS spektaklis R. Kaškausko MEILĖS KETURKAMPIS, režisierius Kęstutis KRASNICKAS

Pučiamųjų instrumentų orkestrai
Kovo 11 d. 14 val. Lietuvos pašto rūmuose (Šv. Jono g. 3)
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Štai jau aštunti metai, kai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos – Kovo 11-osios – proga
svarbiausias sostinės sales nutvieskia AUKSO PAUKŠTĖS spindesys. Ji tarsi senoji Deivė Paukštė ar
polėkį, fantaziją įkūnijanti pasakiškoji skrajūnė globoja gražiausius žmonių dvasios pasireiškimus.
Gražiausius, nes jie randasi iš tikro vidinio pašaukimo ieškoti grožio, darnos, ilgalaikių vertybių, kad
tai net ne pavienio žmogaus, o žmonių sambūrių, savotiškų bendruomenių sutelkti kūrybos vaisiai.
Kalbam čia apie laisvanoriškais pagrindais, ne už atlyginimą plėtojamą įvairių sričių ir žanrų meno
kolektyvų veiklą, į kurią kasmet nukrypsta visuomenės, cecho bičiulių, kultūros tvėrėjų ir tyrėjų
akys.
Aišku, jog nebūtų į ką atsigręžti, jei toji Paukštė nesklandytų virš mūsų Lietuvos jau šimtmečius, nuo
tada, kai pajutome turį žodžius kalbai, balsus giesmei, ūpą šokiui, kai atradome save tėviškėje, Tėvynėje, susivokėme esą tauta. Jei savos kultūros nuo tautinio išsivadavimo laikų (XIX a. pab.) nebūtume suvokę kaip tautos ir valstybės pamato. Jei iki šiol nebūtume išsaugoję mėgėjų meno kolektyvų
judėjimo, jį palaikančių tradicijų, tarp kurių neabejotinai viena svarbiausių – Lietuvos dainų šventė,
nesulauktume visokeriopos valstybės, savivaldybių paramos ir, žinoma, jau minėto aktyviausios,
kūrybingiausios mūsų visuomenės dalies poreikio.
Šiandien nė kiek ne mažiau, kaip tautai ir valstybei sunkesniais istoriniais laikotarpiais, ši žmogaus
trauka prie meno, kultūros yra vertinga, nes, kad ir kaip paradoksalu būtų, jai nėra taip lengva
konkuruoti su dalies visuomenės gviešimusi daiktų, padėčių, pelno, kitos dalies – kasdieniu rūpesčiu dėl duonos kąsnio, išgyvenimo, su užsispyrusiai televizijos kanalų brukama komercine kultūra,
„žvaigždžių“ kultu, pigiu, smegenų veiklą slopinančiu popsu ir tik rečiausiais atvejais paraštėse teatrandančių vietos aukštesnės prabos dalykams. Itin svarbu, kad Aukso verte šiuo atveju matuojami
ne kišenes ir sielą slegiantys turtai, o taurieji, karališkieji, iš erdvės ir laiko atstumo spinduliuojantys,
šviečiantys dvasios pradai.
1999 m. Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigta AUKSO
PAUKŠTĖS nominacija – viena iš priemonių padėti visuomenei susiorientuoti vertybėse, atkreipti
jos dėmesį į gražiausius kūrybos, tradicijų puoselėjimo, atlikimo meno rezultatus. Šia nominacija
įvardijami, pagerbiami ir apdovanojami geriausi mėgėjų meno kolektyvai bei jų vadovai, išsiskyrę
itin reikšminga, aktyvia pastarųjų penkerių metų veikla, parengę naujų originalių ar deramai kultūros tradicijas reprezentuojančių programų, išleidę garso, vaizdo publikacijų, iniciavę ir surengę
švenčių, festivalių, mokomųjų renginių, pelnę laureatų vardų, prizų šalies ir užsienio renginiuose
ar kitaip sušvitę kultūros padangėje. AUKSO PAUKŠTĖS gali tikėtis giliausias istorines ir kultūrines
šaknis turinčių meno šakų bei žanrų sambūriai: folkloro ansambliai, chorai, vokaliniai ansambliai,
liaudiško šokio, muzikos kolektyvai, pučiamųjų orkestrai, teatrai.
Folkloro ansambliai – tai kolektyvai (jų skaičius Lietuvoje artėja prie tūkstančio), kurių kūrybinė veikla, o dažnai ir gyvenimo būdas susiję su tradicine, daugelį amžių mūsų krašto žmonių puoselėta kultūra – dainomis, šokiais, instrumentine muzika, papročiais, žodine liaudies kūryba. Ypač
reikšminga tai, kad iki šių dienų sugebėjome išsaugoti senosios kultūros vertės suvokimą ir visose
Lietuvos etnografinėse srityse dar turime tikrųjų savo krašto tradicijų tęsėjų – tai sąlyginai vadinami
kaimo folkloro ansambliai. Miesto folkloro ansambliais įvardijami tie kolektyvai, kurie, pažadinti
7-ojo praėjusio amžiaus dešimtmečio tautinio atgimimo sąjūdžio, pradėjo burtis pirmiausia didžiuosiuose miestuose, o liaudies dainų ir šokių mokėsi ne iš tėvų, senelių, bet iš ekspedicijų, leidinių ir
archyvų. Šiandien jie pasklidę po visą šalį ir yra veikliausia folkloro propaguotojų, visų šios kultūros
rūšies renginių – Dainų šventės Folkloro dienos, Tarptautinių folkloro festivalių BALTICA, SKAMBA
SKAMBA KANKLIAI (Vilnius), ATATARIA LAMZDŽIAI (Kaunas), PARBĖG LAIVELIS (Klaipėda) ir kitų
– dalyviai. Vaikų folkloro ansambliai – tai gyva viltis, kad vertingos mūsų krašto tradicijos turės tęstinumą, bus reikšmingos ne vienai ateities kartai. Didžiausias rūpestis, kad jų būtų kuo daugiau.
	Per tūkstantį Lietuvos (suaugusiųjų ir vaikų) chorų ir per 800 vokalinių ansamblių - skaitlingiausiai mėgėjų meninei veiklai atstovaujantys žanrai. Jų meninis lygis ir tikslai įvairūs: vieni Lietuvą
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garsina pasaulio koncertų ir konkursų scenose ir yra tarp geriausių Europos ir pasaulio kolektyvų, kiti
koncertuoja šalies miestuose ir miesteliuose, puoselėja gražias kultūros renginių tradicijas.
Šimtai geriausių dalyvauja respublikiniuose konkursuose ir festivaliuose: SUAUGUSIŲJŲ CHORŲ
KONKURSE, vaikų ir jaunimo chorų konkursiniame festivalyje MES-LIETUVOS VAIKAI, berniukų
chorų festivalyje akcijoje LIETUVOS BERNIUKAI PRIEŠ SMURTĄ IR NARKOMANIJĄ, respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse SIDABRINIAI BALSAI. Aktyviausieji varžosi TARPTAUTINIAME STASIO ŠIMKAUS CHORŲ KONKURSE Klaipėdoje, kamerinių chorų sakralinės muzikos
konkursiniame festivalyje CANTATE DOMINO Kaune.
Įvairiuose užsienio šalių festivaliuose, koncertinėse išvykose yra dalyvavę šimtai Lietuvos chorų,
vokalinių ansamblių - tarptautinėje erdvėje jau keturiasdešimt metų vis dažniau skamba lietuvių
kompozitorių, kolektyvų ir jų vadovų, dirigentų vardai.
Laurai tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose leidžia pelnytai didžiuotis Lietuva, kaip aukštos
chorinės kultūros šalimi. Jau trys chorai pelnė prestižiškiausią mėgėjų chorams skiriamą apdovanojimą – titulą „Grand Prize of European Choral Music“ (prilygsta Europos čempionams sporte):
1991-aisiais „Grand Prix Europeo“ konkurse Ture (Prancūzija) Tado Šumsko vadovaujamas Lietuvos
muzikos akademijos mišrus kamerinis choras buvo pripažintas Europos „čempionu“, 1993 metais
Vaclovo Augustino vadovaujamas mišrus kamerinis choras „Jauna muzika“ tokio pat rango konkurse Varnoje (Bulgarija) šį vardą pelnė antrąsyk, o 2003 metais Ture (Prancūzija) Gintauto Venislovo
vadovaujamas Vilniaus kamerinis mišrus choras „Brevis“ iškovojo „European Grand Prix in Choral
Singing“.
Tai laimėjimai, sutvirtinantys choro meno prestižą pirmiausia čia, gimtuosiuose namuose. Čia šimtų
šimtai chorų (suaugusiųjų ir vaikų) dainuos 2007 metų Lietuvos dainų šventėje BŪTIES RATU, be jų
neįsivaizduojame Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio jubiliejui skirtos 2009-ųjų metų DAINŲ DIENOS!
	Nors liaudiškų šokių grupių ir ansamblių per pastarąjį dešimtmetį kiek sumažėjo, tačiau
šokėjų meistriškumas, šokio kultūra gerokai išaugo. Tai akivaizdžiai matyti šalies tautinių šokių
konkursiniuose festivaliuose, šventėse, sambūriuose: vaikų ir moksleivių šokių grupių ir ansamblių
– AGUONĖLĖ, suaugusiųjų šokių grupių ir ansamblių – PORA UŽ POROS, jaunimo liaudies šokių
ansamblių – KADAGYS, vyresniųjų tautinių šokių grupių ir ansamblių – IŠ APLINKUI, akademinio
jaunimo tarptautinis Baltijos šalių studentų – GAUDEAMUS. Tačiau didysis sujudimas – kuomet
kas gyvas rengiasi tradicinei Dainų šventei. Be to, tarp respublikinių renginių kiekvienas rajonas,
kiekviena apskritis rengia savo šventes, festivalius, konkursus. O ir patys šokėjai yra įvairių tarprajoninių renginių iniciatoriai: Šiaulių apskritis atgaivina SUK SUK RATELĮ, kauniečiai – ŠOKI TRYPKI,
Kupiškis – SUSIEDŲ KADRILĮ, Kėdainiai – KAZIUKO SUKTINĮ ir pan.
Rudeniop susibėgama į savaitinius šokių vadovų ir choreografų kursus, kurie nuo 2005 m. rengiami
Nidoje. Juose dalyvauja ir artimesnių, ir tolimesnių šalių išeivijos šokių grupių vadovai. Čia aptariami metų įvykiai, įvairūs iškilę klausimai, mokomasi naujų šokių. Čia visa choreografų šeima – prie
vieno kaitraus židinio.
Prieš akis dar ilgas kelias. Tikime, kad liaudiškų šokių puoselėtojai juo eis ilgai ir užsispyrusiai, perduodami savo žinias ir patirtį vis naujoms kartoms.
	Turbūt kiekvienam yra tekę vaidinti. Magiškas teatro pasaulis sužavi, pakeri. Prisilietus prie
jo nors trumpam, pajuntamas kūrybos džiaugsmas, tampama didesniu, geresniu. Ilgainiui vieni lieka
tik geri žiūrovai, kiti susieja su teatru visą savo gyvenimą. Kultūros centruose veikia per tūkstantis
teatro kolektyvų, vienijančių per dvidešimt tūkstančių teatro mėgėjų. Jų veikla įspūdinga: kasmet
šalyje surengiama beveik du šimtai įvairių rajoninių, regioninių, respublikinių teatro renginių, per
dvidešimt tarptautinių festivalių, kūrybinių stovyklų laboratorijų, skatinančių mėgėjų teatro sklaidą. Atkūrus nepriklausomybę, labai sustiprėjo ir išsiplėtė tarptautiniai teatrų ryšiai: dalyvaujama
įvairiuose užsienio forumuose, sėkmingai atstovaujama Lietuvai Europos šalių ir net pasauliniuose
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festivaliuose. Šalies regionuose puoselėjamos klojimo teatro tradicijos, išliko teatro žanrų, krypčių
įvairovė: dramos, lėlių, poezijos, šokio, cirko ir kt. Respublikinėse ŠIMTAKOJO, MOLINUKO TEATRO, PASTOGĖS, ATSPINDŽIŲ šventėse dalyvauja vaikų ir jaunimo, lėlių, suaugusiųjų teatrai, kasmet sulaukiama debiutuojančių. Nuo 2006 metų teatralus draugėn suburia per apskritis keliaujanti
šventė TEGYVUOJA TEATRAS, skirta tarptautinei Teatro dienai. Čia pagerbiami ryškiausi šalies mėgėjų teatro kūrėjai. Daugiau kaip šimtmetį gyvuojanti teatro tradicija šiandien skleidžiasi naujomis
formomis, skatina meninį teatrų tobulėjimą, savojo kelio paiešką.
Liaudiška instrumentinė muzika XX amžiuje tapo natūraliu mūsų kultūros ir tautos reprezentantu įvairiuose šalies ir tarptautiniuose renginiuose. Lietuvoje organizuojami respublikiniai
instrumentinės muzikos festivaliai – TEK SAULELĖ, KLONIŲ AIDAI, AINIŲ SUTARTINĖ, TŪTO,
PRANO STEPULIO, JONO ŠVEDO ir kt., taip pat tarptautiniai konkursai, festivaliai. Šiandien liaudišką instrumentinę muziką propaguoja liaudies instrumentiniai ansambliai, orkestrai, griežiantys
patobulintais ir autentiškais liaudies muzikos instrumentais, liaudiškos kapelos.
Dainų ir šokių ansambliai – trijų žanrų lydinys: harmonizuotas lietuvių liaudies dainas atliekantis
choras, modifikuotų instrumentų orkestras ir liaudiško sceninio šokio grupė. Programos autoriai
medžiagos savo kūriniams semiasi iš liaudies kūrybos palikimo.
Visi minėtų žanrų liaudiškos muzikos kolektyvai bei dainų ir šokių ansambliai – Lietuvos dainų
švenčių Ansamblių vakaro, suburiančio apie 3 tūkst. atlikėjų, pagrindas.
	Pirmieji nepriklausomybės metai pučiamųjų orkestrų žanrui nebuvo itin palankūs. Galime
pasidžiaugti, kad per pastaruosius penketą metų jų veikla atgimsta, atsinaujino ar susibūrė per 50
orkestrų.
Vieni iš svarbiausių skatintojų buvo pučiamųjų orkestrų čempionatai, pasirengimas 2003 metų pasaulio lietuvių dainų šventei, tradiciniai ir naujai organizuojami festivaliai Vilniuje, Trakuose, Palangoje, Panevėžyje ir kt. bei pavienių kolektyvų dalyvavimas tarptautiniuose festivaliuose ir užsienio
konkursuose. Muzikavimo tradicijų atgimimą skatino glaudus bendradarbiavimas su Europos šalių
– Vengrijos, Anglijos, Vokietijos, Prancūzijos, Olandijos, Švedijos, Suomijos, Norvegijos ir kt. – šio
žanro kolektyvais, renginių organizatoriais.
Šiuo metu šalyje veikia per 100 mėgėjų pučiamųjų instrumentų orkestrų. Veiklūs Suvalkijos, Žemaitijos regionų orkestrai. Aukščiausią profesionalumo lygį yra pasiekę kauniečiai, o kai kurie sostinės
orkestrai išsiskiria instrumentų sudėtimis. Čia yra suburta ir po keletą ansamblių – diksilendų, o jų
stilistika yra labai patraukli jauniems muzikantams. Savitas ir įdomus Panevėžio rajono orkestrų
kūrimosi procesas, įtraukiantis kaimo bendruomenes. Tokiu principu yra suburti bent septyni vaikų
ir jaunimo kolektyvai.
Orkestrai nuolat atnaujina repertuarą, nes kasmet naujų kūrinių įsigyjama iš Olandijos „De haske“
leidyklos, repertuarą papildo savų kompozitorių – K. Daugėlos, R. Giedraičio, V. Lopo, T. Šileikos,
V. Stanaičio – kūriniai.
Didžiausia padėka visiems mėgėjų meno ugdytojams –
kolektyvų vadovams, dirigentams ir, žinoma, šio gražaus visuomenės kultūros sąjūdžio dalyviams.
Nuoširdžiai sveikiname 2006 metų AUKSO PAUKŠTĖS laimėtojus,
kiekvieną asmeniškai ir visus drauge, linkime geriausios kloties,
džiuginančių ateities kūrybos rezultatų.
Rengėjai

Folkloro kolektyvai
AUKSO PAUKŠTES 1999-2005 metu
laureatai
Nominacija GERIAUSIAS KAIMO FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS
– už savo krašto kultūros tradicijų išsaugojimą, tęsimą ir aktyvią sklaidą.
1999
Švenčionių rajono LAZDINIŲ-ADUTIŠKIO folkloro ansamblis, vadovė Palmira KRIVICKIENĖ
2000 	Trakų rajono KALVIŲ-LIEPONIŲ folkloro ansamblis, vadovė Marija Algė ARMALIENĖ
2001 	Varėnos rajono MARCINKONIŲ folkloro ansamblis, vadovės: Joana SERENČIKIENĖ ir Rimutė AVIŽINIENĖ
2002 	Mažeikių rajono Sedos kultūros namų folkloro ansamblis RĖMOLEE, vadovas Gintautas GRIŠKĖNAS
2003 	Molėtų rajono Videniškių folkloro ansamblis IEVUŽĖ, vadovė Aldona ČETKAUSKAITĖ
2004 	Varėnos rajono kultūros centro Žiūrų kaimo folkloro ansamblis, vadovė Marcelė PAULAUSKIENĖ
2005 	Radviliškio rajono Šeduvos kultūros namų folkloro ansamblis ŠEDUVA, vadovė Emilija BRAJINSKIENĖ

Nominacija GERIAUSIAS MIESTO FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS
– už autentiško folkloro perėmimą, puoselėjimą, gyvybingą ir aktyvią veiklą.
1999 	Palangos miesto kultūros centro folkloro ansamblis MĖGUVA, vadovė Zita BANIULAITYTĖ
2000 	Vilniaus miesto folkloro ansamblis ŪLA, vadovė Janina BUKANTAITĖ
2001 	Telšių savivaldybės administracijos kultūros centro folkloro ansamblis INSULA, vadovė Milda RIČKUTĖ
2002 	Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblis KUPOLĖ, vadovas Antanas BERNATONIS
2003
Kaišiadorių kraštotyros muziejaus folkloro ansamblis VERPETA, vadovai: Valerija JANKAUSKIENĖ,
	Vilmantas KRATAVIČIUS
2004 	Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis VILNELĖ, vadovė Laima PURLIENĖ
2005 	Rokiškio kultūros rūmų folkloro ansamblis GASTAUTA, vadovai: Nida LUNGIENĖ, Egidijus KUNDROTAS

Nominacija GERIAUSIAS VAIKŲ FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS
– už kryptingą vaikų ir jaunimo ugdymą, pasitelkiant lietuvių liaudies kūrybą, jos perėmimą ir
populiarinimą.
1999 	Telšių kultūros centro vaikų folkloro ansamblis ČIUČIURUKS, vadovė Rita MACIJAUSKIENĖ
2000 	Rokiškio rajono savivaldybės Teatro rūmų vaikų folkloro ansamblis ČIRULIS“, vadovė Dalia DEKSNIENĖ
2001
Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro vaikų folkloro ansamblis KURŠIUKAI, vadovai:
	Margarita BILIŪNAITĖ-MACIJAUSKIENĖ ir Vaidotas MACIJAUSKAS
2002
Kauno rajono Domeikavos vidurinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis SERBENTĖLĖ, vadovė Daiva
	BRADAUSKIENĖ
2003
Kauno miesto „Ąžuolo“ gimnazijos vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis GILĖ, vadovai: Dobilas JUŠKA ir
Artūras SINKEVIČIUS
2004
Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro ir Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ vaikų ir 		
jaunimo folkloro ansamblis VORUSNĖLĖ, vadovė Dalia KISELIŪNAITĖ
2005 	Visagino miesto „Verdenės“ vidurinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis SEDULA, vadovė Vilma BUTAVIČIENĖ

Nominacija GERIAUSI TRADICINĖS INSTRUMENTINĖS MUZIKOS ATLIKĖJAI IR
	VADOVAS
– už liaudies instrumentinės muzikos tradicijų puoselėjimą, aktyvų skleidimą.
2001 	Jurbarko rajono Eržvilko kultūros namų instrumentinė grupė BANDONIJA, vadovas Alvydas BALČAITIS
2002
Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro ansamblis SENOLIAI, vadovai: Elena GALKAUSKIENĖ ir
	Jonas PETRAUSKAS
2003 	Vilniaus miesto tautiška kapelija SUTARAS, vadovas Antanas FOKAS
2004 	VšĮ „Lazdijų rajono kultūros centras“ kapela DZIEDUKAI, vadovas Romas MAZĖTIS
2005 	Vilniaus miesto tradicinės muzikos kapela DUJA, vadovas Arūnas LUNYS
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Nominacija
GERIAUSIAS KAIMO FOLKLORO ANSAMBLIS R VADOVAS
2006 m. nominuoti:

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kelmės organizacijos folkloro ansamblis RAMOČIA, vadovas Valdas Rutkūnas
Druskininkų kultūros centro folkloro ansamblis STADAŁĖŁĖ, vadovė Lina Balčiūnienė
Kalvarijos seniūnijos Brukų folkloro ansamblis, vadovė Romualda Vasikonienė

Laureatas

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kelmės organizacijos

folkloro ansamblis RAMOČIA, vadovas Valdas RUTKŪNAS
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kelmės organizacijos folkloro ansamblis RAMOČIA (pavadintas upelės vardu) įkurtas 1986 m. Valdo Rutkūno iniciatyva. Jam talkina Genovaitė Rutkūnienė,
ansamblio administratorė – Janina Samušienė, vyrų dainavimo siela – Jonas Samušis, instrumentinės
grupės lyderis – Justinas Kasparas. Dauguma ansambliečių – rajono kaimo žmonės – tradicijos tęsėjai, išsaugoję savo krašto dainas, šokius, papročius, pasakojimus.
Repertuare vyrauja pačių ansambliečių – Mikalinos Nyderienės, Jadvygos Bilienės,
Mikalinos Adomaitienės, Zofijos Barančiukienės, Prano Samušio ir Juozo Kukanausko – pateikta liaudies kūryba. Šokių muziką griežia tradicinė kapela.
RAMOČIOS dainos įrašytos Lietuvos televizijos ir radijo studijoje. Išleista garsajuosčių „Kur žolie žydieja“, „Tykūs vakara“, CD „Aušt aušreli“, dalis įrašytų dainų skamba ir CD „Vėjalis pūtė“.
Ansamblis nuolatos koncertuoja rajono, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose. Kaip vieni geriausių žemaičių dūnininkų tradicijų tęsėjai, kviečiami dalyvauti Pasaulio lietuvių dainų šventės Folkloro dienos programose, festivaliuose – „Skamba
skamba kankliai“ (Vilniuje), „Atataria lamzdžiai“ (Kaune), „Parbėg laivelis“ (Klaipėdoje) ir kituose.
Vadovo kūrybos tikslas: išsaugoti Kelmės rajono geriausius etninės kultūros klodus ir
perduoti gyvąją tradiciją ateities kartoms.

Valdas Rutkūnas, tel. 8 ~ 614 65 919; Janina Samušienė, tel. 8 ~ 615 83 941 / Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė
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Nominacija
GERIAUSIAS MIESTO FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS
2006 m. nominuoti:

Vilniaus Taurakalnio kultūros centro folkloro ansamblis JORĖ, vadovai: Rūta Aleksiūnienė ir Gintaras Aleksiūnas
Plungės rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis GONDINGA, vadovė Dalia Stasikėlienė
Vilkaviškio kultūros centro folkloro ansamblis SŪDUVIAI, vadovė Nijolė Skinkienė

Laureatas

Vilniaus Taurakalnio kultūros centro

folkloro ansamblis JORĖ
Vadovai: Rūta ALEKSIŪNIENĖ ir Gintaras ALEKSIŪNAS
Folkloro ansamblis JORĖ įsikūrė 1988 m., tautinio sąjūdžio laiku, kuomet būrėsi daugybė naujų
folkloro ansamblių, o jų nariai važinėjo į ekspedicijas ir kaimuose užrašinėjo senąsias dainas, šokius. Vėliau iš surinktos medžiagos patys mokėsi. Vilniaus miesto kinofikacijos darbuotojai, kupini
entuziazmo žmonės, taip pat sumanė susiburti, o ansambliui vadovauti pasikvietė smuikininkę Rūtą
Montrimaitę (dabar Aleksiūnienė). Vėliau prisijungė Gintaras Aleksiūnas.
Tai vienas iš gyvybingiausių Vilniaus miesto folkloro ansamblių, nuolat koncertuojantis Lietuvoje
ir užsienyje. Jis kviečiamas dalyvauti miesto renginiuose, folkloro festivaliuose – „Skamba skamba
kankliai“, „Baltica“, Pasaulio lietuvių dainų šventės Folkloro dienos programose ir kt.
JORĖS repertuare – daugybė dainų, šokių ir žaidimų iš visų Lietuvos regionų, didžiąją jų dalį ansambliečiai išmoko iš kaimo žmonių.
Ansamblis parengė daug įdomių
programų (advento, Užgavėnių, pavasario, vasaros ciklo ir kt.), programą Motinos dienai įrašė ir Lietuvos
televizija. JORĖS atliekamų tradicinių liaudies dainų ir instrumentinės
muzikos kūrinių galima išgirsti išleistoje garsajuostėje ir kompaktinėje plokštelėje.
Kolektyvo kolekcijoje – senieji pučiamieji instrumentai: lamzdeliai,
Sekminių rageliai, ožragiai, ragai,
daudytės, dūdmaišis, birbynė, švilpa, skudučiai; tradicinėje kapeloje
skamba smuikai, basetlė, cimbolai,
įvairių rūšių armonikos (rusiška armonika, bandonija, Peterburgo, keletas skirtingų „Hohner“ armonikų,
koncertina ir t. t.), būgnai, įvairūs
mušamieji ir kt.
Vadovai – Rūta ir Gintaras ALEKSIŪNAI – miestiečiai, tačiau puikiai perima ir perduoda
etninės kultūros vertybes ansamblio nariams, o vėliau įtaigiai, su polėkiu skleidžia jas visuomenei.
Rūta Aleksiūnienė, tel. (8 ~ 5) 278 8486 / S. Žukausko g. 21 – 18, Vilnius
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Nominacija
GERIAUSIAS VAIKŲ FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS
2006 m. nominuoti:

Kauno miesto „Atžalyno“ vidurinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis KAUKUTIS, Vadovės: Birutė Viršilaitė,
Asta Račinskaitė
Utenos vaikų lopšelio-darželio Želmenėlis vaikų folkloro ansamblis KUPOLYTĖ, vadovė Elena Kiškienė
Vilniaus Žvėryno gimnazijos vaikų folkloro ansamblis DOLIJA, vadovė Vilija Vaitkienė

Laureatas

Kauno miesto „Atžalyno“ vidurinės mokyklos

vaikų folkloro ansamblis KAUKUTIS
Vadovės: Birutė Viršilaitė ir Asta Račinskaitė
Kauno daugiaaukščių tankmėje, magistralės Kaunas – Vilnius pašonėje esančioje „Atžalyno“ vidurinėje mokykloje, antrokėlius į KAUKUČIO ansamblį 1986 m. subūrė pradinių klasių mokytoja,
folklorininkė ir tautodailininkė Birutė Viršilaitė. Pirmieji koncertai įvyko 1989 m. Vėliau į pagalbą
pasikviesta kraštotyrininkė ir etnokultūros puoselėtoja fizikos mokytoja Asta Račinskaitė.
Įvairiausių gebėjimų vaikai vadovių kryptingai ugdomi, ir po poros metų iš silpnai intonuojančių
antrokėlių išauga dainų vedantieji, sutartinių giedotojos, tradicinės instrumentinės muzikos atlikėjai,
šokėjai.
KAUKUTIS parengė savitų programų: „Metų ratas“, „Atbėga elnias devyniaragis“, „Piemenų žaidimai“ ir kt. 2006 m. ansamblis sukvietė visas kartas ir atšventė 20metį, o ta proga išleido kompaktinę plokštelę „Kaukutis“.
Kolektyvas nuolat kviečiamas dalyvauti įvairiuose projektuose,
konkursuose, kūrybinėse stovyklose, folkloro festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje.
„Kaukučiukai“ tiki, kad folkloras išliks tik tada, jei sugebės prisitaikyti šiuolaikinio gyvenimo tėkmėje, todėl nepaliauja ieškoti
naujų folkloro atlikimo būdų.
Pagrindinis vadovių tikslas: mokyti moksleivius gebėjimo taikyti
tradicinės kultūros vertybes prie šiuolaikinės gyvensenos.

Birutė Viršilaitė, tel. 8 ~ 698 30 3841; Asta Račinskaitė, tel. 8 ~ 687 53 333 / Partizanų g. 46, Kaunas

2006

    

13

Nominacija GERIAUSI TRADICINĖS INSTRUMENTINĖS MUZIKOS
ATLIKĖJAI IR VADOVAS
2006 m. nominuoti:

Kaišiadorių miesto Kriščiūnų šeimos tradicinė kapelija, vadovas Česlovas KRIŠČIŪNAS
Kaišiadorių miesto tradicinės instrumentinės muzikos atlikėjų grupė RATUTO, vadovas Česlovas KRIŠČIŪNAS
Utenos tradicinės instrumentinės muzikos atlikėjai MUZIKONTAI IŠ PA UTENAS, vadovė Rima GARSONIENĖ

Laureatas

Kaišiadorių miesto

Kriščiūnų šeimos tradicinė kapelija, vadovas Česlovas KRIŠČIŪNAS
Pirmas šeimos koncertas įvyko 2002 metais Kaišiadoryse „Subatvakario“ šventėje. Muzikuojanti
šeima netrukus sulaukė pripažinimo. Kapelijoje dalyvauja mama Erika, sūnūs – Mintautas, Viltaras
ir Aušvydas ir tėtis Česlovas – vadovas, muzikos mokytojas, gebantis sudominti ir perduoti tradicinės
liaudies kūrybos vertybes ne tik savo šeimai, bet ir V. Giržado vidurinės mokyklos moksleiviams.
Repertuaras – tradiciniai liaudies muzikantų pateikti kūriniai: polkos, valsai, maršai ir kiti, atliekami
smuiku, mandolina, basetle, armonikomis „Hohner“ ir „Peterburgska“, būgnu, vaikai mokomi groti
ir senaisiais instrumentais – kanklėmis, skudučiais, ragais.
Kriščiūnų kapelija nuolat kviečiama reprezentuoti šeimos tradicinį muzikavimą Lietuvoje ir užsienyje. Ji dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventės Folkloro dienos renginiuose, tarptautiniuose folkloro
festivaliuose – „Baltica“, „Skamba skamba kankliai“ ir kt.
Vadovo credo: Muzikuojanti šeima – Dievo dovana.

Česlovas Kriščiūnas, tel. 8 ~ 687 34 326 / Liepų alėja 24, Kaišiadorys

CHORAI 
AUKSO PAUKŠTES 1999-2005 metu
laureatai
Nominacija TARPTAUTINIO SPINDESIO ŽVAIGŽDĖ
chorams (suaugusiųjų ar vaikų ) – už laimėjimus, prizines vietas tarptautiniuose konkursuose ir
festivaliuose.
1999
Klaipėdos miesto savivaldybės muzikos centro mišrus choras AUKURAS, vadovas Alfonsas Vildžiūnas
2000 	Chorų Maestro – Robertas VARNAS
2000 	Vilniaus kamerinis mišrus choras BREVIS, vadovas Gintautas VENISLOVAS
2001
Klaipėdos miesto jaunimo centro merginų choras AUŠRINĖ ,vadovas Fabijonas SEREIKA
2001 	Panevėžio moterų choras VOLUNGĖ, chorų Maestro – Gražina VIRŽONIENĖ
2002 	Vilniaus pedagoginio universiteto akademinis choras AVE VITA, vadovas Kastytis BARISAS
2003 	Vilniaus mokytojų namų berniukų ir jaunuolių choro ĄŽUOLIUKAS vyrų choras, vadovas Vytautas MIŠKINIS
2004 	Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos LIEPAITĖS merginų choras, vadovė Jolita VAITKEVIČIENĖ
2005 	Vilniaus mokytojų namų berniukų ir jaunuolių choras ĄŽUOLIUKAS, vadovas Vytautas MIŠKINIS

Nominacija RYŠKIAUSIA LIETUVOS ŽVAIGŽDĖ
chorams (suaugusiųjų ar vaikų ) – už ne mažiau kaip 10 metų produktyvų ir kūrybingą darbą, įdomius
projektus ir koncertus, prizines vietas respublikiniuose konkursuose.
1999 	Vilniaus miesto savivaldybės kamerinis choras JAUNA MUZIKA, vadovas Vaclovas AUGUSTINAS
2000
Kauno kultūros centro mišrus choras GINTARAS, vadovė Leokadija JANUŠKIENĖ
2001 	Marijampolės kamerinis mišrus choras SUVALKIJA, vadovė Virginija JUNEVIČIENĖ
2002
Klaipėdos miesto Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choras GINTARĖLIS, vadovas
	Juozas KUBILIUS
2003 	Vilniaus miesto Taurakalnio kultūros centro moterų choras LIEPOS, vadovė Audronė STEPONAVIČIŪTĖ	ZUPKAUSKIENĖ
2004
Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos VARPELIS kolektyvas, meno vadovas Ksaveras PLANČIŪNAS
2005 	Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vaikų choras, vadovė Regina MALECKAITĖ

Nominacija NAUJAI SUSPINDUSI ŽVAIGŽDĖ
chorams (suaugusiųjų ar vaikų) – už per trumpą laiką – dvejus trejus metus nuo susikūrimo –
pasiekusiems įspūdingų rezultatų (dalyvavo Lietuvos chorų konkursuose, festivaliuose, apžiūrose),
surengė naujos choro muzikos (ar teminius) koncertų ciklus.
1999
Šiaulių miesto „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos berniukų choras DAGILĖLIS, vadovas Remigijus ADOMAITIS
2000
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos vaikų choras, vadovė Zita KARINAUSKIENĖ
2001 	Neskirta
2002
Kėdainių laisvalaikio centro kamerinis choras AVE MUSICA, vadovas Algirdas VIESULAS
2003 	Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centro Česlovo SASNAUSKO mišrus choras, vadovas
	Mindaugas RADZEVIČIUS
2004 	Vilniaus universiteto mišrus choras PRO MUSICA, vadovė Rasa GELGOTIENĖ
2005
Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos vaikų choras PERPETUUM MOBILE, vadovė Beata
KIJAUSKIENĖ
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Nominacija TARPTAUTINIO SPINDESIO ŽVAIGŽDĖ
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro jaunimo grupė KIVI
Džiazo studijos jaunimo grupėje KIVI dainuoja 13-15 metų paaugliai – jie kviečiami koncertuoti
ne tik vaikams skirtuose koncertuose, festivaliuose, bet Prezidentūroje, Seime, Švietimo ir mokslo
ministerijoje, užsienio svečiams. Tai bene daugiausia laimėjimų tarptautiniuose konkursuose pelnę
atlikėjai: tarptautiniame vaikų džiazo konkurse BABY SING JAZZ (2000, 2005, Panevėžys) laimėtos I vietos, tarptautiniame konkurse KAUNAS 2002 – II vieta, dainos konkurse MUNDI CANTAT
Olomouce (2002, Čekija) – vaikų iki 16 m. grupėje laimėjo aukso medalį, Buen Viaje festivalyje
(2002, Ispanija) apdovanotas specialiu diplomu, atstovavo Lietuvai tarptautinių konkursų laureatų
šventiniame koncerte (2002, Maskva), tarptautiniame konkurse MAŽOSIOS ŽVAIGŽDUTĖS Varnoje
(2003, Bulgarija) laimėjo I vietą, tarptautiniame konkurse IN CANTO... SUL GARDA Riva del Garda (2003, Italija) – I vietą F kategorijoje bei konkurso prezidento specialųjį prizą už originaliausią
konkursinę programą, tarptautiniame dainos konkurse KALĖDŲ NAKTIS (2004, Kaunas) – I vietą,
tarptautiniame Musica Mundi konkurse Helsinborg (2004, Švedija) – I vietą folkloro kategorijoje ir
GRAND PRIX, tarptautiniame jaunimo chorų konkurse Kalumborge (2005, Danija) laimėjo I vietą,
tarptautiniame jaunimo konkurse Unisono Arnhemo mieste (2005, Olandija) popkonkurse – I vietą,
folkloro kategorijoje – II vietą, tarptautiniame E. Grygo chorų konkurse Bergene (2005, Norvegija)
– specialųjį žiuri prizą ir folkloro kategorijoje – III vietą, tarptautiniame Baltijos šalių vokalinių ansamblių konkurse Rygoje (2006, Latvija) – GRAND PRIX.
Pasaulinėje chorų olimpiadoje Ksiamene (2006, Kinija) tapo olimpiniu čempionu džiazo kategorijoje, laimėjo aukso medalį vaikų kategorijoje, sidabro medalį – folkloro kategorijoje.

Danguolė AUKSELIENĖ (1958 03 24, Panevėžys) 1982 m. baigė Lietuvos

valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), įgijo pedagogo bei choro dirigento specialybę. 1996-2006 m. dainavo ansamblyje JAZZ
LAND (vadovas A.Novikas). Nuo 1988 m. dirbo LVJC vaikų dainų ir šokių ansamblyje UGNELĖ, nuo 1994 m. – LVJC Muzikinio ugdymo skyriuje, vadovauja vaikų
grupėms KIVI ir KIVIUKAI. D. Aukselienė vedė seminarus respublikos muzikos
pedagogams Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose. 2003 m. buvo pakviesta dalyvauti tarptautinio konkurso „Mažosios žvaigždės“ Varnoje (Bulgarija) žiuri. 2006 m. Kinijoje, Ksiamene, chorų olimpiados
organizuojamuose kursuose vadovavo seminarui „Vaikų vokalinis džiazas“.
Danguolė Aukselienė, tel.: (8 ~ 5) 272 5653, 8 ~688 57 689 , el. p. daukseliene@yahoo.com / Taikos pr. 150 – 9 Vilnius
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Nominacija TARPTAUTINIO SPINDESIO ŽVAIGŽDĖ
Vilniaus universiteto merginų choras VIRGO
Choras įkurtas 1980 metais. 1985 m. – apdovanotas geriausiu Lietuvos moterų chorų diplomu. Pirmąjį savo veiklos dešimtmetį VIRGO koncertavo Estijoje, Latvijoje, Ukrainoje, Gruzijoje, Lenkijoje,
Ukrainoje, vėliau – 25 šalyse: Prancūzijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Ispanijoje, Danijoje, Belgijoje,
Lenkijoje, Anglijoje, Portugalijoje, Kanarų salose, Graikijoje, Turkijoje, Meksikoje, Japonijoje, Argentinoje, Rusijoje, tris kartus surengė didelius turnė po JAV ir Kanadą.
1995 m. Berne (Šveicarija) su Berno simfoniniu orkestru, diriguojamu D. Willcocks’u, VIRGO atliko
V. A. Mocarto REQUIEM, o 1997 m. atstovavo Lietuvai Eurovizijos dainų konkurse. 2002 dalyvavo
„Festival Mundial de Coros” Meksikoje ir Forum Delle Universiteta Piu Antiche d’Europa Romoje
(Italija). Studentės dainavo įžymiose Europos salėse: Auditorium Stravinsky Montreux (1997, Šveicarija), Palau de la Musica Valensijoje (2002, Ispanija), Šv. Cecilijos akademija Romoje (2002, Italija),
M.Glinkos kapela Sankt Peterburge (1999, Rusija), Tokijo Olimpinis centras (2004, Japonija), Šv.
Mato bazilika Budapešte (1999, Vengrija).
Choras VIRGO 12 tarptautinių konkursų tapo laureatu: tarptautiniame chorų konkurse Neerpelt (1992,
Belgija) – I vieta, Middlesbrough (1993 ir 1997, Didžioji Britanija) – I ir III vietos, Neuchatel (1993,
Šveicarija) – III vieta, Cantonigros (1995, Ispanija) – I vieta, Stasio Šimkaus chorų konkurse (1995,
1997, 2003, Klaipėda) – II ir III vietos, Atėnuose (1996, Graikija) – sidabro ir bronzos medaliai.
Ypač sėkmingai VIRGO pasirodė Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso 2006 finale – pelnė I vietą II
lygio moterų kategorijoje ir buvo perkvalifikuotas į I lygio chorą.
Išleistos 4 kompaktinės plokštelės: 2 lietuviškos muzikos, 2 – klasikinės (AVE MARIJA ir V.
A. Mocarto REQUIEM).

Rasa GELGOTIENĖ

(1958 04 11, Vilnius) 1982 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Nuo 1990 m. vadovauja chorui VIRGO, taip pat Vilniaus universiteto akademiniam chorui (nuo 1995) ir chorui PRO MUSICA (nuo 2004).

Rasa Gelgotienė, tel. (8 ~ 5) 262 9656 / S. Skapo g. 3-6, Vilnius
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Nominacija RYŠKIAUSIA LIETUVOS ŽVAIGŽDĖ
Kamerinis choras AIDIJA
Romualdas Gražinis AIDIJAI vadovauja nuo įkūrimo – 1989 m. Choras veikia prie M. K. Čiurlionio
menų mokyklos, jame 26 dalyviai (17–35 metų).
Statytos senovinės operos, vaidinimai: C. Monteverdi „Orfeo”, H. Purcell „Dido and Aeneas”, K. Sarbievijaus „Sylviludia”, atliktos lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių premjeros: B. Kutavičiaus,
O. Balakausko, F. Bajoro, A. Martinaičio, M. Urbaičio, O. Narbutaitės, K. Vasiliauskaitės ir t. t.
Gastroliuota didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, taip pat Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, D.Britanijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Suomijoje, Ukrainoje, Austrijoje, Belgijoje, Švedijoje.
Ženkliausi 2006 m. koncertai: pirmą kartą Austrijoje (Graz’e ir Gleisdorfe) pristatytos dvi B. Kutavičiaus oratorijos, kartu su kitais Lietuvos atlikėjais (kameriniu orkestru ir solistais) parengtos
J. S. Bach Pasijos pagal Joną ir devynis kartus su pasisekimu atliktos Ispanijoje, Valencijos ir Andalūzijos kraštuose, kartu su LNSO, solistais ir R. Šerveniku 100-mečio proga pastatyta M. Petrausko
opera „Birutė“, dalyvauta tarptautiniame T. Manno festivalyje, senovinės muzikos festivaliui „Banchetto musicale“ parengta renesansinės chorinės muzikos solinė programa, šiuolaikinės muzikos
festivalyje GAIDA dalyvauta parengiant ir atliekant naują B. Kutavičiaus kūrinį „Vasaros darbai“.
Choras AIDIJA – tarptautinių konkursų laureatas (1992, 1994), daugelio tarptautinių festivalių Lietuvoje ir užsienyje dalyvis. Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse (2006, Vilnius) ir sakralinės muzikos
konkurse CANTATE DOMINO (2006, Kaunas) pelnė pirmąsias vietas.
Apie AIDIJĄ sukurti du televizijos filmai (po 45 min.), įrašyta per 10 CD.

Romualdas GRAŽINIS

(1962 04 06, Sankt Peterburgas). 1985 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, įgijo choro dirigento, chorinių disciplinų dėstytojo specialybę, 1989-1990 Paryžiaus konservatorijoje studijavo grigališkąjį choralą, o
Boulognes konservatorijoje – dirigavimą. 2006 metais festivalyje Paryžiuje
vedė dirigavimo meistriškumo pamokas (dalyvavo M.K.Čiurlionio menų
mokyklos, Varšuvos, Helsinkio, Paryžiaus aukštųjų muzikos mokyklų chorai), dėstė grigališkojo choralo pažinimo stovykloje Kražiuose.

Romualdas Gražinis, tel.: (8 ~ 5) 2125098, 8 ~ 675 47446 / Švenčionių g. 27-2, Vilnius
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Nominacija NAUJAI SUSPINDUSI ŽVAIGŽDĖ
Kretingos kamerinis choras
Kretingos kultūros rūmų kamerinis choras įkurtas 1998 metais KU Menų fakulteto profesoriaus Gedimino Purlio iniciatyva. Tomas Ambrozaitis chorui pradėjo vadovauti 2001 m. Kameriniame chore
dainuoja 20 įvairaus amžiaus, skirtingų interesų, pomėgių ir profesijų dainininkai – moksleiviai,
studentai, mokytojai, tarnautojai, kultūros darbuotojai.
2004 m. Kretingos kultūros rūmų kamerinis choras kartu su Plungės kultūros centro mišriu choru
(vad. A. Vildžiūnas) dalyvavo dainos ir šokio festivalyje Tararėje (Prancūzija), 2005-aisiais Tytuvėnų vasaros festivalyje atliko A. Žigaitytės misteriją „Praregėjimas“, 2006 m. – chorinės ir vokalinės
muzikos festivalyje „Vox Academia“ Nidoje kartu su Plungės kultūros centro mišriu choru (vad. A.
Vildžiūnas) ir Klaipėdos kameriniu orkestru (vad. I. Kuraitienė) dalyvavo klasikinės muzikos projekte
„Džiaugsmas girdėti“ ir atliko Fr. Šuberto MESSE G-dur.
Koncertinėse programose pateikiama plati klasikinės ir šiuolaikinės muzikos įvairovė. Ypatingas dėmesys – lietuvių kompozitorių klasikinei ir šiuolaikinei muzikai: 2004 m. įrašyta pirmoji kompaktinė
plokštelė „...Iš širdies...“, 2006 m., siekiant įamžinti Klaipėdos krašto menininkų – Alvydo Remėsos
ir Gedimino Purlio – sakralinę liturginę muziką, išleista antroji kompaktinė
plokštelė „Klaipėdos krašto religinė muzika“.
2006 m. Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso finale (koncertmeisterė Edita
Zizaitė) I lygio mišrių chorų grupėje pelnyta II vieta .

Tomas AMBROZAITIS

(1979 08 08). Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijuoja choro dirigavimo meną aspirantūroje. Turtingos meninės prigimties asmenybė. Jo repeticijos - savotiškos kūrybinio proceso improvizacijos, o koncertuose emocinį
pakylėjimą jaučia ne tik atlikėjai, bet ir klausytojai.

Tomas Ambrozaitis, Rumpiškės g. 24-37, Klaipėda; kontaktinis asmuo – Diana Brazdeikienė tel. 8 ~ 675 23250,
el. p. dianabrazd@gmail.com

vokaliniai ansambliai
AUKSO PAUKŠTES 1999-2005 metu
laureatai
Nominacija GERIAUSIAS VOKALINIS ANSAMBLIS
5–12 dainininkų vokaliniams ansambliams (suaugusiųjų ir jaunimo nuo 18 metų) – už reikšmingą,
aktyvią pastarųjų metų veiklą, dalyvavo svarbiausiuose šalies renginiuose, konkursuose pelnė prizus,
parengė naujas programas, garso ir vaizdo įrašus, iniciavo ir realizavo projektus
(regioniniai, respublikiniai festivaliai, konkursai, seminarai) ir kt.
2000 	Vokalinė grupė JAZZ LAND, vadovas Artūras NOVIKAS
2001
Klaipėdos miesto savivaldybės muzikos centro tautinio šokių ir dainų ansamblio ŽILVINAS vokalinė grupė,
vadovė Judita KAULAKYTĖ
2002 	Jurbarko kultūros rūmų moterų ansamblis VERDENĖ, vadovė Dalia JANUŠAUSKIENĖ
2003 	Marijampolės kultūros centro vyrų ansamblis SŪDUVIETIS, vadovas Remigijus MORKŪNAS
2004
Šiaulių miesto Aklųjų ir silpnaregių kultūros namų mišrus ansamblis DERMĖ, vadovė Daina KAVALIAUSKIENĖ
2005
Švenčionių rajono Pabradės kultūros centro moterų ansamblis, vadovė Larisa ISAČENKO

Nominacija GERIAUSIAS KAMERINIS ANSAMBLIS
duetams, tercetams, kvartetams (suaugusiųjų ir jaunimo nuo 18 metų) – už reikšmingą, aktyvią
pastarųjų metų veiklą (dalyvavo šalies renginiuose, konkursuose pelnė prizus, parengė naujas programas,
garso ir vaizdo įrašus, iniciavo ir realizavo projektus ir kt.).
2000	Neskirta
2001 	Ignalinos muzikos mokyklos mokytojų duetas – Aldona ČEPONIENĖ, Birutė PAUKŠTIENĖ, vadovė Birutė
	PAUKŠTIENĖ
2002
Šiaulių rajono kultūros skyriaus mišrus duetas – Birutė PROKOPAVIČIENĖ, Kostas URBONAITIS –
ir Šiaulių rajono kultūros skyriaus moterų vokalinis ansamblis MELODIJA, vadovė Birutė PROKOPAVIČIENĖ
2003 	Palangos kultūros centro vyrų kvartetas FONTANAS, vadovas Vilis PIPARAS
2004	Neskirta
2005
Šakių rajono Gelgaudiškio kultūros namų duetas – Neringa NAVIKAUSKAITĖ ir Edgaras PILYPAITIS, vadovas
	Edgaras PILYPAITIS

Nominacija GERIAUSIAS DEBIUTANTAS
solistams ar ansambliams (suaugusiųjų ir jaunimo nuo 18 metų) –
už įspūdingus pastarųjų metų laimėjimus konkursuose ir festivaliuose, koncertus, programų ciklus ir kt.
2000 	Panevėžio savivaldybės kamerinis mišrus choras MUZIKA, vadovas Vytautas TAMULIS
2001
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choro KARIŪNAS vokalinė grupė, vadovas Vytautas
	VERSECKAS
2002
Ukmergės kultūros centro moterų ansamblis KANTILENA, vadovė Daiva PETRIKIENĖ
2003 	Molėtų laisvalaikio centro mišrus ansamblis, vadovė Violeta ZUTKUVIENĖ
2004
Kelmės rajono Tytuvėnų vidurinės mokyklos moterų ansamblis DARNA, vadovė Rita ČEKANAUSKIENĖ
2005 	Radviliškio rajono Baisogalos seniūnijos Pakiršinio kultūros namų vyrų ansamblis DAINAVA, vadovas Romualdas
	JUZUKONIS
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Nominacija GERIAUSIAS VOKALINIS ANSAMBLIS
Artūro Noviko džiazo mokyklos vokalinė grupė JAZZ ISLAND
1991 metais Artūras Novikas subūrė merginų grupę Jazz Island.
Grupė – 1992, 1996, 1998, 2002, 2004 metų televizijos konkurso DAINŲ DAINELĖ laureatai.
Nuolatiniai festivalių BABY SING JAZZ, JUNIOR JAZZ, BIRŠTONAS JAZZ, KAUNAS JAZZ dalyviai.
Koncertuota: Anglijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Latvijoje, Rusijoje, Švedijoje,
Suomijoje, Danijoje, kitose užsienio šalyse.
Įgyvendintas bendras Lietuvos-Danijos projektas drauge su Holstebro miesto muzikos mokyklos
bigbendu (Vilniuje ir Holstebro mieste 2002 m.).
Parengta daug įrašų Valstybinio radijo fondui, o 2005 m. išleista kompaktinė plokštelė KAI VAIKAI
KALĖDAS ŠVĘS.
Šiandien JAZZ ISLAND – 8–12 dainininkų mišrus ansamblis (19–24 metų): 1998 ir 2004 m. dalyvavo garsiame tarptautiniame džiazo festivalyje MONTREUX JAZZ Šveicarijoje; 2005 ir 2006 m.
dainavo „Didžiajame muzikų parade“, daugelyje kitų šalies festivalių.
Respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse SIDABRINIAI BALSAI 2005 tapo I laipsnio
laureatu; 2006 m. Lietuvos jaunųjų džiazo solistų ir ansamblių konkurse – I vieta; 2006 m. atstovavo
Lietuvai pirmajame tarptautiniame Baltijos šalių vokalinių ansamblių konkurse Rygoje
(Latvija) ir pelnė I vietą mišrių ansamblių kategorijoje.

Artūras NOVIKAS

(1965 02 18, Vilnius). 1990 m. baigė Vilniaus valstybinę konservatoriją (dabar Muzikos ir teatro akademija), įgijo choro dirigento ir muzikos pedagogo specialybę.
Veiklus menininkas 1992, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 m. rengė festivalius
JUNIOR JAZZ, 2004 m. įkūrė pirmąją Lietuvoje privačią džiazinio vokalo mokyklą,
kurioje šiuo metu mokosi arti 200 mokinių.
2004–2006 m. organizavo kūrybines stovyklas džiazo vokalistams, per 14 seminarų
„Darbas su popdžiazo vokalinėmis grupėmis“ muzikos mokytojams bei ansamblių vadovams įvairiuose Lietuvos miestuose. Vedė mokomąsias repeticijas Danijoje, Latvijoje, Rusijoje.
Credo: viską daryti rimtai, bet su šypsena.
Tikslas: profesionalumas, kultūros sklaida tarp jaunimo. Formuoti jaunosios kartos skonį patraukliai
pateikiant rimtąją bei lietuvių liaudies muziką Lietuvoje ir pasaulyje.

Artūras Novikas, tel. 8 ~ 698 88 913 / Saulės g. 11, Vilnius
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Nominacija GERIAUSIAS KAMERINIS ANSAMBLIS
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filialo

moterų tercetas

Įkurtas 1999 metais. Rasa ZELBIENĖ tercetui vadovauja (ir jame dainuoja) nuo 2000 metų.
Tercetas kasmet dalyvauja daugiau nei 20 koncertų Lietuvos miestuose ir svetur.
Rengia vokalinių ansamblių šventes Meškuičiuose: moterų vokalinių ansamblių šventę
VISOS MES NORIME KAIP LIEPOS ŽYDĖTI (2003), vaikų vokalinių ansamblių – TAU, MAMA (2003
ir 2006), vokalinių ansamblių – PAVASARIS (2004). 2006 m. koncertavo Meškuičių bažnyčioje.
Dauguma koncertų įamžinti vaizdo ir garso įrašuose.
Dainininkės – šalies vokalinių ansamblių festivalių bei konkursų dalyvės ir laureatės:
2001 ir 2003 m. vokalinių ansamblių konkurse ŠILŲ AIDAI Šilalėje pelnė I vietą miestelių ir kaimų
kategorijoje (2001); 2001 ir 2004 m. vokalinių ansamblių festivalyje Ukmergėje ŠVENTOSIOS GAIDA – prizus už geriausiai atliktas lietuvių liaudies dainas. Dalyvavo vokalinių ansamblių festivalyje
AŠ ATDARYSIU DAINŲ SKRYNELĘ Kuršėnuose (2003); Šiaulių apskrities meno festivalyje RUDENS
MOZAIKA Šiauliuose (2003) ansamblis apdovanotas prizu už subtiliausiai atliktą dainą, 2004 – už
geriausiai skambėjusią dainą pelnė pripažinimą, o dar po dvejų metų (2006) tarptautiniame folkloro
festivalyje vokalinės muzikos konkurse
Port-sur-Saone mieste (Prancūzija) pelnė
II vietą.
Respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse SIDABRINIAI BALSAI
2001 tercetas tapo III laipsnio, o SIDABRINIAI BALSAI 2005 – II laipsnio laureatu.

Rasa ZELBIENĖ

(1971 01 04, Radviliškio r.). 1990 m. baigė Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą
ir įgijo choro dirigavimo, muzikos mokytojo specialybę.
Credo: su daina per gyvenimą.
Kūrybos tikslas: kad daina pasiektų kiekvieno žmogaus širdį.

Rasa Zelbienė, tel. 8 ~ 614 59 498 / Joniškio g. 1, Meškuičiai, Šiaulių rajonas
arba J. Basanavičiaus g. 2, Meškuičiai, Šiaulių rajonas

CHOReografijos kolektyvai
AUKSO PAUKŠTES 1999-2005 metu
laureatai
Nominacija GERIAUSIAS ŠOKIŲ ANSAMBLIS IR VADOVAS
(nepaisant amžiaus grupės) – už reikšmingą, aktyvią pastarųjų metų veiklą: dalyvavimą svarbiausiuose
šalies renginiuose, konkursuose laimėtas prizines vietas, naujų programų parengimą, šalies reprezentavimą,
tarptautinių kultūros ryšių palaikymą, originalių meninių projektų iniciavimą ir realizavimą.
1999
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto jaunimo tautinių šokių ansamblis ŽILVITIS
	Meno vadovė Danutė PETRAUSKAITĖ
2000
Kauno miesto vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų tautinių šokių ansamblis MALŪNĖLIS
	Meno vadovė Birutė BRAZDŽIŪTĖ
2001
Klaipėdos miesto muzikos centro tautinis šokių ir dainų ansamblis ŽILVINAS, meno vadovė Danutė ŽIČKUVIENĖ
2002 	Panevėžio miesto kultūros centro vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis GRANDINĖLĖ
	Meno vadovė Zita RIMKUVIENĖ
2003 	Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos jaunimo tautinių šokių ansamblis SIETUVA
	Meno vadovas Vladimiras ŪSOVAS
2004
Šiaulių miesto kultūros centro vaikų šokių ansamblis ŽELMENĖLIAI, meno vadovė Aldona MASĖNIENĖ
2005
Šiaulių miesto kultūros centro pagyvenusiųjų tautinių šokių ansamblis KALATINIS, meno vadovė Vanda VERKULIENĖ
2005	Vilniaus Gedimino technikos universiteto jaunimo tautinių šokių ansamblis VINGIS, meno vadovė Rimutė ZALECKAITĖ

Nominacija GERIAUSIA VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ IR VADOVAS
(jaunučių, jaunių, jaunuolių šokių grupei ar vaikų ir moksleivių šokių studijai) – už aktyvią pastarųjų
metų veiklą, aukšto meninio lygio choreografijos pateikimą scenoje; perimamumo ryšio stiprinimą; 		
sėkmingą atstovavimą šalies svarbiausiuose renginiuose; įvairiuose konkursuose ar festivaliuose pelnytas 		
prizines vietas.
1999 	Naujosios Akmenės „Saulėtekio” vidurinės mokyklos vaikų tautinių šokių grupė SAULĖTEKIS, vadovė Aldona PAKELTIENĖ
2000
Klaipėdos „Varpo“ vidurinės mokyklos jaunuolių tautinių šokių grupė SVAJOKLIS
	Vadovai: Nijolė GILIENĖ ir Vaidotas GILYS
2001 	Naujosios Akmenės kultūros rūmų merginų tautinių šokių grupė, vadovė Birutė VIKTORAVIČIŪTĖ
2002
Alytaus rajono Butrimonių kultūros namų ir vidurinės mokyklos šokių studija GOJELIS
	Vadovė Birutė SEREIČIKAITĖ
2003	Neskirta
2004
Šiaulių miesto moksleivių namų tautinių šokių studija ŽALNIERIUKAS, vadovė Adelė GRUŽIENĖ
2005
Kretingos meno mokyklos vaikų šokių studija RATILĖLIS, vadovė Živilė ADOMAITIENĖ

Nominacija GERIAUSIA SUAUGUSIŲJŲ ŠOKIŲ GRUPĖ IR VADOVAS
(merginų, jaunimo, vyresniųjų ir pagyvenusiųjų šokių grupei) – už stabilų aukštą meninį lygį, aktyvią ir itin
reikšmingą pastarųjų metų veiklą ar naujo repertuaro parengimą, savo krašto choreografijos
propagavimą; tradicinio šokio žanro išsaugojimą ir populiarinimą, regionų, apskričių ir šalies
svarbiausiuose renginiuose; už sambūriuose, konkursuose pelnytas prizines vietas, tradicinių ir nūdienai 		
originalių projektų iniciavimą ir organizavimą.
1999
Šiaulių rajono Ginkūnų kaimo kultūros namų pagyvenusiųjų tautinių šokių grupė DOBILAS, vadovė Vanda VERKULIENĖ
2000
Klaipėdos miesto muzikos centro vyresniųjų tautinių šokių grupė VĖTRA, vadovas Vilius ŠLEINIUS
2001	Jonavos kultūros centro pagyvenusiųjų tautinių šokių grupė MAZGYTINIS, vadovė Danguolė MILIAUSKIENĖ
2002 	Lietuvos žemės ūkio universiteto jaunimo tautinių šokių grupė SĖJA, vadovė Idalija BRAŠKYTĖ-MATUŠAITIENĖ
2003
Širvintų kultūros centro vyresniųjų tautinių šokių grupė VIESULA, vadovė Virginija ŠIMONĖLIENĖ
2003	Pakruojo kultūros centro jaunimo tautinių šokių grupė REKETYS, vadovė Sigutė MALINAUSKIENĖ
2004 	Vilniaus miesto Grigiškių kultūros namų vyresniųjų tautinių šokių grupė TREPSIS
	Vadovė Aniceta ČESNAKAUSKIENĖ
2005
Šilutės rajono Juknaičių seniūnijos vyresniųjų tautinių šokių grupė JUKNAIČIAI, vadovė Loreta Margarita ČERNECKIENĖ
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Nominacija GERIAUSIAS ŠOKIŲ ANSAMBLIS IR VADOVAS
Gargždų kultūros centro

vyresniųjų šokių ir dainų ansamblis MINIJA
Gargždų kultūros centro vyresniųjų šokių ir dainų ansamblio MINIJA vyresniųjų grupė, kaip ansamblis, susibūrė 2003 m. Jo pagrindą sudarė buvęs šokių ir dainų ansamblio MINIJA jaunimas, nutaręs
pratęsti savo veiklą brandesnio amžiaus grupėje. Kasmet prisijungia vyresnio amžiaus sulaukę šokėjai, jų nuolat būna 10 -12 porų. Stiprus noras šokti, malonus bendravimas ansamblyje, smagios
kelionės, koncertai ir konkursų jaudulys vienija pedagogus, universiteto dėstytojus, inžinierius, tarnautojus, vadybininkus, finansininkus…
Ansambliečiai noriai dalyvauja dainų šventėse, tautinių šokių konkursuose, varžytuvėse ir yra aukštai įvertinami: respublikiniame vyresniųjų konkursiniame sambūryje IŠ APLINKUI (2004) Širvintose
laimėtas II laipsnio diplomas (dainininkai – geriausia vokalinė grupė). Po dvejų metų tokiame pačiame sambūryje Klaipėdoje jau pelnytas MAŽOJO LAUREATO vardas, o tautinių šokių grupių ir
ansamblių konkursiniame festivalyje KLUMPAKOJIS – II vieta ir profesoriaus Juozo Gudavičiaus
pagrindinis prizas už profesionaliausiai sušoktą „Klumpakojį“.
Pats didžiausias gargždiškių įvertinimas – 2005 m. respublikiniame konkurse PORA UŽ POROS tarp
šalies vyresniųjų tautinių šokių ansamblių laimėtas laureato vardas! Tai pasiekta vadovų (Birutės
OŽELIENĖS, Aurelijos URBAITIENĖS, Donato MERKELIO, Genovaitės PUTIENĖS) ir visų ansambliečių pastangomis – susiklausymu ir savo kūrybinių siekių įgyvendinimu.
Šokta Portugalijoje, Graikijoje, Bulgarijoje..., bet MINIJA norėtų dar daug kur nuvykti...

Birutė OŽELIENĖ

(1955 02 18, Krasnojarsko kraštas). Nuo 1957 m. gyvena ir mokėsi Gargžduose. Baigė
Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus.
MINIJAI vadovauja nuo 1992 m.
Nuo 1990 m. buvo visų Lietuvos dainų švenčių baletmeisterių asistentė, 2003 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Šokių dienos „Sidir vidir žolynėlis“ baletmeisterė. Šiuo metu
– Klaipėdos apskrities choreografijos ekspertė konsultantė.
Gargždų miesto 750 metų jubiliejaus proga už reikšmingą indėlį miestui ir aktyvią pilietinę poziciją choreografė apdovanota Lietuvos karaliaus Mindaugo 750 metų jubiliejaus
ženklu. Tais pačiais metais pelnytas Europietiškiausio rajono žmogaus titulas.
„Sėkmę lemia atkaklumas“, – toks Birutės Oželienės gyvenimo credo.
Birutė Oželienė, tel. 8 ~ 612 37 399, el. p. birute.ozeliene@takas.lt
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Nominacija GERIAUSIA VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ
Plungės kultūros centro

vaikų ir jaunimo šokių studija MAŽASIS SUVARTUKAS
MAŽASIS SUVARTUKAS – tarsi „didžiojo“ SUVARTUKO kūdikis – mažieji 6–14 m. šokėjai jau
septinti metai tęsia tėvų tradicijas. Šiuo metu studiją lanko 100 vaikų, juos šokdina ir globoja baletmeisterė ir meno vadovė Ilona Baltikauskaitė.
SUVARTUKAS ansamblio pamainos pats neruošė, jame šoko tik jaunimas ir suaugusieji. Todėl, galvodama apie ateitį ir kolektyvo išlikimą bei stabilumą – kad kolektyvas turėtų stiprią pamainą, kad
tautinis šokis Plungėje gyvuotų, – Ilona nuo 2000 m. Plungės kultūros centre renka šokti norinčius
mažuosius plungiškius į vaikų ir jaunimo šokių studiją MAŽASIS SUVARTUKAS.
Vaikai sėkmingai atstovavo rajonui 2003 m. pasaulio lietuvių dainų šventėje, kasmet šoka Telšių
apskrities dainų ir šokių šventėse, 2005 m. dalyvavo Moksleivių dainų šventėje. Į 2007 m. Lietuvos
dainų šventę ketina atvykti net penkios grupės.
Šokėjai pasirodė Lietuvos televizijos vaikų pramoginėje laidoje ŽVAIGŽDŽIŲ VALANDA (2003),
šoko renginiuose, skirtuose tautinio sceninio šokio 100-mečiui paminėti.
2006 m. dalyvavo tautinių šokių festivalyje Cesyje (Latvija), tarptautiniame folkloro konkurse Llangollen (Velse), naujų Europos Sąjungos šalių pristatyme Pefki (Graikijoje).
MAŽASIS SUVARTUKAS – respublikinio vaikų ir moksleivių tautinių šokių konkurso AGUONĖLĖ
triskart iš eilės (savo grupėje) – 1996, 2000 ir 2004 m. – laureatas.

Ilona BALTIKAUSKAITĖ – grynakraujė plungiškė. 2007-aisiais švęs savo darbo

20-metį. Šiuo metu choreografė vadovauja aštuonioms šokėjų grupėms – šešioms vaikų,
merginų ir suaugusiųjų.
Tautinio meno pagrindų Ilona mokėsi pas garsią choreografę Danutę Radvilavičienę.
Būtent jai Ilona dėkinga už tai, ką dabar moka, ko pasiekė.
Noras šokti Iloną Baltikauskaitę atvedė ir į Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus, kuriuos baigė 1988 m.
Kasmet Ilonai patikimos Telšių apskrities dainų ir šokių švenčių vyr. baletmeisterės pareigos, 2003 m. ji buvo Pasaulio lietuvių dainų šventės baletmeisterė, tokias pat pareigas
užims ir 2007 m. Lietuvos dainų šventėje. Šiuo metu – asociacijos „Šokantys plungiškiai“
direktorė, Telšių apskrities choreografijos ekspertė konsultantė.

Ilona Baltikauskaitė, tel. 8 ~ 600 10 310, el. p. ibaltika@yahoo.com
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Nominacija GERIAUSIA SUAUGUSIŲJŲ ŠOKIŲ GRUPĖ
Jurbarko kultūros centro

šokių studijos NEMUNĖLIS vyresniųjų grupė
NEMUNĖLIO pradžia – 1990 m., kai keturios poros entuziastų, buvusių pramoginių šokių šokėjų,
pradėjo pirmąsias repeticijas. Netrukus susikūrė ir visa šokių studija, kurią jungė keturios įvairaus
amžiaus grupės ir kuriai vadovauja Jolanta Telišauskienė. Medikai, teisininkai, tarnautojai, verslininkai – tai vyresniųjų branduolys.
Dalyvavo respublikinėse dainų ir šokių šventėse, respublikiniuose konkursuose: 2001 m. tautinių
šokių konkurse PORA UŽ POROS – vyresnieji laureatai, 2005 m. - II vieta, o 2006 m. – I, 2004 m.
IŠ APLINKUI – III vieta.
NEMUNĖLIS pabuvojo ir tarptautiniuose festivaliuose: 1996 m. Turkija – Antalija, 2000 m. Lenkija
– Bykovas, 2002 m. Lenkija – Bilgoraj, 2004 m. Vokietija – Cottbus, 2004 m. Vokietija – Crailsheim,
2005 m. Didžioji Britanija – Minehead.
Jaunatviška energija – išskirtinis ansamblio bruožas.

Jolanta TELIŠAUSKIENĖ

(1962 04 02, Jurbarkas), Klaipėdos fakultetų auklėtinė, prieš daugiau kaip du
dešimtmečius įgijusi choreografės (pramoginių šokių specializacija) specialybę
ir sugrįžusi į gimtąjį Jurbarką, išaugino NEMUNĖLĮ. Vadovė –2007 m. Lietuvos
dainų šventės Šokių dienos baletmeisterė, o šiuo metu – Tauragės apskrities choreografijos ekspertė konsultantė.

Jolanta Telišauskienė, tel. 8 ~ 687 34327, el. p. jtelisauskiene@yahoo.com

teatrai
AUKSO PAUKŠTES 1999-2005 metu
laureatai
Nominacija GERIAUSIAS LĖLIŲ TEATRAS IR VADOVAS
(vaikų, jaunimo, suaugusiųjų lėlių teatrams; kas antri metai) – už reikšmingą, aktyvią pastarųjų metų
veiklą ir laimėjimus MOLINUKO TEATRO šventėse, dalyvavimą svarbiausiuose šalies renginiuose,
teatro festivalių, konkursų, seminarų ir kt. organizavimą.
1999
Utenos kultūros rūmų lėlių teatras ZUIKIS PUIKIS, vadovė Janina BALDAUSKIENĖ
2000
Klaipėdos jaunimo centro vaikų lėlių teatras TREPSĖ, vadovė Rimutė PECKUVIENĖ
2002 	Rokiškio rajono Bajorų kultūros namų lėlių teatras ČIZ, vadovė Nijolė ČIRŪNIENĖ
2004
Klaipėdos vaikų ir jaunimo klubo „Švyturys” teatro studija, vadovė Živilė DARGYTĖ

Nominacija GERIAUSIAS VAIKŲ, JAUNIMO TEATRAS IR VADOVAS
(vaikų, jaunimo teatrams, teatro studijoms) – už reikšmingą, aktyvią pastarųjų metų veiklą ir
laimėjimus ŠIMTAKOJO šventėse, dalyvavimą tarptautiniuose festivaliuose, teatrinių renginių
(regioninių, respublikinių festivalių, seminarų ir kt.) organizavimą.
1999 	Telšių Žemaitės dramos teatro jaunimo studija AGLIJA, vadovė Laima ADOMAITIENĖ
2000
Anykščių rajono Viešintų vaikų folkloro teatras ŽAGINYS, vadovė Galina GERMANAVIČIENĖ
2001
Šiaulių rajono Kuršėnų kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras IKARAS, vadovai: Leontina ir Petras VALSKIAI
2001
Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos jaunimo dramos studija VAIDYBA, vadovas Jonas
DARAŠKEVIČIUS
2002
Kretingos kultūros rūmų vaikų ir jaunimo teatras-studija ATŽALYNAS, vadovas Algimantas VERBUTAS
2003 	Telšių Žemaitės dramos teatro jaunimo studija AGLIJA, vadovė Laima ADOMAITIENĖ
2003
Alytaus Drevinuko darželio-mokyklos vaikų teatras, vadovai: Ieva IVANAUSKIENĖ ir Jonas GAIŽAUSKAS
2005 	Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras SAULA, vadovai: Sigita ir Romas MATULIAI
2005 	Vilniaus Taurakalnio kultūros centro teatro studija ELEMENTORIUS, vadovai: Eglė ir Gediminas STORPIRŠČIAI

Nominacija GERIAUSIAS MĖGĖJŲ TEATRAS IR VADOVAS
(savivaldybės, kaimo ar miestelio, rajono centro suaugusiųjų teatrams) – už reikšmingą, aktyvią 		
pastarųjų metų veiklą ir laimėjimus ATSPINDŽIŲ, PASTOGĖS šventėse, dalyvavimą tarptautiniuose
festivaliuose, teatrinių renginių (regioninių, respublikinių festivalių, seminarų ir kt.) organizavimą.
1999 	Jonavos savivaldybės teatras, vadovas Jonas ANDRIULEVIČIUS
2000 	Pasvalio krašto muziejaus teatras, vadovas Gintaras KUTKAUSKAS
2001 	Palangos GRUBUSIS teatras, vadovas Virginijus MILINIS
2002 	Vilniaus Taurakalnio kultūros centro SENJORŲ teatras, vadovas Ferdinandas JAKŠYS
2003 	Joniškio kultūros rūmų suaugusiųjų teatras, vadovė Vanda ŠALKAUSKIENĖ
2004
Kupiškio rajono Skapiškio kultūros namų teatras STEBULĖ, vadovė Vita VADOKLYTĖ
2004
Utenos kultūros centro ŽALIADUONIŲ teatras, vadovė Alma EIGERDIENĖ
2005 	Rokiškio kultūros rūmų liaudies teatras, vadovas Jonas BUZILIAUSKAS
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Nominacija
GERIAUSIAS LĖLIŲ TEATRAS IR VADOVAS
2006 m. nominuoti:

Molėtų kultūros centro lėlių teatras RUDNOSIUKAS, vadovė Laima GRIGELEVIČIENĖ
Šiaulių miesto Vijolių vidurinės mokyklos lėlių teatras VIJOLIUKAS, vadovė Orinta ORLICKIENĖ
Šiaulių rajono Gruzdžių bibliotekos lėlių teatras ABRA KADABRA, vadovė Jurgita JASIŠKYTĖ

Laureatas
Šiaulių Vijolių vidurinės mokyklos

lėlių teatras VIJOLIUKAS, vadovė Orinta ORLICKIENĖ
Dailininkė pedagogė Orinta Orlickienė lėlių teatrui vadovauja nuo 1998 metų. Trupė išaugo iš jos
mamos, taip pat mokytojos, Dalios Pukienės mokinių lėlių teatro. Šiuo metu kolektyvą sudaro 37
mokiniai nuo 7 iki 15 metų amžiaus. VIJOLIUKAS suvaidino 9 pasakas, aibę muzikinių miniatiūrų.
Ženkliausi darbai: „Katinėlis ir gaidelis“ pagal K. Kubilinską, Š.Pero „Raudonkepuraitė“, lietuvių
liaudies pasaka „Vilkas ir ožiukai“, M. Skirmantienės „Lokys Matas ir jo batas“. Nuo 2001 m. teatras
sėkmingai dalyvauja įvairiuose Šiaulių miesto renginiuose, mokyklų lėlių teatrų šventėse, tris kartus
tapo respublikinės lėlių teatrų šventės „Molinuko teatras“ laureatais. 2006 m. VIJOLIUKAS – „Molinuko teatro“ laureatas, tarptautinių festivalių – „Vėjo malūnėlis“ Klaipėdoje, „Šypsos lėlės ir vaikai“
Kaune – dalyvis.
Vadovė siekia tobulinti ne tik gabumus, bet mokyti savo auklėtinius draugiškumo, nuoširdumo, sąžiningumo, darbštumo... Jos credo: „Ką darai – daryk gerai!“

Orinta Orlickienė, tel.: (8 ~ 41) 434 646, 8 ~ 675 34 969 / Vilniaus g. 297, Šiauliai
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Nominacija GERIAUSIAS MĖGĖJŲ TEATRAS IR VADOVAS
2006 m. nominuoti:

Anykščių kultūros centro judesio teatras SENTIO, vadovė Rūta SMALSKIENĖ
Klaipėdos savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmai jaunimo teatras BE DURŲ, vadovė Angelė JUŠKEVIČIENĖ
Pasvalio krašto muziejaus teatras, vadovas Gintaras KUTKAUSKAS

Laureatas

Klaipėdos savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmai

jaunimo teatras BE DURŲ, vadovė Angelė JUŠKEVIČIENĖ
1962 m. Klaipėdos miesto kultūros rūmuose buvo įkurtas vaikų lėlių teatro būrelis, kurio pirmoji vadovė buvo I. Miežlaiškienė. Nuo 1987 m. kolektyvui vadovauja Angelė Juškevičienė, jau pirmaisiais
darbo metais atnaujinusi keletą senesnių lėlių teatro spektaklių, išleidusi J. Vaičiūnaitės „Skersgatvio
pasaką“. Į teatrą vaikai ateidavo ne vieneriems metams. Ilgainiui moksleiviai tapo studentais, teatras
„suvyriškėjo“, o visus pagrindinius vaidmenis atlikdavo jau
suaugusieji. Tačiau spektakliuose nuolat vaidino ir vaidina
daug įvairaus amžiaus vaikų.
Ryškiausi spektakliai: A. Lindgren „Ronja plėšiko duktė“,
V. Haufo „Nykštukas Nosis“, K. Sajos „Žvangutis“, Č. Aitmatovo „Margas šuo, bėgantis palei jūrą“. 2005 m. kolektyvas
pasivadino jaunimo teatru BE DURŲ, kuriame mielai diplominius spektaklius stato Klaipėdos universiteto studentai
režisieriai ir choreografai.
Teatras nuolat dalyvauja Klaipėdos miesto šventėse, šalies
teatrų festivaliuose. 2004 m. ir 2006 m. tapo respublikinės
ATSPINDŽIŲ šventės diplomantu. 2005-2006 metais kiekvieną sekmadienį Žvejų rūmuose teatras vaidino spektaklius
vaikams, o šiemet rengiasi minėti įkūrimo 45-metį.

Angelė Juškevičienė, tel.: (8 ~ 46) 410 565, 8 ~ 612 24 185 / Taikos pr. 70, Klaipėda
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Nominacija
GERIAUSIAS MĖGĖJŲ TEATRAS IR VADOVAS
2006 m. nominuoti:

Anykščių rajono Viešintų klojimo teatras, vadovas Vytautas GERMANAVIČIUS
Joniškio rajono Kriukų mėgėjų teatras, vadovė Danguolė MUSEJUKIENĖ
Kalvarijos savivaldybės kultūros centro teatras TITNAGAS, vadovas Kęstutis KRASNICKAS

Laureatas

Kalvarijos savivaldybės kultūros centro

teatras TITNAGAS, vadovas Kęstutis KRASNICKAS
Režisierius Kęstutis Krasnickas teatrą įkūrė 1985 metais. Jame vaidina žmonės, neturintys specialaus teatrinio išsimokslinimo, tačiau mėgstantys teatrą, gebantys įkūnyti įvairius personažus. Teatras
puoselėja senąją nacionalinę dramaturgiją. Kitos epochos aktualijos, amžinųjų žmonijos vertybių ir
elgesio samprata originaliai žiūrovams pateikiama šiuolaikine teatro kalba.
Rampos šviesą jau išvydo 22 spektakliai. Ryškiausi: J. Audronio „Teta iš
Amerikos“, S. Kapnio „Plutelė ir pelės“, Vydūno „Numanė“, S. Žemaičio
„Jaunikis iš Kauno“, R. Kaškausko „Meilės keturkampis“.
TITNAGAS – nuolatinis Lietuvos klojimo teatrų krivūlės dalyvis, mėgėjų
teatrų švenčių PASTOGĖ, ATSPINDŽIAI diplomantas. Teatro vadovas kartu su aktoriais organizuoja tradicinius festivalius – „Bičiuliai“, „Aitvaras“,
kasmet mini tarptautinę Teatro dieną, yra aktyvūs savivaldybės kultūros ir
viešųjų renginių organizatoriai ir dalyviai.
Darnų kolektyvą vienija vadovo credo: „Tegyvuoja optimizmas gyvenime
ir scenoje!“

Kęstutis Krasnickas, Tel.: (8 ~ 343) 23 297, 8 ~ 612 71 304 / Laisvės g. 15, Kalvarija

TAUTINIAI ANSAMBLIAI
AUKSO PAUKŠTES 1999-2005 metu 
laureatai
Nominacija GERIAUSIAS DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIS IR VADOVAS
Choro (20 ir daugiau dainininkų)/ vokalinės grupės, šokėjų (ne mažiau 8–12 porų), liaudies instrumen-		
tų orkestro arba liaudiškos kapelos (ne mažiau 10 muzikantų) suaugusiųjų ir/ ar vaikų jungtinė grupė, 		
atliekanti liaudies šokius ir dainas, kompozitorių ir choreografų kūrinius, inscenizuotas apeigas,
teatralizuotas programas, montažus, stilizuotą folklorą.
1999 	Panevėžio miesto vaikų dainų ir šokių ansamblis PYNIMĖLIS, meno vadovas Ričardas BAKANAUSKAS
2000
Alytaus miesto dainų ir šokių ansamblis DAINAVA, meno vadovė Danutė PLYTNIKIENĖ
2001
Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansamblis NEMUNAS, meno vadovė Margarita TOMKEVIČIŪTĖ
2002 	Vilniaus „Sietuvos“ vidurinės mokyklos dainų ir šokių ansamblis SIAUDELĖ, meno vadovė Birutė SAKALIENĖ
2003 	Vilniaus pedagoginio universiteto tautinės muzikos ansamblis ŠVIESA, meno vadovė Jolanta KISIELYTĖ-SADAUSKIENĖ
2004
Utenos kultūros centro vaikų ir jaunimo tautinių šokių ir dainų ansamblis VIEVERSA, meno vadovė Roberta MACELIENĖ
2005 	Neskirta

Nominacija GERIAUSIA LIAUDIŠKA KAPELA IR VADOVAS
8-15 (ir daugiau) instrumentinės muzikos atlikėjų, grojančių lietuvių tarptautiniais instrumentais,
autorinę kūrybą bei stilizuoto folkloro kūrinius – už reikšmingą pastarųjų metų veiklą
(dalyvavo svarbiausiuose šalies renginiuose, konkursuose, pelnė prizus ir kt.)
1999
Šiaulių universiteto liaudiška kapela SAULĖ, meno vadovas Darius DAKNYS
2000 	Raseinių kultūros centro liaudiška kapela DUBYSA, vadovas Gintautas GRIGALIUS
2001 	Radviliškio rajono Baisogalos kultūros namų liaudiška kapela ŽVANGULIS, vadovas Vilimas MALINAUSKAS
2002 	Varėnos liaudiškos muzikos kolektyvo PERIODAS meno klubas, vadovas Valentinas TARAILA
2003
Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklos vaikų ir jaunimo liaudiška kapela VENTUKAI, vadovas Raimondas
DIEVINAS
2004
Širvintų kultūros centro liaudiška kapela, vadovas Gintaras PAULIUKONIS
2005
Alytaus jaunimo centro liaudiška kapela TARŠKUTIS, vadovai: Rima ir Leonidas MOISEJENKOS

Nominacija GERIAUSIAS LIAUDIES INSTRUMENTŲ ANSAMBLIS,
	ORKESTRAS IR VADOVAS
20 (ir daugiau) muzikos atlikėjų (vaikų ir/ ar suaugusiųjų) instrumentininkų kolektyvas, griežiantis 		
autentiškais arba patobulintais liaudies muzikos instrumentais – už dalyvavimą svarbiausiuose šalies
renginiuose, konkursuose pelnytus prizus, naujas programas, garso ir vaizdo įrašus, realizuotus projektus 		
(regioniniai, respublikiniai, tarptautiniai festivaliai).
1999
2000

Utenos rajono Užpalių kultūros namų kanklininkų ansamblis PASAGĖLĖ, vadovė Asta MOTUZIENĖ
Klaipėdos miesto Vytauto Didžiojo gimnazijos tautinės muzikos ir šokių ansamblis ŽEMAITUKAS, vadovė Milda
DAMALIENĖ
2001
Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklos tautinių instrumentų orkestras, vadovė Minifreda VORONOVIENĖ
2002
Kėdainių vaikų muzikos mokyklos liaudies instrumentų ansamblis JAUGILA, vadovės: Dalia VALDAJEVA ir Genė
GUSINIAUSKIENĖ
2003 	Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos liaudies instrumentų orkestras, vadovai:
	Irmantas ANDRIŪNAS, Rūta JONGNIENĖ, Alfonsas VIDUGIRIS
2004 	Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos liaudies instrumentų orkestras, vadovai: Virginija ALENSKIENĖ ir
	Eugenijus ČIPLYS
2005 	Prienų rajono Skriaudžių kultūros centro ansamblis KANKLĖS, vadovė Ona PATRONAITIENĖ
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Nominacija
GERIAUSIAS DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIS IR VADOVAS
2006 m. nominuoti:

Panevėžio miesto vaikų dainų ir šokių ansamblis PYNIMĖLIS, meno vadovas Ričardas BAKANAUSKAS
Alytaus miesto dainų ir šokių ansamblis DAINAVA, meno vadovė Danutė PLYTNIKIENĖ

Laureatas

Panevėžio miesto

vaikų dainų ir šokių ansamblis PYNIMĖLIS
Dainų ir šokių ansamblis PYNIMĖLIS įkurtas 1986 m. Ričardo Bakanausko iniciatyva. Ansamblyje,
kurį lanko 420 vaikų, yra devynios šokėjų grupės, choras ir liaudies insrtumentų orkestras. Paprastai
šios grupės koncertuoja kartu.
Į PYNIMĖLĮ priimami 6–7 metų gabūs vaikai, kurie vėliau ugdomi estetiškai ir doroviškai, supažindinami su lietuvių liaudies papročiais, šokiais, muzika ir dainomis. Kasmet rugsėjo mėnesį priimami
nauji nariai.
Per 20 darbo ir kūrybos metų nuveikta labai daug: dalyvauta 68 festivaliuose 21 šalyje, išleistos dvi
garsajuostės, pora videofilmų, CD, o svarbiausi du dideli darbai – dvi naujos programos: 1999 metais sukurtas UŽGAVĖNIŲ šokių spektaklis ir 2006 – SEKMINĖS (choreografijos autorius – pats vadovas). Abi programos aukštai įvertintos ir apdovanotos AUKSO PAUKŠTĖMIS.
Nuo 1986 m. dalyvauta visuose Dainų šventės Ansamblių vakaruose.
II vieta folklorinių šokių grupėje ir III vieta folklorinės muzikos grupėje tarptautiniame liaudies meno festivalyje Maltoje (Malta internacional Folk art Festival
amitex 2004).
I vieta folklorinių šokių grupėje tarptautiniame folkloro festivalyje Ispanijoje
2006 m.(24 Festival Internacional de Musica de Cantonigros).

Ričardas BAKANAUSKAS

(1959 05 12 , Radviliškio r., Pociūnėlių k.) – Panevėžio miesto vaikų dainų ir
šokių ansamblio PYNIMĖLIS įkūrėjas, meno vadovas ir baletmeisteris – ne tik
sumanus kultūros verslininkas, bet ir menininkas, ieškantis, nerimstantis, o svarbiausia – pats kuriantis. 1981 m. Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose įgijęs kultūros švietimo darbuotojo, baletmeisterio pedagogo specialybę,
1981-1986 m. dirbo „Ekrano“ ansamblyje.
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Nominacija
GERIAUSIA LIAUDIŠKA KAPELA
2006 m. nominuoti:

Panevėžio rajono Miežiškių seniūnijos kultūros centro liaudiška kapela RATASAI, vadovas Raimondas GRIKŠELIS
Anykščių rajono liaudiška kapela ANYKŠTA, vadovas Jakovas PUSTELNIKOVAS
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro liaudiška kapela SALDUVA, vadovas Algimantas Jonas BARTAŠIUS

Laureatas

Miežiškių seniūnijos kultūros centro

liaudiška kapela RATASAI

Kapelos RATASAI susikūrimui 1997 m. (iniciatorius ir vadovas Raimondas Grikšelis) didelę įtaką
turėjo nuo 1992 m. kasmet rengiamos Panevėžio rajono liaudiškų kapelų varžytuvės „Kapelmaušis“,
kuriose dalyvauja vien rajono kapelos (šiuo metu jų – per 20). „Kapelmaušiui“ intensyviai rengiasi
visi rajono kapelų muzikantai, kuriasi naujos kapelos.
RATASAI varžytuvėse dalyvauja nuo susikūrimo: 1997–1999 m. – II vieta, 2000, 2002–2005 m. – I,
o 2001 ir 2006 m. – Grand Prix laimėtojai.
Kapelą mielai kviečiasi respublikinių kapelų sambūrių organizatoriai („Linksmoji armonika“ Utenoje, „Kaziuko armonika“ Rokiškyje, „Grok, Jurgeli“ Kaune ir Vilniuje, „Grok, žemaiti“ Kretingoje ir
kt.), ji atstovauja rajonui Panevėžio apskrities, Pasaulio lietuvių dainų šventėse. Reprezentavo rajoną
ir šalį tarptautiniuose festivaliuose: Latvijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Olandijoje, Danijoje, Belgijoje,
Prancūzijoje, Estijoje, Vengrijoje.
2007 metais RATASAI švęs kūrybinės veiklos 10-metį.

Raimondas GRIKŠELIS

(1963, Tauragės r.) – inžinierius, 1987 m. baigė Kauno politechnikos institutą. Birbyne groti išmoko
Nemakščių (Raseinių r.) vidurinėje mokykloje. Šešerius metus grojo dainų ir šokių ansamblyje NEMUNAS, dvejus – ŽILVITYJE.
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Nominacija GERIAUSIAS LIAUDIES INSTRUMENTŲ ANSAMBLIS
ORKESTRAS IR VADOVAS
2006 m. nominuoti:

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos liaudies instrumentų ansamblis SUBATĖLĖ,
vadovai: Loreta ir Anatolijus TUMANOVAI
Šiaulių konservatorijos liaudies instrumentų orkestras, vadovė Regina VAIŠNORIENĖ

Laureatas

Šiaulių konservatorijos

liaudies instrumentų orkestras
Šiaulių konservatorijos liaudies instrumentų orkestras gyvuoja nuo 1961 m. Jam vadovavo J. Pipiras,
A. Žemaitis, o nuo 1976 m. iki šiandien vadovė – Šiaulių konservatorijos mokytoja ekspertė Regina
Vaišnorienė. Per 30 jos darbo metų ženkliai išaugo šio kolektyvo koncertų skaičius, prasiplėtė instrumentarijus, repertuaras.
Orkestras dalyvavo visose respublikinėse dainų šventėse, net tris kartus tapo respublikinių liaudies
instrumentų orkestrų konkursų laureatu: 1975 m. – III vieta, 1985 m. – I, 1987 m. – II. Padaryta
įrašų Lietuvos radijui ir televizijai, Šiaulių televizijai, įrašyta garso kasetė bei kompaktinė plokštelė.
Orkestras parengė nemažai programų su Šiaulių miesto JOVARO dainų ir šokių ansambliu, šokių
grupėmis – ŠĖLTINIU, ŽELMENĖLIAIS. Koncertavo: Čekoslovakijoje (1987), Lenkijoje (1990), Latvijoje (1986), Rusijoje (1988), Olandijoje (1991, 1992, 1994, 1999). Dalyvavo: lietuvių liaudies
instrumentų specialybės mokytojų vasaros praktiniame seminare (Palanga, 2001), vaikų ir jaunimo
tautinės muzikos instrumentų orkestrų, ansamblių festivaliuose – „Ralio“ (1998), „Ainių sutartinė“
(2000), Kauno krašto liaudies instrumentų orkestrų bei ansamblių festivalyje (2000), Klaipėdos krašto liaudies instrumentų ansamblių festivalyje Kretingoje (2003), Panevėžio rajono liaudies instrumentų orkestrų ir ansamblių festivalyje „Skambėk, jaunyste“ (2003), konferencijoje „Tautinė muzika ir jaunimas“ (2004, Vilnius), Baltijos šalių studentų dainų ir šokių
šventėje „Gaudeamus XIV“ (2004, Ryga).

Regina VAIŠNORIENĖ

Orkestro meno vadovė (per 30 metų!) yra liaudiškos muzikos popietės „Skambėkite, kanklės“ (1998, Šiauliai), I tarptautinio P. Stepulio kamerinių tautinės muzikos instrumentų
ansamblių konkursinio festivalio (2004, Šiauliai) bei tarptautinio vaikų ir jaunimo tautinės
muzikos festivalio „Tūto“ (2001, 2006, Šiauliai) sumanytoja, režisierė ir pagrindinė organizatorė. Jos iniciatyva pernai Šiaulių konservatorijoje įkurtas dainų ir šokių ansamblis.

pučiamuju instrumentu orkestrai
AUKSO PAUKŠTES 1999-2005 metu
laureatai
Nominacija TARPTAUTINIO SPINDESIO ŽVAIGŽDĖ
pučiamųjų orkestrams (suaugusiųjų ar vaikų ) – už pirmąsias vietas Lietuvos pučiamųjų orkestrų
čempionatuose, prizines vietas tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose.
1999 	Vilkaviškio rajono Kybartų pučiamųjų orkestras KYBARTAI, vadovas Antanas ZIEGORAITIS
2000 	Lietuvos vaikų ir jaunimo centro pučiamųjų orkestras VILNIUS, vadovas Rimantas PAŠIŪNAS
2001 	Vilniaus konservatorijos pučiamųjų orkestras RITMAS, vadovas Albinas KUČINSKAS
2002 	Neskirta
2003 	Broniaus Jonušo muzikos mokyklos ir Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo jungtinis pučiamųjų orkestras, vadovas 		
	Rimantas PAŠIŪNAS
2004
Kauno miesto varinių pučiamųjų orkestras VARIO GARSAI, vadovas Petras TADARAS
2005 	Vilniaus Žemynos gimnazijos pučiamųjų orkestras JOVARAS, vadovas Ugnius VAIGINIS

	Nominacija RYŠKIAUSIA LIETUVOS ŽVAIGŽDĖ
pučiamųjų orkestrams (suaugusiųjų ar vaikų ) – už produktyvų ir kūrybingą darbą, įdomius projektus ir 		
koncertus, prizines vietas Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatuose, respublikiniuose konkursuose.
1999 	Vilniaus Žirmūnų vidurinės mokyklos pučiamųjų orkestras SEPTIMA, vadovas Vytautas SKRIPKAUSKAS
2000 	Plungės kultūros namų pučiamųjų orkestras, vadovas Romas JASEVIČIUS
2001
Anykščių kultūros rūmų pučiamųjų orkestras, vadovas Kęstutis GRIGALIŪNAS
2002
Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos ir Moksleivių laisvalaikio ir poilsio rūmų pučiamųjų orkestras, vadovas 		
	Petras TADARAS
2003 	Vilkaviškio rajono jungtinis pučiamųjų orkestras, vadovas Antanas ZIEGORAITIS
2004 	Mažeikių muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras, vadovas Vidmantas ALČAUSKIS
2005 	Trakų meno mokyklos ir Vytauto Didžiojo gimnazijos pučiamųjų orkestras TRAKAI, vadovai: Arvydas MIŠEIKIS, 		
	Tadas ŠILEIKA

	Nominacija NAUJAI SUSPINDUSI ŽVAIGŽDĖ
pučiamųjų orkestrams (suaugusiųjų ar vaikų ) – už per trumpą laiką – dvejus trejus metus nuo
susikūrimo – pasiektus įspūdingus rezultatus (dalyvavo Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatuose,
festivaliuose), surengtus naujos muzikos koncertus.
1999 	Panevėžio rajono Liūdynės kultūros namų vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestras, vadovai: Vidmantas TAMOLIŪNAS
ir Vidas DULKĖ
2000 	Rietavo meno mokyklos pučiamųjų orkestras, vadovas Algirdas Kazys JANKAUSKAS
2001 	Palangos miesto pučiamųjų orkestras, vadovas Vygantas REKAŠIUS
2002 	Trakų rajono Rūdiškių muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras RŪDIŠKIŲ BRASS-BEND, vadovas
	Valerijus FILONOVAS
2003 	Panevėžio rajono Perekšlių ir Sujetų jungtinis vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestras SAULUTĖ
	Vadovė Ligita KIVYLIŪTĖ-BILEVIČIENĖ
2004 	Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestras SKLEPUČINI, vadovas Vilmantas 		
	VAPSVA
2005 	Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centro ir Karsakiškio bendruomenės pučiamųjų orkestras KARSAKIŠKIO 		
GARSAS, vadovas Aleksandras FOMENKO
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Nominacija TARPTAUTINIO SPINDESIO ŽVAIGŽDĖ
Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio pagrindinės mokyklos

jungtinis pučiamųjų orkestras

Orkestras gyvuoja 20 metų – muzikos mokytojas Vytautas Latonas 1986 m. rugsėjo mėnesį subūrė
įvairaus amžiaus vaikų grupę ir ėmė groti variniais pučiamaisiais instrumentais. Pirmas koncertas
įvyko 1987 metų kovo 8 dieną. Keitėsi moksleivių kartos, kolektyvas augo, stiprėjo. Šiandien jame
groja 25 moksleiviai, paruošiamąją grupę lanko 30 berniukų ir mergaičių, choreografinės grupės
vadovė Birutė Siliūnienė. Orkestras aktyviai dalyvauja Utenos rajono, apskrities kultūros ir sporto
renginiuose, Pasaulio lietuvių bei respublikinėse moksleivių dainų šventėse. Jis dažnai kviečiamas
koncertuoti mokyklose.
Orkestro repertuaras platus ir įvairus – nuo baroko epochos iki šių dienų populiarios muzikos kūrinių.
2004 m. dalyvavo tarptautiniame pučiamųjų orkestrų festivalyje Trebon mieste, Čekijoje, koncertavo Latvijoje, Lenkijoje.
Sėkmingai pasirodė Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatuose: 2002 m. laimėjo pirmąją vietą A
kategorijoje, o 2006 m. – antrąją B kategorijoje.

Vytautas Latonas

(1955) turi sukaupęs didelę darbo su orkestru patirtį. Baigęs Panevėžio J. Švedo pedagoginę muzikos mokyklą (spec. instrumentas – akordeonas), 1974 m. pradėjo dirbti Pakruojo vaikų muzikos mokykloje, subūrė moksleivių pučiamųjų orkestrą, kuris dažnai
koncertuodavo ir akompanuodavo chorams rajoninėse dainų šventėse. 1986 m. baigęs
Lietuvos valstybinę konservatoriją (spec. instrumentas – valtorna), atvyko į Uteną ir ėmė
burti moksleivių pučiamųjų orkestrą. Nuo 1996 m. muzikos mokytojas metodininkas
V. Latonas dirba A. Šapokos gimnazijoje, moko vaikus groti variniais pučiamaisiais
instrumentais, aranžuoja kūrinius orkestrui. Utenos rajono savivaldybė už vadovavimą
pučiamųjų orkestrui ir muzikinės kultūros propagavimą tarp jaunimo Vytautui Latonui
paskyrė 2004-ųjų metų Utenos miestui nusipelniusio žmogaus apdovanojimą.
Vytautas Latonas, Tel.: (8 ~ 389) 71 440, 8 ~ 699 40 677 / Aukštakalnio g. 8–2, Utena
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Nominacija RYŠKIAUSIA LIETUVOS ŽVAIGŽDĖ
Šilutės meno mokyklos

pučiamųjų orkestras PAMARYS
Tai vienintelis pučiamųjų orkestras Šilutėje, savo veikloje pasiekęs akivaizdžių rezultatų, yra nepakeičiamas miesto ir rajono švenčių, eitynių ir koncertų dalyvis.
Orkestras garsino mokyklą ir Šilutę Jūros šventėje (2004), Palangos miesto renginiuose, kituose respublikiniuose pučiamųjų orkestrų renginiuose, Pasaulio lietuvių dainų šventėje.
PAMARYS – šalies pučiamųjų orkestrų čempionatų prizininkas:
2002 m. – III vieta A kategorijoje, 2003 m. – I vieta A kategorijoje, 2004 m. – II vieta B kategorijoje,
2006 m. – Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionato finalo dalyvis Panevėžyje, o regiono konkurse
Plungėje įgijo teisę 2007-aisiais dalyvauti Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato finale Panevėžyje.
Kolektyvas meninį lygį kelia, dalyvaudamas tarptautiniame pučiamųjų orkestrų festivalyje „Pamario
dūdos“ Palangoje (2003), Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų festivaliuose „Vaikai ir muzika“ – Plateliuose, Palangoje, Salantuose, Rietave, Tauragėje (2001–2006).
Orkestrą papuošia ir pagyvina šokėjų grupė, kuriai vadovauja vyr. mokytoja Judrė Railienė.

Gražvydas RAILA

(1970 10 16). 1995-aisiais Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos fakultetuose įgijo muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir tapo Šilutės
meno mokyklos varinių pučiamųjų instrumentų mokytoju. Jo mokiniai
sėkmingai dalyvauja įvairiuose šalies konkursuose: J. Pakalnio jaunųjų
atlikėjų konkursuose šeši auklėtiniai tapo laureatais, konkurse „Gradus
ad Parnassum“ Kaune mokinys Audrius Zalcas (trimitas) pelnė II vietą,
jaunųjų atlikėjų konkurse„Jūros fanfaros“ Klaipėdoje trys mokiniai tapo
laureatais (2005).
Mokytojas metodininkas vadovauja ir mokyklos varinių pučiamųjų instrumentų ansambliui, kuris kas antri metai vykstančiame Žemaitijos krašto vaikų ir jaunimo pučiamųjų instrumentų ansamblių konkursuose „Pavasario trimitai“ Plungėje užima prizines vietas.
G.Raila savo kvalifikaciją tobulino seminare Schmiedeberg „Seminar fur Blechblaser“ Vokietijoje
(2005), o su orkestro muzikantais dalyvavo (2006) orkestrų meistriškumo stovykloje „Trakų fanfarinė savaitė“.

Šilutės vaikų meno mokykla, tel. (8 ~ 441) 76 555, el.p. menomokykla@silnet.lt, Atgimimo al. 5, Šilutė
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Nominacija NAUJAI SUSPINDUSI ŽVAIGŽDĖ
Vilniaus miesto Santaros vidurinės mokyklos

pučiamųjų orkestras SANTARA

SANTAROS orkestras įkurtas 2003 m., pripažintas geriausiu mokyklos kolektyvu ir nominuotas kaip
METŲ DEBIUTAS.
Per metus orkestras surengia per 30 koncertų, yra aktyvus „Santaros“ vidurinės mokyklos, Šnipiškių
seniūnijos, Vilniaus miesto ir šalies renginių dalyvis: dalyvavo Tarptautinio jaunųjų teatralų festivalio (2003), Graikijos kultūros dienų Lietuvoje (2003, 2004), Vilniaus miesto naujosios savivaldybės (2004) atidarymo koncertuose, tarptautiniame vaikų festivalyje „Mūza“ (2005), Rusijos kultūros
dienoms paminėti skirtame koncerte (2005), festivalio „Džiaukimės drauge“ baigiamajame koncerte Siemens arenoje (2006), Graikijos ambasados Lietuvoje penkerių metų sukaktuvių koncerte
(2006).
2004 m. rugsėjį prie orkestro įkurta mergaičių šokių grupė.
Trimitininkų grupę padeda rengti Donatas Byčenka.
2005 m. SANTARA tapo respublikinio pučiamųjų orkestrų čempionato A kategorijos III vietos laimėtoju, o 2006 – tarptautiniame vaikų pučiamųjų orkestrų čempionate laimėjo II vietą A kategorijoje ir
diplomą už geriausiai atliktą privalomą kūrinį.
Orkestro choreografinei grupei vadovauja Evelina Avižienienė

Linas AVIŽIENIS

(1966 10 02, Žeimelis, Pakruojo rajonas) baigė Panevėžio J. Švedo konservatorijos saksofono klasę. Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultetuose mokėsi dirigavimo pas
žymų dirigentą S. Čepinskį. Vėliau studijas tęsė Vilniaus muzikos akademijoje (doc. A. Radzevičiaus
klasė) ir įgijo karinio dirigento specialybę.
Credo: Drąsiai ir energingai imkis darbo, nebijok atsakomybės, ir teigiamas rezultatas bus.
Veik ir gauk konkretų rezultatą!
Kūrybos principai:
– Nėra netalentingų vaikų.
– Rask orkestre vietą kiekvienam vaikui.
– Disciplina – sėkmės garantija.
„Santaros“ vidurinė mokykla, A. Juozapavičiaus g. 12, Vilnius,
Linas Avižienis, tel. 8 ~ 612 65 373, Taikos g. 34 – 1, Vilnius
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