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2009 kovo 7 ir 11 d.
APDOVANOJIMAI IR KONCERTAI
CHORAI IR VOKALINIAI ANSAMBLIAI
PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRAI
Kovo 7 d. 15 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje
(Vilniaus g. 30)
TEATRAI
Kovo 7 d. 16 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje
(Gedimino pr. 4)
11.00 val.

Ukmergės kultūros centro KATINO MURKLIO lėlių teatro
spektaklis pagal lietuvių liaudies pasaką MOLIO MOTIEJUKAS, vadovė Natalija KOVARSKIENĖ

13.30 val.

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro liaudies teatro MIMIKA
spektaklis J. Mažeikienės GYVASTIES PRISILIETIMAS, vadovė Janina MAŽEIKIENĖ

17.00 val.

Pasvalio kultūros centro šokio teatro TANGO AND
spektaklis ...ARBA AŠ... A. Baricco istorijos „Šilkas“ motyvais, vadovai: Sigitas REPŠYS ir Asta LIUKPETRIENĖ

FOLKLORO ANSAMBLIAI
Kovo 7 d. 18 val. Vilniaus rotušėje
(Didžioji g. 31)
CHOREOGRAFIJOS IR LIAUDIŠKOS MUZIKOS KOLEKTYVAI
Kovo 11 d. 16 val. M. K. Čiurlionio menų mokyklos šokio teatre
(T. Kosciuškos g. 11)

NEMARIOS PAUKŠTĖS SKRYDIS
Kūrybinės veiklos sukaktis – tai meninės brandos ir patirties matas, savotiškas nuveikto
darbo metraštis, kasdienio triūso prisiminimai. O kai sukaupiami patyrimo rezultatai, kai prasmingai
puoselėjamos gimtojo krašto kultūros tradicijos ir mėgėjų meno kolektyvų bei etninės kultūros pastangos, o garsas apie tai pasklinda po šalį (ir ne tik), tada atskrenda AUKSO PAUKŠTĖ. Jau dešimtmetį toji skrajūnė keliauja po Lietuvos kraštus, pradžiugindama senolį ir jauną muzikantą, šokėją ir
dainininką, priglobia po savo sparnais vaidintoją, dūdorių, folkloro ansamblio dalyvį.
PAUKŠTĖS kelias buvo ilgas ir nelengvas. Jis primena senovės lietuviškus vakarus, kai mažytis tautos atgimimo paukštelis tupėjo lizdelyje po svetimtaučių priespaudos letena, o daina vis
tiek plito, o kaimiška muzika skambėjo dar neharmonizuotais akordais ir scenoje girdėjosi skambus lietuviškas žodis. Pagaliau, kai liaudies daina iš šienapjūtės ir rugiapjūtės lauko išėjo į sceną,
o ilgainiui – ir į koncertines keliones po užsienio kraštus, į televizijos ir radijo eterį... Tad galime
didžiuotis, kad daug iki mūsų dienų išsaugota. Todėl ir PAUKŠTĖ, dabar ji auksinė, netikėtai virto
mėgėjų meninės kūrybos simboliu ir tapo visuomenės poreikiu, didžiu ją puoselėjančiųjų pastangų
įvertinimu.
AUKSO PAUKŠTĖS dešimtmečio proga dera priminti, kad Lietuvos liaudies kultūros centras
ir Pasaulio lietuvių Dainų šventės fondas įvertina geriausius metų kolektyvus už reikšmingą ir aktyvią meninę veiklą, už naujas programas, įvairiomis progomis laimėtas prizines vietas. Kuo gyvybingesnis menas, jo žanras, tuo platesnis skambesys. Kuo brandesnė kūrybinė mintis, tuo turtingesnis
kultūrinis gyvenimas.
Linksmiau pasidaro, kai grožis ateina į žemaičio trobą, aukštaičio gryčią, suvalkiečio stubą,
dzūko pirkią, kai meniški ir prasmingi renginiai suvirpina dvasią – tuomet kiekvieno iš mūsų širdies
kertelėje sužiba ir tautiškumo liepsnelės, atsiskleidžia ir būties paslaptys.
Šis žymuo, nominacijos laureato įvardijimas, be jokios abejonės, organizatorius įpareigoja padėti
šalies visuomenei susiorientuoti tarp kultūros vertybių, priminti, koks prasmingas galimas žmogaus
laisvalaikis ir kokių atsidavusių, gabių esama dainos, šokio, muzikos mokytojų, etninės kultūros
paveldo saugotojų…
Kūryba – tai žmogaus būvio atspindys, aura, meninių daigų nuolatinis persodinimas ir puoselėjimas, tai amžinas troškimas tobulėti.
Todėl tikėtina, jog AUKSO PAUKŠTĖ suteiks šviesių vilčių Šilalės, Tauragės, Šalčininkų,
Zarasų, Kazlų Rūdos, Pagėgių, Elektrėnų savivaldybėms, į kurias ji dar neužsuko. Gal sukels norą
daugiau ir nuoširdžiau dirbti. Tada šis simbolis ir jų neaplenks.
Dešimtasis PAUKŠTĖS skrydis į LIETUVĄ ir per LIETUVĄ – iškilus kultūros faktas, prasmingas žingsnis į meniškumo viršūnę.
AČIŪ 193 kolektyvams, PAUKŠTĖS laimėtojams (čia jos visiems laikams susisuko savo lizdelį), ačiū vadovams, kolektyvų dalyviams, jų steigėjams ir rėmėjams už didelį darbą, už dienų
pilnatvę.
Laukime ne tik pavasario paukščių, kurių kasdienis čiulbesys visada visus džiugina. Laukime AUKSO PAUKŠČIŲ, nes dėl jų irgi verta gyventi ir dirbti.
Lietuvos liaudies kultūros centras

Folkloro kolektyvai
AUKSO PAUKŠTĖS 1999-2007 metŲ
laureatai
Nominacija GERIAUSIAS KAIMO FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS
– už savo krašto kultūros tradicijų išsaugojimą, tęsimą ir aktyvią sklaidą.
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Švenčionių rajono LAZDINIŲ-ADUTIŠKIO folkloro ansamblis, vadovė Palmira KRIVICKIENĖ
Trakų rajono KALVIŲ-LIEPONIŲ folkloro ansamblis, vadovė Marija Algė ARMALIENĖ
Varėnos rajono MARCINKONIŲ folkloro ansamblis, vadovės: Joana SERENČIKIENĖ ir Rimutė AVIŽINIENĖ
Mažeikių rajono Sedos kultūros namų folkloro ansamblis RĖMOLEE, vadovas Gintautas GRIŠKĖNAS
Molėtų rajono Videniškių folkloro ansamblis IEVUŽĖ, vadovė Aldona ČETKAUSKAITĖ
Varėnos rajono kultūros centro Žiūrų kaimo folkloro ansamblis, vadovė Marcelė PAULAUSKIENĖ
Radviliškio rajono Šeduvos kultūros namų folkloro ansamblis ŠEDUVA, vadovė Emilija BRAJINSKIENĖ
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kelmės skyriaus folkloro ansamblis RAMOČIA, vadovas
Valdas RUTKŪNAS
Druskininkų kultūros centro folkloro ansamblis STADAŁĖŁĖ, vadovė Lina BALČIŪNIENĖ

Nominacija GERIAUSIAS MIESTO FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS
– už autentiško folkloro perėmimą, puoselėjimą, gyvybingą ir aktyvią veiklą.
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Palangos miesto kultūros centro folkloro ansamblis MĖGUVA, vadovė Zita BANIULAITYTĖ
Vilniaus miesto folkloro ansamblis ŪLA, vadovė Janina BUKANTAITĖ
Telšių savivaldybės administracijos kultūros centro folkloro ansamblis INSULA, vadovė Milda RIČKUTĖ
Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblis KUPOLĖ, vadovas Antanas BERNATONIS
Kaišiadorių kraštotyros muziejaus folkloro ansamblis VERPETA, vadovai: Valerija JANKAUSKIENĖ ir
Vilmantas KRATAVIČIUS
Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis VILNELĖ, vadovė Laima PURLIENĖ
Rokiškio kultūros rūmų folkloro ansamblis GASTAUTA, vadovai: Nida LUNGIENĖ ir Egidijus KUNDROTAS
Vilniaus Taurakalnio kultūros centro folkloro ansamblis JORĖ, vadovai: Rūta ALEKSIŪNIENĖ ir
Gintaras ALEKSIŪNAS
VšĮ Šilutės kultūros centro folkloro ansamblis VERDAINĖ, vadovė Regina JOKUBAITYTĖ

Nominacija GERIAUSIAS VAIKŲ FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS
– už kryptingą vaikų ir jaunimo ugdymą, pasitelkiant lietuvių liaudies kūrybą, jos perėmimą ir
populiarinimą.
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Telšių kultūros centro vaikų folkloro ansamblis ČIUČIURUKS, vadovė Rita MACIJAUSKIENĖ
Rokiškio rajono savivaldybės Teatro rūmų vaikų folkloro ansamblis ČIRULIS, vadovė Dalia DEKSNIENĖ
Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro vaikų folkloro ansamblis KURŠIUKAI, vadovai:
Margarita BILIŪNAITĖ-MACIJAUSKIENĖ ir Vaidotas MACIJAUSKAS
Kauno rajono Domeikavos vidurinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis SERBENTĖLĖ, vadovė Daiva
BRADAUSKIENĖ
Kauno miesto „Ąžuolo“ gimnazijos vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis GILĖ, vadovai: Dobilas JUŠKA ir
Artūras SINKEVIČIUS
Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro ir Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ vaikų ir 		
jaunimo folkloro ansamblis VORUSNĖLĖ, vadovė Dalia KISELIŪNAITĖ
Visagino miesto „Verdenės“ vidurinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis SEDULA, vadovė Vilma BUTAVIČIENĖ
Kauno miesto „Atžalyno“ vidurinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis KAUKUTIS, vadovės: Birutė VIRŠILAITĖ ir
Asta RAČINSKAITĖ
Utenos miesto vaikų lopšelio - darželio folkloro ansamblis KUPOLYTĖ, vadovė Elena Kiškienė

Nominacija GERIAUSI TRADICINĖS INSTRUMENTINĖS MUZIKOS ATLIKĖJAI IR
VADOVAS
– už liaudies instrumentinės muzikos tradicijų puoselėjimą, aktyvų skleidimą.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Jurbarko rajono Eržvilko kultūros namų instrumentinė grupė BANDONIJA, vadovas Alvydas BALČAITIS
Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro ansamblis SENOLIAI, vadovai: Elena ŠALKAUSKIENĖ ir
Jonas PETRAUSKAS
Vilniaus miesto tautiška kapelija SUTARAS, vadovas Antanas FOKAS
VšĮ Lazdijų rajono kultūros centro kapela DZIEDUKAI, vadovas Romas MAZĖTIS
Vilniaus miesto tradicinės muzikos kapela DUJA, vadovas Arūnas LUNYS
Kaišiadorių miesto Kriščiūnų šeimos tradicinė kapelija, vadovas Česlovas KRIŠČIŪNAS
Vilniaus miesto tradicinio instrumentinio folkloro grupė VYDRAGA, vadovas Algirdas KLOVA

2008

    



Nominacija
GERIAUSIAS KAIMO FOLKLORO ANSAMBLIS R VADOVAS
LAUREATAS

Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro

folkloro ansamblis RINGIS, vadovė Valerija Bartulienė
Panevėžio r. Miežiškių kultūros centro folkloro ansamblis RINGIS susibūrė 1986 m. Jam
vadovauja ilgametė, aktyvi kultūros darbuotoja Valerija Bartulienė. Pradžioje ansamblio branduolį
sudarė šešios dainuojančios ir muzikuojančios šeimos, o dabar dalyvauja 22 žmonės. Visi jie aukštaičiai – Miežiškių miestelio ar aplinkinių kaimų gyventojai.
Didžiausia kolektyvo repertuaro vertybė – pačių ansambliečių iš šeimų atsinešta liaudies kūryba.
Didžiąją dalį dainų pateikė vyriausia kolektyvo narė – 82-ejų metų Anelė Gudienė, o tradicinės
instrumentinės muzikos kūrinius – Napoleonas Skeiveris, Valentinas Rapšys, Marijona Barzdienė.
Ansamblio vadovei ir dalyviams svarbu saugoti ir skleisti aukštaičių tradicijas, kurios atsispindi parengtose programose: „Žemynėla, būk sveika“, „Kūčių vakaras“, „Skrisk, sakalėli“, „Valioj, mano
dalgela“, „Gardus alutis padarytas“ ir kt.
V. Bartulienės iniciatyva kasmet vis kitoje
Panevėžio rajono vietovėje rengiama rajono folkloro kolektyvų šventė Par šilalį jojo. Miežiškių kultūros
centre įsišaknijo savitos šventės: Naktigonė, Jurginės,
kurių dalyviai ir rengėjai – ansamblio nariai. Į respublikines moterų armonikininkių varžytuves Petronės
armonika suvažiuoja muzikantės iš visos Lietuvos.
RINGIS nuolatos koncertuoja rajono, šalies
ir tarptautiniuose renginiuose. Ansamblis kviečiamas
dalyvauti Lietuvos dainų šventės Folkloro dienos programose, koncertavo Latvijoje, Vokietijoje, Olandijoje ir kitur. 2004 m. respublikiniame konkurse seserų
Stefanijos, Mikalinos ir Elvyros Glemžaičių premijai
laimėti tapo laureatais.
Vadovės kūrybos tikslai: Įsiklausyti į kiekvieno ansamblio dalyvio nuomonę, sukurti gerą kolektyvo nuotaiką, rinkti
savo krašto liaudies kūrybą ir ją populiarinti. Siekti, kad Miežiškių krašto tradicijas perimtų jaunimas.

Valerija Bartulienė, Liepų g. 11, Miežiškiai, Panevėžio rajonas, tel. 8 ~ 618 54 021

2008
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Nominacija
GERIAUSIAS MIESTO FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS
LAUREATAS

Šiaulių miesto kultūros centro “Laiptų galerija”

folkloro ansamblis SALDUVĖ, vadovai Violeta ir Darius Dakniai
Šiaulių miesto rytiniame pakraštyje yra istorinis piliakalnis, Salduvės kalnu vadinamas, todėl neatsitiktinai šio miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ folkloro ansamblis pasirinko SALDUVĖS vardą. Kolektyvas gyvuoja nuo 1986 m. ir jam vadovavo Violeta Daknienė, o nuo 1988 m.,
prisijungė Darius Daknys. Šiuo metu ansamblyje dainuoja, šoka ir groja 30 dalyvių.
SALDUVĖ semiasi patirties iš senųjų kaimo gyventojų, tęsia ir skleidžia lietuvių liaudies
muzikos tradicijas. Šiauliai – apskrities centras, dviejų Lietuvos regionų – Aukštaitijos ir Žemaitijos
– riba, todėl kolektyvo repertuare – aukštaičių ir žemaičių dainos, šokiai, žaidimai, pasakojimai.
Instrumentinės grupės nariai muzikuoja įvairiais lietuvių liaudies instrumentais: smuikais, bandonija, basedla, armonika, dūdmaišiu, kanklėmis, ožragiu, lamzdeliais, skudučiais, birbynėmis, pūsline,
būgnu ir kt.
Kolektyvas daug koncertuoja Šiaulių mieste, šalies folkloro renginiuose: Ant rubežiaus,
Senųjų amatų dienos (Šiauliuose), Riktingiausė mozėkontaa (Telšiuose), Žiemgala (Pakruojyje), Išbėg
išbėgo iš Rusnės kiemo (Rusnėje), Žydėk žydėk, obelėla (Kaišiadoryse), Lietuvos dainų šventėse,
tarptautiniuose festivaliuose Baltica, Skamba skamba kankliai (Vilniuje), Atataria lamzdžiai (Kaune), Saulės žiedas ir kt. Ne kartą lietuvių folklorą pristatė užsienyje: Latvijoje (1993, 2005, 2008),
Čekijoje (1997), Vengrijoje (1998, 2007), Didžiojoje Britanijoje (1998, 2004), Estijoje (1999, 2003),
Danijoje (2000), Portugalijoje (2002), Slovakijoje (2003), Graikijoje (2006), Turkijoje (2008).
Daugiau kaip du dešimtmečius kas antri metai SALDUVĖ organizuoja folkloro šventę Atvažiuoja žolynai, kurioje dalyvauja įvairių šalies regionų folkloro kolektyvai.
Ansamblis parengė įvairių programų, ne kartą dalyvavo Lietuvos radijo ir
televizijos laidose, išleido 4 muzikinius albumus: „Salduvė“(1996), „Patrepsėkim“(2000), „Tarp aukštaičių ir žemaičių“(2005), „Išlieti meilę lyg
šaltinį“ (2007).
Nuo 1999 m. SALDUVĖ - Tarptautinės liaudies meno organizacijos (IOV)
narė.
Vadovų credo: Kuo daugiau dainuojančių žmonių, tuo daugiau laimingų.

Darius Daknys, Žemaitės g. 83, Šiauliai, el. p. d.darius@splius.lt

2008
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Nominacija
GERIAUSIAS VAIKŲ FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS
LAUREATAS

Vilniaus Žvėryno gimnazijos

vaikų folkloro ansamblis DOLIJA
Vadovai Vilija Vaitkienė ir Arvydas Kirda
Vilniaus Žvėryno gimnazijos vaikų folkloro ansamblį DOLIJA 1998 m. subūrė ir jam vadovauja muzikos mokytoja Vilija Vaitkienė. 2008 m. į pagalbą buvo pakviestas etnomuzikologas
Arvydas Kirda, kuris vaikus moko groti įvairiais tradiciniais instrumentais.
Šiuo metu ansamblyje dalyvauja 20 įvairaus amžiaus berniukų ir mergaičių. Visi – tikri
miestiečiai, bet juos vienija pagarba liaudies kūrybai, noras prasmingai bendrauti...
DOLIJOS repertuare – įvairių Lietuvos regionų dainos, šokiai, žaidimai, instrumentinė muzika. Vaikai su džiaugsmu skudučiuoja, kankliuoja, groja armonika, smuiku ir kitais instrumentais.
Nuo pat įsikūrimo kolektyvas nuolat kviečiamas dalyvauti Vilniaus miesto renginiuose, projektuose, regioninėse folkloro šventėse, tarptautiniuose festivaliuose Skamba skamba kankliai, Baltica, Lietuvos dainų šventės Folkloro dienos programose, taip pat koncertavo Lenkijoje, Rusijoje, Taganrogo
mieste. Kasmet ansamblis atnaujina advento–Kalėdų,
Užgavėnių programas, su kuriomis pasirodo Vilniaus
mieste.
Vadovų tikslas: Siekti, kad liaudies kūryba gyvuotų ir būtų
mūsų visų gyvenimo savastimi.

Vilija Vaitkienė, Vilniaus Žvėryno gimnazija, Žalioji g. 4, Vilnius, el.p. vilvait@yahoo.com

2008
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Nominacija GERIAUSI TRADICINĖS INSTRUMENTINĖS MUZIKOS
ATLIKĖJAI IR VADOVAS
LAUREATAS

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro Salako kultūros namų

kapela SALAKO MUZIKANTAI, vadovas Osvaldas Macijauskas
Kapela SALAKO MUZIKANTAI susikūrė 2000-aisiais. Tuo metu kolektyvui vadovavo Algis
Kavaliauskas. Nuo 2002 m. vadovauja Osvaldas Macijauskas, griežiantis smuiku, trieile armonika ir
kitais instrumentais.
Kolektyvas sulaukė pripažinimo ne tik rajone, bet ir visoje šalyje. Kapela perima ir tęsia
Zarasų krašto instrumentinio muzikavimo tradicijas, aktyviai koncertuoja ir yra nepakeičiama daugelio rajono kultūrinių renginių dalyvė. Ji nuolat kviečiama reprezentuoti aukštaičių muzikavimo
tradicijas šalies ir tarptautiniuose renginiuose: Lietuvos dainų šventės
Folkloro dienos programose, tradicinės instrumentinės muzikos festivalyje Sėlos muzikantai, tarptautiniuose festivaliuose Ežerų sietuva,
Ant rubežiaus, Baltica, dalyvavo projekte „Zarasai – Lietuvos kultūros
sostinė“, koncertavo Turkijoje, Belgijoje, Latvijoje ir kitur.
2008 m. apie SALAKO MUZIKANTUS ir jų nuoširdų muzikavimą
buvo parengta viena LTV „Gyvenimo ratu“ laida (autorė Zita Kelmickaitė).

Osvaldas Macijauskas, Salakas, Zarasų rajonas, tel. 8 ~ 285 59 372

CHORAI 
AUKSO PAUKŠTĖS 1999-2007 metŲ
laureatai
Nominacija TARPTAUTINIO SPINDESIO ŽVAIGŽDĖ
chorams (suaugusiųjų ar vaikų ) – už laimėjimus, prizines vietas tarptautiniuose konkursuose ir
festivaliuose.
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2006
2007

Klaipėdos miesto savivaldybės muzikos centro mišrus choras AUKURAS, vadovas Alfonsas Vildžiūnas
Chorų Maestro – Robertas VARNAS
Vilniaus kamerinis mišrus choras BREVIS, vadovas Gintautas VENISLOVAS
Klaipėdos miesto jaunimo centro merginų choras AUŠRINĖ, vadovas Fabijonas SEREIKA
Panevėžio moterų choras VOLUNGĖ, chorų Maestro – Gražina VIRŽONIENĖ
Vilniaus pedagoginio universiteto akademinis choras AVE VITA, vadovas Kastytis BARISAS
Vilniaus mokytojų namų berniukų ir jaunuolių choro ĄŽUOLIUKAS vyrų choras, vadovas Vytautas MIŠKINIS
Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos LIEPAITĖS merginų choras, vadovė Jolita VAITKEVIČIENĖ
Vilniaus mokytojų namų berniukų ir jaunuolių choras ĄŽUOLIUKAS, vadovas Vytautas MIŠKINIS
Vilniaus universiteto merginų choras VIRGO, vadovė Danguolė GELGOTIENĖ
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro jaunimo grupė KIVI, vadovė Danguolė AUKSELIENĖ
Kauno mišrus choras KAMERTONAS, vadovas Kęstutis JAKELIŪNAS

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
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Vilniaus miesto savivaldybės kamerinis choras JAUNA MUZIKA, vadovas Vaclovas AUGUSTINAS
Kauno kultūros centro mišrus choras GINTARAS, vadovė Leokadija JANUŠKIENĖ
Marijampolės kamerinis mišrus choras SUVALKIJA, vadovė Virginija JUNEVIČIENĖ
Klaipėdos miesto Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choras GINTARĖLIS
Vadovas Juozas KUBILIUS
Vilniaus miesto Taurakalnio kultūros centro moterų choras LIEPOS
Vadovė Audronė STEPONAVIČIŪTĖ-ZUPKAUSKIENĖ
Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos VARPELIS kolektyvas, meno vadovas Ksaveras PLANČIŪNAS
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vaikų choras, vadovė Regina MALECKAITĖ
Kamerinis choras AIDIJA, vadovas Romualdas GRAŽINIS
Vilniaus universiteto akademinis mišrus choras, vadovė Rasa GELGOTIENĖ

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
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Šiaulių miesto „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos berniukų choras DAGILĖLIS, vadovas Remigijus ADOMAITIS
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos vaikų choras, vadovė Zita KARINAUSKIENĖ
Neskirta
Kėdainių laisvalaikio centro kamerinis choras AVE MUSICA, vadovas Algirdas VIESULAS
Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centro Česlovo SASNAUSKO mišrus choras, vadovas
Mindaugas RADZEVIČIUS
Vilniaus universiteto mišrus choras PRO MUSICA, vadovė Rasa GELGOTIENĖ
Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos vaikų choras PERPETUUM MOBILE, vadovė Beata
KIJAUSKIENĖ
Kretingos kamerinis choras, vadovas Tomas AMBROZAITIS
Biržų “Saulės” gimnazijos jaunimo mišrus choras, vadovė Danguolė KAZAKEVIČIENĖ

2008

    

14

Nominacija TARPTAUTINIO SPINDESIO ŽVAIGŽDĖ
LAUREATAS
Kauno Vytauto Didžiojo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios

kamerinis choras CANTATE DOMINO

Įkurtas 1992 m. dirigento Rolando Daugėlos iniciatyva. Choras gieda bažnytinėse šventėse,
dalyvauja Kauno ir kitų šalies miestų renginiuose, koncertuoja su operos ir populiariais estrados,
džiazo, dainininkais (2008 pastatyta Daniele Ricci roko opera „Prisikėlęs”). 2008 m. už profesionaliosios muzikos sklaidą apdovanotas Kauno miesto savivaldybės prizu Tikra muzika.
Koncertuota Italijoje, Anglijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Norvegijoje, Lenkijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Čekijoje. Dalyvauta daugelyje prestižinių festivalių: Coventry
bažnytinės muzikos (1994 Anglija), Legnano La Fabbrica Del Canto (1998 Italija), Vestfold (1999
Norvegija), Saint-Quentin ir Abevil Picardijos katedrų festivaliuose (2000 ir 2002 Prancūzija), Venecijos karnavalo festivalyje (2004 Italija), Romos festivalyje Millennium in musica Roma (2004 ir
2005 Italija).
CANTATE DOMINO – daugelio tarptautinių konkursų laureatas: Stasio Šimkaus chorų konkurse Klaipėdoje 1995 ir 1997 m. pelnė Grand Prix, o 2005 m. – dvi III vietas, Cantonigros (1995
Ispanija) - I vietą, Gorizzia (1996 Italija) - V taurę, Cantate Maasmechelen (1999 Flandrija) - III
vietą, Saint-Quentin (2000 Prancūzija) - II, Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse Vilniuje (2002)
- III , Spital (2002 Austrija) - IV, Sligo chorų festivalyje (2005 Airija) - dvi III vietas, Mundi Cantat
Olomauce (2007 Čekija ) ir Cantate Domino Kaune (2007) - I vietas ir aukso diplomus, Namestovo
(2008 Slovakija) - II vietą ir sidabro diplomą.
1997 m. Marktoberdorf (Vokietija) chorui suteiktas Internationality Very Good Level Choir, o choro
merginoms - Good Level Choir tarptautinio lygio sertifikatai.

Rolandas DAUGĖLA (g.1961 m. Kaune) 1990 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją. Dirba
Kauno J. Gruodžio konservatorijoje (nuo 1989), vargonuoja ir vadovauja chorams Kauno Vytauto
Didžiojo bažnyčioje (nuo 1990), dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultete (nuo
1998). 1999 m. Zalcburgo aukštosios muzikos mokyklos Mozarteum profesoriaus Albert Hartinger
vadovaujamų kursų dirigentas stažuotojas. 2000-2002 m. studijavo Lietuvos muzikos akademijos
meno aspirantūroje ir gavo meno licenciato mokslinį laipsnį.
R. Daugėla – tarptautinio sakralinės muzikos festivalio Cantate Domino (nuo 1992 kasmet)
sumanytojas ir organizatorius. Kauno ir Lietuvos dainų švenčių vyriausiasis dirigentas (nuo 1998).
Už koncertinę veiklą, lietuvių choro muzikos propagavimą pelnyta Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos Stasio Šimkaus I laipsnio premija (1998).

Rolandas Daugėla
Prancūzų g. 41-1, LT- 44434 Kaunas
8 656 84641, daugelar@yahoo.com
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Nominacija RYŠKIAUSIA LIETUVOS ŽVAIGŽDĖ
		

LAUREATAS
Kauno sakralinės muzikos mokyklos

choras GIESMĖ

1983 m. S. Jautakaitė, dar studentė, Kauno Mokytojų namuose įkūrė mergaičių chorą GIESMĖ, su kuriuo laimėjo keletą konkursų, dalyvavo televizijos laidose, rengė pirmuosius religinės muzikos koncertus. Vėliau choras pasipildė vaikinų grupe ir tapo mišrus. GIESMĖ dalyvauja įvairiose
pasaulietinėse ir religinėse šventėse Kaune ir kituose šalies miestuose.
Svarbiausia choro misija - jaunimo dvasinis ugdymas, giedojimas šv. Mišiose bei religinės ir
pasaulietinės choro muzikos sklaida. GIESMĖ sekmadieniais gieda Kauno Arkikatedroje bazilikoje,
dažnai koncertuoja įvairiuose miesto renginiuose, bažnyčiose, dalyvauja dainų šventėse. Antrą dešimtmetį Kauno filharmonijoje kartu su kitais sakralinės muzikos mokyklos chorais rengia koncertus
Kalėdų proga.
Choro repertuarą sudaro įvairių epochų choriniai opusai – nuo grigalinio choralo iki mūsų
dienų, religinės ir pasaulietinės muzikos. Koncertų programos dažnai paįvairinamos choreografija,
įvairiais perkusiniais instrumentais. Įrašytos penkios ir išleistos trys kompaktinės plokštelės.
GIESMĖ ne kartą koncertavo Portugalijoje, Vokietijoje, Norvegijoje, Austrijoje, Didžiojoje
Britanijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Italijoje, užsienio spaudoje pavadinta Lietuvos ambasadore.

Salvinija JAUTAKAITĖ-HARGREAVES

(g. 1962 m. Tauragėje) 1986 m. įgijo chorinio
dirigavimo specialybę Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 1990-1991 m. Indianos valstijoje St.
Joseph‘s koledže (JAV) studijavo liturginę muziką (prof. Lawrence Heiman ir kt.) ir apgynė muzikos
magistro laipsnį. 1991–1994 m. studijas tęsė Popiežiškajame bažnytinės muzikos institute Romoje:
studijavo grigalinio giedojimo teoriją, estetiką, rankraščių analizę ir atlikimą (prof. Baroffio), greta
mokėsi vargonavimo (prof. Giancarlo Parodi) ir įgijo bakalauro laipsnį, taip pat sakralinės muzikos
(prof. Domenico Bartolucci), kontrapunkto, polifonijos, liturgikos licenciato laipsnį.
Credo: Tik įtaigus atlikimas yra vertas klausytojo.
Kūrybos principai, tikslai: Ugdyti dvasingą, intelektualų, kūrybingą jaunimą.

Adresas: Kauno sakralinės muzikos mokykla, choras GIESMĖ
M. Valančiaus g. 8 , Kaunas LT - 44275, tel. 8 37 424650, 8 37 425741 sakrmuzmok@takas.lt
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Nominacija NAUJAI SUSPINDUSI ŽVAIGŽDĖ
LAUREATAS
Kretingos meno mokyklos choras SAULAINĖ
Choras įkurtas 2002 m. vadovių iniciatyva. Jame dainuoja 34 dainininkai iki 16 metų.
Choras – aktyvus rajono kultūrinio gyvenimo dalyvis: parengė kalėdinės choro muzikos koncertus
Džiaugsmo ir ramybės valanda (2006), Kalėdų dovana (2007), Tau, mama (2006), Dovana Mamytei
(2007), Sielos muzika (2007). Ypač įsimintini koncertai su profesionalais - solistėmis Judita Leitaite, Sandra Janušaite. SAULAINĖ dainavo Lietuvos muzikų rėmimo fondo surengtame tarptautinių
konkursų laureatų Padėkos koncerte Vyriausybės rūmuose (2007), tarptautiniame jaunųjų dirigentų
konkursiniame festivalyje, skirtame Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 85-mečiui (2008),
dainų šventėse.
Koncertavo ir užsienyje: Kuldygos muzikos mokykloje (Latvija), Jesenik mieste (Čekija),
Blankenfeldės miestelyje (Vokietija).
SAULAINĖ XXXIV tarptautiniame chorų konkurse Olomouc (2006 Čekija) pelnė aukso
medalį (vaikų iki 16 metų kategorija), V tarptautiniame Johannes Brahms chorų konkurse Wernigerode (2007 Vokietija) iškovotas aukso diplomas suteikė teisę dalyvauti pasaulio chorų olimpiados
finaliniame ture, XVI tarptautiniame Stasio Šimkaus chorų konkurse (2007 Klaipėda) apdovanotas
III laipsnio diplomu ir specialiuoju prizu Už sėkmingą debiutą, V Pasaulio chorų olimpiadoje Graz
(2008 Austrija) laimėtas sidabro medalis, o Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų konkursiniame festivalyje Mes Lietuvos vaikai (2008 Klaipėda) - II vieta . Pernai chorui suteikta I kategorija.

Violeta Andruškevičienė (g.1959

Palangoje) 1979 m. Valstybinėje konservatorijoje
įgijo muzikos mokytojo, choro dirigento specialybę.

Eugenija KARKIENĖ

(g.1949 Kretingoje) 1968 m. Valstybiniame pedagoginiame institute
įgijo muzikos mokytojo specialybę.
Credo: Gabus yra kiekvienas vaikas, jeigu jis yra tinkamai ugdomas.

Adresai: Meno mokykla, Žemaičių g. 30, LT- 97144 Kretinga, tel. 8 445 79255 kmm@kmm.kretinga.lm.lt
Violeta Andruškevičienė, Klaipėdos plentas 62-7, Palanga, tel. 8 681 62388
Eugenija Karkienė, Savanorių g. 5a-8, Kretinga, tel. 8 600 31870

vokaliniai ansambliai
AUKSO PAUKŠTĖS 1999-2007 metŲ
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
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Vokalinė grupė JAZZ LAND, vadovas Artūras NOVIKAS
Klaipėdos miesto savivaldybės muzikos centro tautinio šokių ir dainų ansamblio ŽILVINAS vokalinė grupė,
vadovė Judita KAULAKYTĖ
Jurbarko kultūros rūmų moterų ansamblis VERDENĖ, vadovė Dalia JANUŠAUSKIENĖ
Marijampolės kultūros centro vyrų ansamblis SŪDUVIETIS, vadovas Remigijus MORKŪNAS
Šiaulių miesto Aklųjų ir silpnaregių kultūros namų mišrus ansamblis DERMĖ, vadovė Daina KAVALIAUSKIENĖ
Švenčionių rajono Pabradės kultūros centro moterų ansamblis, vadovė Larisa ISAČENKO
Artūro Noviko džiazo mokyklos vokalinė grupė JAZZ ISLAND, vadovas Artūras NOVIKAS
VšĮ Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmų moterų vokalinis ansamblis EGLĖ, vadovė Eglė JUOZAPAITIENĖ

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
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Neskirta
Ignalinos muzikos mokyklos mokytojų duetas – Aldona ČEPONIENĖ, Birutė PAUKŠTIENĖ, vadovė Birutė
PAUKŠTIENĖ
Šiaulių rajono kultūros skyriaus mišrus duetas – Birutė PROKOPAVIČIENĖ, Kostas URBONAITIS –
ir Šiaulių rajono kultūros skyriaus moterų vokalinis ansamblis MELODIJA, vadovė Birutė PROKOPAVIČIENĖ
Palangos kultūros centro vyrų kvartetas FONTANAS, vadovas Vilis PIPARAS
Neskirta
Šakių rajono Gelgaudiškio kultūros namų duetas – Neringa NAVIKAUSKAITĖ ir Edgaras PILYPAITIS, vadovas
Edgaras PILYPAITIS
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filialo moterų tercetas, vadovė Rasa ZELBIENĖ
Visagino jaunimo centro „Orbita“ modernaus folkloro ansamblio PRAZDNIK vokalinė grupė
Vadovas Ilja ČIURAKOV

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
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Panevėžio savivaldybės kamerinis mišrus choras MUZIKA, vadovas Vytautas TAMULIS
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choro KARIŪNAS vokalinė grupė
Vadovas Vytautas VERSECKAS
Ukmergės kultūros centro moterų ansamblis KANTILENA, vadovė Daiva PETRIKIENĖ
Molėtų laisvalaikio centro mišrus ansamblis, vadovė Violeta ZUTKUVIENĖ
Kelmės rajono Tytuvėnų vidurinės mokyklos moterų ansamblis DARNA, vadovė Rita ČEKANAUSKIENĖ
Radviliškio rajono Baisogalos seniūnijos Pakiršinio kultūros namų vyrų ansamblis DAINAVA
Vadovas Romualdas JUZUKONIS
Neskirta
Šakių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis GAUDENĖ, vadovė Ingira JAKIENĖ
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Nominacija GERIAUSIAS VOKALINIS ANSAMBLIS
LAUREATAS

Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokyklos

mokytojų ansamblis ŠILAGĖLĖ

1996 m. Rasa Rugaitytė įkūrė ansamblį ir jam vadovauja iki šiol. ŠILAGĖLĖ yra nuolatinė
savo miesto – Visagino, apskrities, šalies įvairių renginių, projektų dalyvė.
Vadovės ir ansamblio iniciatyva nuolat organizuojami koncertai, skirti tarptautinei Muzikos
dienai, Vasario 16-ajai, kalėdiniai muzikos vakarai miesto visuomenei. Dalyvauja ir kitų rengiamuose projektuose Visagine: labdaros koncertuose (2006, 2007), Draugystės tiltas (2004), Muzika
- stebuklingas pasaulis (2006), Sakralinės muzikos festivalyje, skirtame šv. Cecilijai (2006).
ŠILAGĖLĖ dainavo Daugpilio pedagoginiame universitete (2005 Latvija), Utenos apskrities
festivalyje Aukštaitijos viltys (2005), naujametinėje programoje Kupiškio kultūros centre (2007), projekto „Zarasai – Lietuvos kultūros sostinė 2008“ koncertinėje programoje Tebūnie naktis.
Dainininkės ne kartą pelnė prizines vietas: respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių
konkurse SIDABRINIAI BALSAI 2005 tapo II laipsnio laureatėmis ir gavo specialųjį prizą „Už originalios lietuvių autorių vokalinės muzikos propagavimą“ (N. Sinkevičiūtės Bitės ). 2006 m. vokalinių
ansamblių konkurse Šilų aidai pripažintos absoliučiomis nugalėtojomis, tad 2008-aisiais dainavo
šios šventės baigiamajame koncerte.
2006 m. ŠILAGĖLĖ atstovavo šaliai I tarptautiniame Baltijos šalių vokalinių ansamblių konkurse Rygoje ir tapo II laipsnio diplomante.
Ansamblis nuolat atnaujina programas, kuriose skamba įvairus repertuaras – klasika, lietuvių liaudies, šiuolaikinės populiarios lietuvių ir užsienio šalių dainos. ŠILAGĖLĖ 10-mečio proga
klausytojams pristatė naują programą Dovanoju Tau dainą.

Rasa RUGAITYTĖ (g. 1970 Kupiškyje) 1993 m. Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos fa-

kultetuose įgijo muzikos mokytojo-choro dirigento specialybę. Pagrindinis tikslas – kūrybiškumas,
tolerancija ir iniciatyva.
Credo: Muzika – sielos atgaiva ir vaistas, gyvenk šiandien, dabar ir su muzika.

Č.Sasnausko muzikos mokykla, Festivalio g. 3A, LT 31142 Visaginas, tel. 8 386 61326 muzika@sugardas.lt
Rasa Rugaitytė, Visagino g. 9/13 – 33, LT 31142 Visaginas, tel. 8 610 65619
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Nominacija GERIAUSIAS KAMERINIS ANSAMBLIS
LAUREATAS

Kupiškio kultūros centro moterų duetas - Nidija

Sankauskienė ir Sandra Stukaitė

Nidija ir Sandra kartu dainuoja nuo 2006-ųjų. Duetui akompanuoja Edita Dobrickienė.
Tikslas - Kupiškio krašte populiarinti akademinę vokalinę muziką.
Duetas siekia profesionalumo, suteikia klausytojams gerų emocijų, supažindina su įvairiais
muzikos stiliais, tad repertuare – lietuvių kompozitorių, Europos klasikų ir populiarioji muzika.
Dainininkės dalyvauja respublikiniuose ir rajono renginiuose, koncertuoja rajono klausytojams ir užsienio svečiams: mokyklose, viešojoje bibliotekoje, krašto muziejuje, kultūros centro
renginiuose, šventėse. 2008 m. vasarą dainavo Ukrainoje, Manevičių apskrityje, Ukrainos nepriklausomybės dienos proga.
Respublikiniame konkurse Šilų aidai 2008 Šilalėje laimėjo II vietą (miestų ir rajonų centrų
mažųjų ansamblių kategorija).

Nidija Sankauskienė

(g.1967 Pasvalyje) 1986 m. baigė Panevėžio Jono Švedo pedagoginę muzikos mokyklą, o 1990 m. Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetuose įgijo choro
dirigavimo specialybę. Be vokalinio dueto, dar vadovauja Kupiškio muzikos mokyklos jaunių chorui
ir kultūros centro moterų ansambliui Versmė.
Credo: Nors ir vienam klausytojui - dainuoti iš visos širdies.

Kultūros centras, Gedimino g. 40, Kupiškis, tel. 8 687 97840
Nidija Sankauskienė, Krantinės g. 18-3, Kupiškis, tel. 8 612 30416 nidijas@one.lt
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Nominacija GERIAUSIAS DEBIUTANTAS
LAUREATAS
Vilniaus vokalinis ansamblis BALSAI
Įkurtas 2006 m. solistės Aušros Liutkutės (sopranas) ir choro dirigento Egidijaus Kavecko
iniciatyva. Ansamblyje dainuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai ir absolventai, tai
vienas jauniausių šalies vokalinių ansamblių.
Antrus metus gyvuojantis ansamblis jau surengė nemažai koncertų sostinės salėse ir bažnyčiose, Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Rietave. 2008 m. dainavo festivalyje Muzikos ruduo
(Ignalina,Visaginas), atlikti lietuvių kompozitorių kūrybą čia kviečiami geriausi lietuvių atlikėjai.
Kolektyvas mielai bendradarbiauja su Vilniaus miesto savivaldybės kameriniu choru Jauna
muzika, vadovaujamu Vaclovo Augustino, ir Naujų idėjų kamerinio orkestro dirigentu ir vadovu
Gediminu Gelgotu.
Repertuare - užsienio ir šalies kompozitorių vokalinė kamerinė muzika a cappella.
2008-ieji itin sėkmingi: XVI tarptautiniame sakralinės muzikos konkursiniame festivalyje
CANTATE DOMINO (Kaunas) tarp ansamblių BALSAI buvo pirmieji ir pelnė aukso diplomą.

Egidijus Kaveckas (g. 1986 Papilėje) studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje
choro dirigavimą (IV kursas, doc. Č. Radžiūnas), dainuoja Vilniaus miesto savivaldybės mišriame
chore Jauna muzika.

Tel. 8 678 08482 kavegis@gmail.com

CHOReografijos kolektyvai
AUKSO PAUKŠTėS 1999-2007 metų
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
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2005
2006
2007

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto jaunimo tautinių šokių ansamblis ŽILVITIS
Meno vadovė Danutė PETRAUSKAITĖ
Kauno miesto vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų tautinių šokių ansamblis MALŪNĖLIS
Meno vadovė Birutė BRAZDŽIŪTĖ
Klaipėdos miesto muzikos centro tautinis šokių ir dainų ansamblis ŽILVINAS, meno vadovė Danutė ŽIČKUVIENĖ
Panevėžio miesto kultūros centro vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis GRANDINĖLĖ
Meno vadovė Zita RIMKUVIENĖ
Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos jaunimo tautinių šokių ansamblis SIETUVA
Meno vadovas Vladimiras ŪSOVAS
Šiaulių miesto kultūros centro vaikų šokių ansamblis ŽELMENĖLIAI, meno vadovė Aldona MASĖNIENĖ
Šiaulių miesto kultūros centro pagyvenusiųjų tautinių šokių ansamblis KALATINIS
Meno vadovė Vanda VERKULIENĖ
Vilniaus Gedimino technikos universiteto jaunimo tautinių šokių ansamblis VINGIS
Meno vadovė Rimutė ZALECKAITĖ
Gargždų kultūros centro vyresniųjų šokių ir dainų ansamblis MINIJA, meno vadovė Birutė OŽELIENĖ
Kauno medicinos universiteto liaudiškų šokių ansamblis AVE VITA
Meno vadovas Kazimieras KONDRATAVIČIUS

Nominacija GERIAUSIA VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ IR VADOVAS
(jaunučių, jaunių, jaunuolių šokių grupei ar vaikų ir jaunimo 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
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Naujosios Akmenės „Saulėtekio” vidurinės mokyklos vaikų tautinių šokių grupė SAULĖTEKIS
Vadovė Aldona PAKELTIENĖ
Klaipėdos „Varpo“ vidurinės mokyklos jaunuolių tautinių šokių grupė SVAJOKLIS
Vadovai: Nijolė GILIENĖ ir Vaidotas GILYS
Naujosios Akmenės kultūros rūmų merginų tautinių šokių grupė, vadovė Birutė VIKTORAVIČIŪTĖ
Alytaus rajono Butrimonių kultūros namų ir vidurinės mokyklos šokių studija GOJELIS
Vadovė Birutė SEREIČIKAITĖ
Neskirta
Šiaulių miesto moksleivių namų tautinių šokių studija ŽALNIERIUKAS, vadovė Adelė GRUŽIENĖ
Kretingos meno mokyklos vaikų šokių studija RATILĖLIS, vadovė Živilė ADOMAITIENĖ
Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo šokių studija MAŽASIS SUVARTUKAS, vadovė Ilona BALTIKAUSKAITĖ
Šilutės Žibų pradinės mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė ŽIBURĖLIS, vadovė Regina PUODŽIUVIENĖ

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
2000
2001
2002
2003
2003
2004
2005
2006
2007

Šiaulių rajono Ginkūnų kaimo kultūros namų pagyvenusiųjų tautinių šokių grupė DOBILAS
Vadovė Vanda VERKULIENĖ
Klaipėdos miesto muzikos centro vyresniųjų tautinių šokių grupė VĖTRA, vadovas Vilius ŠLEINIUS
Jonavos kultūros centro pagyvenusiųjų tautinių šokių grupė MAZGYTINIS, vadovė Danguolė MILIAUSKIENĖ
Lietuvos žemės ūkio universiteto jaunimo tautinių šokių grupė SĖJA, vadovė Idalija BRAŠKYTĖ-MATUŠAITIENĖ
Širvintų kultūros centro vyresniųjų tautinių šokių grupė VIESULA, vadovė Virginija ŠIMONĖLIENĖ
Pakruojo kultūros centro jaunimo tautinių šokių grupė REKETYS, vadovė Sigutė MALINAUSKIENĖ
Vilniaus miesto Grigiškių kultūros namų vyresniųjų tautinių šokių grupė TREPSIS
Vadovė Aniceta ČESNAKAUSKIENĖ
Šilutės rajono Juknaičių seniūnijos vyresniųjų tautinių šokių grupė JUKNAIČIAI
Vadovė Loreta Margarita ČERNECKIENĖ
Jurbarko kultūros centro šokių studijos NEMUNĖLIS vyresniųjų grupė, vadovė JolantaTELIŠAUSKIENĖ
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro AGILA vyresniųjų liaudiškų šokių grupė KALNAPUŠĖ
Vadovė Rasa NORVILIENĖ
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Nominacija
GERIAUSIAS ŠOKIŲ ANSAMBLIS IR VADOVAS
Laureatas
Vilniaus miesto

vyresniųjų liaudiškos muzikos ir šokių ansamblis VILNIS
Ansamblis susikūrė 2003 m. Didžiausia iniciatyva ansamblio subūrimui priklauso šviesios
atminties muzikantui ir vadovui Antanui Auškalniui. Sukvietęs bendraminčių būrelį, savo širdimi ir
siela dar nenorinčių pasenti, prisišnekino keletą vadovų ir ėmėsi repetuoti... Pagrindiniai ansamblio
rėmėjai buvo geri draugai ir „nuosava piniginė“. Tik vėliau užregistruota ne pelno organizacija
„Ansamblių senjorai“, o visuomenei pristatomas kaip ansamblis VILNIS. Tai pirmasis šalyje užregistruotas save visapusiškai remiantis mėgėjų meno ansamblis. Jis pritraukė kitų ansamblių buvusį
jaunimą, nutarusį pratęsti savo veiklą brandesnio amžiaus kolektyve. Pagrindą sudaro Vilniaus Gedimino technikos universiteto VINGIO ansambliečiai – tai VILNIES „donorai“.
Laimėjimų viršūnėn kilta palaipsniui: 2004 m. respublikiniame vyresniųjų liaudiškų šokių konkursiniame sambūryje IŠ APLINKUI gautas tik paskatinamasis diplomas už sėkmingą debiutą; 2005 – I
vieta, 2006 laimėtas sambūrio absoliutaus laureato vardas, 2008 – dar kartą absoliutaus laureato
pripažinimas.
Ansambliečiai koncertavo Lenkijoje, Olandijoje, Portugalijoje, Turkijoje, Graikijoje. Smagiai šokta Dainų šventėje „Būties ratu“ 2007 m.
Šiuo metu ansambliui vadovauja Rimutė Zaleckaitė, Juozas Vasiliauskis, koncertmeisteris – Robertas Stančiauskas. VILNIAI atstovauja jos prezidentas Saulius Patašius. Čia šoka, dainuoja ir muzikuoja 60 ansambliečių.

Marytė Rimutė ZALECKAITĖ

(g.1964, Vilniuje) 2007 m.
baigė Klaipėdos universitetą ir įgijo choreografės specialybę. Be VILNIES, dar vadovauja Vilniaus Gedimino technikos universiteto jaunimo liaudiškų šokių ansambliui VINGIS – 2005 m. AUKSO PAUKŠTĖS
laureatui, Vilniaus Sausio 13-osios vidurinės mokyklos vaikų šokių studijai LAZDYNĖLIS, yra dainų švenčių baletmeisterė, Vilniaus apskrities
ekspertė konsultantė.

Juozas VASILIAUSKIS

(g. 1975 Mažeikių r.) 2002 m. baigė
Klaipėdos universitetą, saksofono klasę, 2006 – Lietuvos muzikos ir
teatro akademijoje įgijo dirigento magistro laipsnį. Yra nacionalinio operos ir baleto teatro choro
artistas, LR Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinio pučiamųjų orkestro muzikantas.
Credo: Sielos jaunystė – tai muzika, daina ir šokis!

Rimutė Zaleckaitė, tel. 8~655 01729, Juozas Vasiliauskis, tel. 8~615 16795
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Nominacija
GERIAUSIA VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ IR VADOVAS
LAUREATAS

Šiaulių DIŽDVARIO gimnazijos ir JOVARO pagrindinės mokyklos

vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studija ŠĖLTINIS
Tai didelė vieninga šokėjų šeima. Vadovų Violetos ir Romualdo LAUGALIŲ dėka šokėjai
mokomi bendravimo kultūros ir tautiškumo. Šokio menas tampa jų gyvenimo dalimi. Nuo 2000
m. ŠĖLTINYJE šoka dviejų mokyklų mokiniai, tad šokėjai kartu koncertuoja, organizuoja bendrus
renginius, tarptautinius ir respublikinius festivalius. Šiuo metu šokių studija vienija apie 300 dalyvių. Į kiekvieną respublikinę dainų šventę atvyksta dešimt ir daugiau šokių grupių. ŠĖLTINIS šoko
daugelyje šalių: Prancūzijoje, Italijoje, Portugalijoje, Turkijoje, Didžiojoje Britanijoje, Rusijoje, Ispanijoje. Pastarosios šalies Galicijos nacionalinė televizija pakvietė ŠĖLTINĮ į tarptautinį renginį
Naujoji Europa (nufilmuoti trys šokiai). Šokėjai didžiuojasi tarptautiniuose konkursuose pasiektais
laimėjimais: Maskvoje šokių festivalyje Draugystės ratelis laureato vardas (2000), muzikos ir šokių
konkurse Fivizzano (Italija) – I vieta ir Grand Prix (2001), Turkijoje vaikų meno festivalyje Vaikai už
taiką pasaulyje – pagrindinis prizas. Itin džiaugiasi pastarųjų metų šalies konkursų laimėjimais: konkurse PORA UŽ POROS 2005 jaunimas – laureato vardu, AGUONĖLĖ 2008 jaunučiai – laureatu,
o jauniai – I vieta.
2006 m. kolektyvas atšventė 25 metų veiklos sukaktį. Per visą studijos gyvavimo laikotarpį
vadovai išleido net penkiolika šokėjų laidų. Vadovo Romualdo iniciatyva suburta ir tėvelių grupė
VAJAUNAS.

Violeta ir Romualdas LAUGALIAI

Violeta LAUGALIENĖ (g.1959 Šiauliuose), Romualdas LAUGALIS (g. 1956 Kėdainiuose) – abu Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų
auklėtiniai, o šiandien – mokytojai ekspertai. Jų iniciatyva Didždvario gimnazijoje įkurta choreografinė klasė.
Iniciavo ir jau penkis kartus surengė Šiauliuose respublikinį gimnazijų jaunimo liaudiškų šokių festivalį JAUNIMĖLIN. Kartu su Rygos Ziemelvalstvu gimnazija vykdė dvigubą projektą Lietuva Europos kontekste: pastatė
bendrą lietuvių-latvių spektaklį Stebuklinga Ričio kelionė (2004) ir teatralizuotą koncertą Lietuvos ir
Latvijos mitologija (2005). Šiauliuose surengė tarptautinį festivalį Gyvi atvirukai.
Romualdas – Dainų švenčių baletmeisteris, Violeta – nuolatinė baletmeisterių asistentė.
Credo: Viską darome iš širdies, kad paliestų kiekvieno širdį.

Romualdas Laugalis, tel. 8615 76739, Violeta Laugalienė el. p. violetalaugaliene@gmail.com
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Nominacija
GERIAUSIA SUAUGUSIŲJŲ ŠOKIŲ GRUPĖ IR VADOVAS
Laureatas

Birštono kultūros centro

jaunimo liaudiškų šokių grupė KUPOLĖ
Šokių grupė, tada dar žavių jaunučių, susibūrė prieš dvylika metų. Pirmoji vadovė – Regina
Zujienė. Nuo 2003 m. grupei, kuri pavadinta KUPOLE, vadovauja Birutė BRAZDŽIŪTĖ.
Per šį laikotarpį šokėjai suaugo – iš jaunučių tapo puikiu jaunimu. Šiandien kolektyve šoka 23 šokėjai.
KUPOLĖ aktyviai dalyvauja Birštono kultūros centro organizuojamuose kurorto renginiuose,
Kauno apskrities, Kauno miesto dainų ir šokių šventėse (2006, 2008), daug gražių programų parengė
Vilniaus, Varėnos, Trakų, Mažeikių ir Šiaulių šokių festivaliams.
Tuo pačiu laiku atstovavo Birštono miestui Lenkijoje (Žnine), renginiuose Šveicarijoje, skirtuose
Šveicarijos valstybės dienai paminėti, aplankė Švediją, Suomiją, Estiją, Latviją, dalyvavo tarptautiniame festivalyje Ukrainoje.
Dar būdami jauniai, respublikiniame vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių konkurse AGUONĖLĖ yra laimėję trečiąją vietą, o 2008 m. jaunimas tapo laureatu.
KUPOLĖ – nuolatinė Lietuvos dainų švenčių dalyvė.

Birutė BRAZDŽIŪTĖ (g. 1950 Kaune) – choreografijos mokytoja ekspertė. Baigė Lietuvos
valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus.
Profesijos pasirinkimą lėmė pirmoji šokių mokytoja Romualda
Zadušauskaitė. „Mokytojos dėka esu laiminga dirbdama savo mylimą
darbą“.
Daugiau kaip trys dešimtmečiai vadovauja Kauno vaikų ir
moksleivių laisvalaikio rūmų tautinių šokių ansambliui „Malūnėlis“, kuris pelnė AUKSO PAUKŠTĘ (2000).
Birutė – respublikinių dainų ir šokių švenčių baletmeisterė.
Dirbs Tūkstantmečio dainų šventėje. Keleto šokių autorė.
2004 m. B. Brazdžiūtei suteiktas metų mokytojos titulas.
Už nuopelnus Kauno miestui apdovanota III laipsnio Santakos Garbės ženklu.
Šiuo metu – Kauno apskrities vaikų choreografijos ekspertė konsultantė.
Credo: Mylėti gyvenimą – didžiausia būties laimė.

Birutė Brazdžiūtė, tel. 8-686 11757, el. p. birutebra@gmail.com

išeivijos lietuvių mėgėjų kolektyvai
AUKSO PAUKŠTėS 2007 metų
laureatai
Nominacija išeivijos lietuvių mėgėjų kolektyvui ir vadovui
už Lietuvos nacionalinės kultūros ir dainų švenčių tradicijos puoselėjimą
2007

Cleveland‘o (JAV) choras Exultate, vadovė Rita ČYVAITĖ-KLIORIENĖ
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Nominacija
išeivijos lietuvių mėgėjų kolektyvui ir vadovui
LAUREATAS
Los Angeles (JAV) lietuvių bendruomenės

šokių ansamblis SPINDULYS

Puoselėjantis tautinį šokį, dainą ir lietuviško žodžio meną ansamblis gyvuoja nuo 1949 m.
Pradžia buvo kukli – steigėja Ona Razutienė, pakvietusi emigravusių lietuvių šeimų vaikus, subūrė
nedidelę grupę. Šiandien, po beveik šešių dešimtmečių, ansamblyje dalyvauja apie 200 narių - nuo
vaikų iki pagyvenusiųjų - ir nuo 1987m. iki šios dienos jam vadovauja steigėjos duktė Danguolė Razutytė Varnienė. Jai padeda mokytojai Sigita Barysienė, Linas ir Regina Polikaičiai, Tauras ir Viktorija
Radveniai, Danutė Augutė Scola, Daina Žemaitytė ir Rita Žukienė. Muzika rūpinasi Viktoras Ralys,
Auksuolė Jackūnaitė ir Rimas Polikaitis. Nepamirštamas Jono Bužėno, Tomo Mikuckio ir Daivos
Griežė-Jurgelevičienės indėlis.
Ansamblis yra surengęs nemažai koncertų Amerikoje ir užsienyje: Europoje (1977), Australijoje (1982), Pietų Amerikoje (1986) ir Japonijoje (2005). Vyko į Pasaulio lietuvių dainų šventes
Lietuvoje (1994, 1998, 2003 ir 2007), dalyvavo išeivijos Dainų šventėse.

Danguolė RAZUTYTĖ-VARNIENĖ – Lietuvių tautinių šokių instituto pirmininkė, 13osios Lietuvių tautinių šokių šventės meno vadovė, lietuvybės baruose darbuojasi jau ketvirta dešimtis metų. Įgijusi pedagogės specialybę, ji 36-erius metus mokytojavo amerikiečių mokykloje ir
tuo pačiu kas šeštadienį dirbo (ir dirba) lituanistinėje Šv. Kazimiero
mokykloje. Įrašė liaudies dainų albumą (1984), išleido tris muzikines
videojuosteles vaikams bei knygą apie ansamblį ir jo steigėją (1994).
Ilgus metus vadovavo chorui, tautinių šokių grupėms.
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Nominacija
GERIAUSIAS LIAUDIES INSTRUMENTŲ ANSAMBLIS IR VADOVAS
LAURETAS

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos

liaudies instrumentų ansamblis Subatėlė
Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos liaudies instrumentų ansamblis SUBATĖLĖ, susikūręs 1991 m., kaip savarankiškas kolektyvas pradėjo koncertuoti 2000-aisiais metais. Pavadinimo ilgai ieškoti nereikėjo – „Subatėlė“ buvo vienas pirmųjų išmoktų šokių.
Ansamblyje muzikuoja 10-16 metų mokyklos mokiniai ir jų vadovai. Dažniausiai vadovų
aranžuoti liaudies šokiai ir dainos, lietuvių kompozitorių originalūs ir harmonizuoti kūriniai grojami
ištobulintais liaudies instrumentais – kanklėmis, birbynėmis ir tradicinėmis kanklytėmis, lamzdeliais, skudučiais, Sekminių rageliais, įvairiausiais mušamaisiais.
SUBATĖLĖ – nuolatinė Žemaitijos ir Klaipėdos krašto liaudies muzikos instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalių, įvairių respublikinių renginių dalyvis. Ji 2000 ir 2004 m. dalyvavo respublikiniame konkurse Aguonėlė, festivalyje Šitam dideliam būry Gargžduose (2000), Mažeikiuose
(2003), Rokiškyje (2006), festivalyje Iš aplinkui Jonavoje (2002, 2004, 2006), liaudies šokių kolektyvų festivalyje Draugų būry Plungėje, tarptautiniuose festivaliuose Vengrijoje (2000), Slovakijoje
(2002), Bulgarijoje (2008).

Loreta Tumanovienė ir Anatolijus Tumanovas – LMA Klaipėdos fakultetų

auklėtiniai. Dar besimokydami Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje, abu grojo miesto dainų ir šokių ansamblyje „Žilvinas“.
Jie visa, ką geriausia yra išmokę ir sukaupę, jau 18 metų
stengiasi perduoti savo auklėtiniams.

Anatolijus Tumanovas, Statybininkų pr. 5, Klaipėda, tel. 846 34581

pučiamųjų instrumentų orkestrai
AUKSO PAUKŠTėS 1999-2007 metų
laureatai
Nominacija TARPTAUTINIO SPINDESIO ŽVAIGŽDĖ
pučiamųjų orkestrams (suaugusiųjų ar vaikų ) – už pirmąsias vietas Lietuvos pučiamųjų orkestrų
čempionatuose, prizines vietas tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose.
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Vilkaviškio rajono Kybartų pučiamųjų orkestras KYBARTAI, vadovas Antanas ZIEGORAITIS
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro pučiamųjų orkestras VILNIUS, vadovas Rimantas PAŠIŪNAS
Vilniaus konservatorijos pučiamųjų orkestras RITMAS, vadovas Albinas KUČINSKAS
Neskirta
Broniaus Jonušo muzikos mokyklos ir Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo jungtinis pučiamųjų orkestras
Vadovas Rimantas PAŠIŪNAS
Kauno miesto varinių pučiamųjų orkestras VARIO GARSAI, vadovas Petras TADARAS
Vilniaus Žemynos gimnazijos pučiamųjų orkestras JOVARAS, vadovas Ugnius VAIGINIS
Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio pagrindinės mokyklos jungtinis pučiamųjų orkestras
Vadovas Vytautas LATONAS
Pabradės miesto kultūros centro fanfarinis pučiamųjų orkestras, vadovas Bronislovas VILIMAS

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
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Vilniaus Žirmūnų vidurinės mokyklos pučiamųjų orkestras SEPTIMA, vadovas Vytautas SKRIPKAUSKAS
Plungės kultūros namų pučiamųjų orkestras, vadovas Romas JASEVIČIUS
Anykščių kultūros rūmų pučiamųjų orkestras, vadovas Kęstutis GRIGALIŪNAS
Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos ir Moksleivių laisvalaikio ir poilsio rūmų pučiamųjų orkestras
Vadovas Petras TADARAS
Vilkaviškio rajono jungtinis pučiamųjų orkestras, vadovas Antanas ZIEGORAITIS
Mažeikių muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras, vadovas Vidmantas ALČAUSKIS
Trakų meno mokyklos ir Vytauto Didžiojo gimnazijos pučiamųjų orkestras TRAKAI, vadovai: Arvydas MIŠEIKIS,
Tadas ŠILEIKA
Šilutės meno mokyklos pučiamųjų orkestras PAMARYS, vadovas Gražvydas RAILA
Grigiškių meno mokyklos moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovas Vladimir ŠOCH

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
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Panevėžio rajono Liūdynės kultūros namų vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestras
Vadovai: Vidmantas TAMOLIŪNAS ir Vidas DULKĖ
Rietavo meno mokyklos pučiamųjų orkestras, vadovas Algirdas Kazys JANKAUSKAS
Palangos miesto pučiamųjų orkestras, vadovas Vygantas REKAŠIUS
Trakų rajono Rūdiškių muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras RŪDIŠKIŲ BRASS-BEND
Vadovas Valerijus FILONOVAS
Panevėžio rajono Perekšlių ir Sujetų jungtinis vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestras SAULUTĖ
Vadovė Ligita KIVYLIŪTĖ-BILEVIČIENĖ
Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestras SKLEPUČINI
Vadovas Vilmantas VAPSVA
Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centro ir Karsakiškio bendruomenės pučiamųjų orkestras KARSAKIŠKIO
GARSAS, vadovas Aleksandras FOMENKO
Vilniaus Santaros vidurinės mokyklos pučiamųjų orkestras SANTARA, vadovas Linas AVIŽIENIS
Pakruojo kultūros centro jaunimo pučiamųjų orkestras, vadovas Vytautas LUKOŠIŪNAS
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Nominacija GERIAUSIAS METŲ ORKESTRAS
LAUREATAI:

Panevėžio rajono Upytės seniūnijos Ėriškių kultūros centro

vaikų varinių pučiamųjų instrumentų orkestras ĖRIŠKIŲ BRASS
Panevėžio rajono Upytės seniūnijos Ėriškių kultūros centro vaikų varinių pučiamųjų instrumentų orkestras susikūrė 2006 m. Orkestrą ĖRIŠKIŲ BRASS (vad. Saulius Buitvydas) remia orkestras
iš Anglijos „LYDBROOK BAND”. Šiuo metu orkestre groja 20 vaikų (10 – 16 m.), kurių daugiau nei
pusę sudaro mergaitės.
Pučiamųjų orkestrų festivalis Provincijos dūdos 2006 – 2008 m., Lietuvos dainų šventė
Būties ratu, Panevėžio, Kauno ir Kėdainių rajonų meno ir sporto šventė Nevėžio vasara, 10-oji Panevėžio apskrities meno ir sporto šventė Aukštaitijos spalvos, II Europos jaunimo Brass Band‘ų festivalis, XII Žemaičių dūdų šventė, Panevėžio apskrities meno ir sporto šventė Aukštaitijos spalvos,
sėkmingas debiutas IX Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionate – tai ĖRIŠKIŲ BRASS
pasirodymai per vos dvejus gyvavimo metus.
Jaunas ir veikla, ir muzikantų amžiumi ĖRIŠKIŲ BRASS nusiteikęs ryžtingai ir turi daug ambicijų tapti vienu iš geriausių orkestrų ne tik savo rajone, bet ir šalyje.

Saulius Buitvydas (g. 1978 m. Panevėžyje) savo muzikinį

kelią pradėjo, būdamas 11 metų, Panevėžio vaikų muzikos mokykloje, trimito klasėje. Mokslus tęsė Panevėžio konservatorijoje, dar
vėliau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir įgijo bakalauro ir
magistro laipsnius. Dar studijų metais grojo Lietuvos nacionaliniame
operos ir baleto teatro orkestre, o nuo 2003 m. Panevėžio miesto profesionaliame pučiamųjų instrumentų orkestre „Panevėžio garsas“.
Credo: gyventi tik su muzika.

Ėriškių kultūros centras, Ėriškėlių g. 16, Ėriškiai, Ūpytės sen., Panevėžio r., tel. (8-45) 55 57 36
Saulius Buitvydas, tel. (8 – 687) 59 897, el. p. saulius.buitvydas@gmail.com
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Aukštadvario vidurinės mokyklos

varinių pučiamųjų instrumentų orkestras
AukŠtadvario griausmas
Aukštadvario vaikų ir jaunimo laisvalaikiu grojimas pučiamųjų instrumentų orkestre jau
tampa miestelio kultūrinio gyvenimo tradicija. 2001 m. Aukštadvario bendruomenės ir mokytojo
eksperto Valerijaus Filonovo iniciatyva sukurtas orkestras per trumpą gyvavimo laikotarpį, kruopštaus darbo, šiuolaikinių muzikos mokymo metodikų dėka pasiekė didelių laimėjimų. Orkestras
– angliškosios Brass Band sudėties, atlieka klasikinę, džiazo muziką bei populiarias šiuolaikinės
muzikos aranžuotes. AUKŠTADVARIO GRIAUSMAS bendradarbiauja su Vengrijos, Lenkijos, Čekijos jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestrais, dalyvauja kultūrinių mainų programose, nuolat
kviečiamas į tarptautinius festivalius (Bialystoke Lenkijoje, Chebo mieste Čekijoje). Aukštadvariečiai
nuolatiniai dainų švenčių, čempionato dalyviai. Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionate 2006 m. A kategorijoje laimėjo I vietą.
„Traukinukas“ – toks AUKŠTADVARIO GRIAUSMO įrašytos ir išleistos kompaktinės plokštelės pavadinimas.

Valerijus Filonovas, 1987 m. baigęs Lietuvos valstybinę konservatoriją ir įgijęs orkestro
solisto, dėstytojo ir pučiamųjų instrumentų orkestro dirigento kvalifikaciją, buvo Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ artistas, penkiolika metų
grojo kornetu ir parengė ne vieną meninę programą kaip dirigentas.
V. Filonovas – Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacijos narys, kasmetinių pučiamųjų orkestrų festivalių
Atataria vamzdžiai ir Dūdų griausmas meno vadovas, 2005 m.
moksleivių dainų šventės dirigentas, 2005 ir 2006 m. Baltijos
šalių studentų šventės Gaudeamus koordinatorius ir vyriausiasis dirigentas.
Credo: atsakingumas, principingumas, kūrybiškumas.

Aukštadvario vidurinė mokykla, Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Trakų r., tel. (8 – 528) 652 52
Valerijus Filonovas, tel. (8 – 687) 447 26, el. p. kornetas@trakai.info
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Mažeikių muzikos mokyklos Sedos filialo

pučiamųjų instrumentų orkestras
Sedos pučiamųjų instrumentų orkestras susikūrė 1996 m., jam nuo pat įsikūrimo vadovauja
Kęstutis Dvaržeckis. Orkestras nepakeičiamas miesto ir rajonų švenčių, eitynių, Pasaulio lietuvių
bei Moksleivių dainų švenčių dalyvis. Aktyviai dalyvauja Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų
čempionatuose, 2004 ir 2005 m. A kategorijoje laimėjo II, o 2007 m. – III vietas.
Šiuo metu orkestre groja 30 moksleivių. Amžiaus vidurkis 8–18 metų. Vaikai ir jaunimas yra skatinami muzikuoti, mokomi būti kultūringais, aktyviais, patriotiškais, gerbti tradicijas, garsinti savo šalį.

Kęstutis Dvaržeckis, 1986 m. įgijęs trimito specialybės mokytojo, orkestro dirigento spe-

cialybes, pradėjo dirbti Mažeikių vaikų muzikos mokyklos Sedos filiale varinių pučiamųjų instrumentų mokytoju ir orkestro vadovu.
Nuo 1989 m. – Sedos kultūros centro kapelos vadovas.
Pedagogo ir dirigento žinias K. Dvaržeckis nuolat tobulina seminaruose ir festivaliuose šalyje ir užsienyje (2005 – Olandija, 2007 – Vokietija). O savo įgytos patirties mokymo įstaigose ir darbo praktikoje
nevengia pasidalyti su kitais. Jis pats 1994–1996 m. grojo Mažeikių
profesionaliame pučiamųjų instrumentų orkestre, o šiandien jo mokiniai padeda Mažeikių muzikos mokyklos orkestrui.
2004 m. K. Dvaržeckiui suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacija.
Credo: dalyti save tiems, kuriems reikalingos mano žinios. Tai pats didžiausias
džiaugsmas.

Mažeikių muzikos mokyklos Sedos filialas S.Dariaus ir St.Girėno g. 2, Seda, Mažeikių r., tel. (8-443) 464 26
Kęstutis Dvaržeckis, Židikų g. 13, Seda, Mažeikių r., tel. (8 – 612) 537 29

2008 metŲ
AUKSO PAUKŠTėS nominantai
			

folkloro kolektyvai

Nominacija GERIAUSIAS KAIMO FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS
Panevėžio r. Miežiškių kultūros centro folkloro ansamblis RINGIS, vadovė Valerija BARTULIENĖ
Kalvarijos seniūnijos Brukų folkloro ansamblis, vadovė Romualda VASIKONIENĖ
Nominacija GERIAUSIAS MIESTO FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS
Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ folkloro ansamblis SALDUVĖ, vadovai: Violeta ir Darius DAKNIAI
Lietuvos mokslų akademijos folkloro ansamblis DIJŪTA, vadovė Rūta ŽARSKIENĖ
Kauno miesto folkloro ansamblis ŽAISA, vadovai: Mintautas ir Ramunė PEČIULIAI
Nominacija GERIAUSIAS VAIKŲ FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAI
Vilniaus Žvėryno gimnazijos vaikų folkloro ansamblis DOLIJA, vadovai Vilija VAITKIENĖ ir Arvydas KIRDA
Molėtų kultūros centro vaikų folkloro ansamblis KUKUTIS, vadovė Rita PELAKAUSKIENĖ
Panevėžio rajono Miežiškių kaimo vaikų folkloro ansamblis RINGUŽIS, vadovė Rita GASAITIENĖ
Nominacija GERIAUSI TRADICINĖS INSTRUMENTINĖS MUZIKOS ATLIKĖJAI
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro Salako kultūros namų kapela SALAKO MUZIKANTAI, vadovas Osvaldas MACIJAUSKAS
Utenos tradicinės instrumentinės muzikos atlikėjai MUZIKONTA IŠ PA UTENAS, vadovė Rima GARSONIENĖ

			

Chorai

Nominacija TARPTAUTINIO SPINDESIO ŽVAIGŽDĖ
Kauno Vytauto Didžiojo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kamerinis choras CANTATE DOMINO
Vadovas Rolandas DAUGĖLA
Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos jaunių choras, vadovas Arvydas GIRDZIJAUSKAS
Nominacija RYŠKIAUSIA LIETUVOS ŽVAIGŽDĖ
Kauno sakralinės muzikos mokyklos mišrus choras GIESMĖ, vadovė Salvinija JAUTAKAITĖ-HARGREAVES
Klaipėdos kultūros centro Žvejų rūmai kamerinis choras CANTARE, vadovas Artūras DAMBRAUSKAS
Vilniaus Gedimino technikos universiteto mišrus choras GABIJA, vadovė Rasa VISKANTAITĖ
Nominacija NAUJAI SUSPINDUSI ŽVAIGŽDĖ
Kretingos meno mokyklos choras SAULAINĖ, vadovės: Violeta ANDRUŠKEVIČIENĖ ir Eugenija KARKIENĖ
Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo kamerinis choras ATŽALYNAS, vadovė Jurgita JUOZŪNIENĖ

VOKALINIAI ANSAMBLIAI
Nominacija GERIAUSIAS VOKALINIS ANSAMBLIS
Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokyklos mokytojų vokalinis ansamblis ŠILAGĖLĖ, vadovė Rasa RUGAITYTĖ
Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis RASKILA, vadovė Lina KAIRYTĖ
Ukmergės kultūros rūmų mišrus vokalinis ansamblis KLASIKA, vadovė Jūratė MARTINKUTĖ
Nominacija GERIAUSIAS KAMERINIS ANSAMBLIS
Skuodo kultūros centro moterų duetas – Kristina Petrauskienė ir Rasa Nikartienė, vadovė Rasa NIKARTIENĖ
Kupiškio kultūros centro moterų duetas - Nidija Sankauskienė ir Sandra Stukaitė, vadovė Nidija SANKAUSKIENĖ
Kelmės rajono Šaukėnų kultūros centro kvartetas ANIMA, vadovas Aidas KALINČIKAS
Nominacija GERIAUSIAS DEBIUTANTAS
Vilniaus vokalinis ansamblis BALSAI, vadovas Egidijus KAVECKAS

			

CHOREOGRAFIJOS KOLEKTYVAI

Nominacija GERIAUSIAS ŠOKIŲ ANSAMBLIS IR VADOVAS
Vilniaus miesto liaudiškos muzikos ir šokių ansamblis VILNIS, vadovai: Juozas VASILIAUSKIS ir Rimutė ZALECKAITĖ
Zarasų kultūros centro vyresniųjų šokių ansamblis EŽERŪNAS, vadovė Jovita MIKUTAVIČIENĖ
Panevėžio miesto VšĮ „Panevėžio linelis” kultūros centro vyresniųjų šokių ansamblis VERDENĖ, vadovas Vytautas MURAUSKAS
Plungės kultūros centro vaikų liaudies šokių ansamblis ŽIRGINĖLIAI, vadovė Laima MONKEVIČIENĖ
Nominacija GERIAUSIA VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ IR VADOVAS
Šiaulių JOVARO pagrindinės mokyklos ir Didždvario gimnazijos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studija ŠĖLTINIS
Vadovai: Violeta LAUGALIENĖ ir Romualdas LAUGALIS
Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos jaunuolių liaudiškų šokių grupė PYNĖ, vadovė Vitalija VENIENĖ
Birštono kultūros centro jaunuolių liaudiškų šokių grupė AGUONĖLĖ, vadovė Virginija JANKAUSKIENĖ
Šilutės pirmosios gimnazijos merginų liaudiškų šokių grupė ATLAJA, vadovė Rita KURPEIKYTĖ
Nominacija GERIAUSIA SUAUGUSIŲJŲ ŠOKIŲ GRUPĖ IR VADOVAS
Birštono kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupė KUPOLĖ, vadovė Birutė BRAZDŽIŪTĖ
Akmenės savivaldybės administracijos kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupė, vadovė Birutė VIKTORAVIČIŪTĖ
Prienų r. Balbieriškio kaimo bendruomenės vyresniųjų šokių grupė RINGIS, vadovas Raimundas MARKŪNAS
			

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ MĖGĖJŲ KOLEKTYVAI

Nominacija IŠEIVIJOS LIETUVIŲ MĖGĖJŲ KOLEKTYVUI IR VADOVUI
Punsko (Lenkija) folkloro ansamblis GIMTINĖ, vadovė Aldona VAICEKAUSKIENĖ
Los Angeles (JAV) šokių ansamblis SPINDULYS, vadovė Danguolė RAZUTYTĖ-VARNIENĖ
Londono folkloro ansamblis SADUTO, vadovė Ligita PAULAUSKAITĖ
			

teatrai

Nominacija GERIAUSIAS LĖLIŲ TEATRAS IR VADOVAS
Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos vaikų lėlių teatras, vadovai: Zilvija SYLIENĖ, Stanislovas NACIUS
Kupiškio Kupos pradinės mokyklos lėlių teatras RYGAILIO, vadovė Dalia KAKTIENĖ
Ukmergės kultūros centro KATINO MURKLIO lėlių teatras, vadovė Natalija KOVARSKIENĖ
Nominacija GERIAUSIAS SUAUGUSIŲJŲ MĖGĖJŲ TEATRAS IR VADOVAS
Joniškio rajono Kriukų kaimo kultūros namų mėgėjų teatras, vadovė Danguolė MUSEJUKIENĖ
Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras, vadovė Danutė SAMIENĖ
Pasvalio kultūros centro šokio teatras TANGO AND, vadovai: Sigitas REPŠYS, Asta LIUKPETRIENĖ
Šakių rajono Lekėčių mėgėjų teatras, vadovė Vaida BRAZAITIENĖ
Telšių Žemaitės dramos teatro aktorių trupė, vadovas Artūras BUTKUS
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro liaudies teatras MIMIKA, vadovė Janina MAŽEIKIENĖ

LIAUDIŠKOS MUZIKOS KOLEKTYVAI
Nominacija GERIAUSIAS LIAUDIES INSTRUMENTŲ ORKESTRAS IR VADOVAS
Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos tautinių instrumentų ansamblis SUBATĖLĖ, vadovai: Loreta ir Anatolijus TUMANOVAI
Šiaulių miesto 2-osios muzikos mokyklos lietuvių liaudies instrumentų orkestras, vadovai: Lora ANDRIUŠKIENĖ ir Darius DAKNYS
Alytaus muzikos mokyklos ansamblis DEIMANA, vadovė Alė ŽEBRAUSKIENĖ
Nominacija GERIAUSIA LIAUDIŠKA KAPELA
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro liaudiška kapela SALDUVA, vadovas Algimantas Jonas BARTAŠIUS
Lietuvos žemės ūkio universiteto liaudiška kapela ŪKININKAS, vadovas Romualdas SADZEVIČIUS
Plungės rajono savivaldybės kultūros centro liaudiška kapela, vadovas Vidmantas ŽILINSKAS
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila” liaudiška kapela JOLDIJA, vadovas Laurynas VAINUTIS
			

pučiamųjų instrumentų orkestrai

Nominacija GERIAUSIAS pučiamųjų instrumentų ORKESTRAS IR VADOVAS
Panevėžio rajono Upytės seniūnijos Ėriškių kultūros centro vaikų varinių pučiamųjų instrumentų orkestras ĖRIŠKIŲ BRASS
Vadovas Saulius BUITVYDAS
Trakų rajono Aukštadvario vidurinės mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras AUKŠTADVARIO GRIAUSMAS
Vadovas Valerijus FILONOVAS
Mažeikių muzikos mokyklos Sedos filialo pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovas Kęstutis DVARŽECKIS
Panevėžio rajono Velžio seniūnijos Šilagalio kultūros centro jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras SKLEPUČINI
Vadovas Vilmantas VAPSVA
Plungės kultūros centro pučiamųjų orkestras, vadovas Romas JASEVIČIUS
Vilniaus Tallat-Kelpšos konservatorijos pučiamųjų orkestras RITMAS, vadovas Albinas KUČINSKAS
Joniškio kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras TONAS, vadovas Genius BURKUS
Plungės meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovas Artūras URNIEŽIUS

