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Apdovanojimai ir koncertai
Teatrai
Kovo 8 d. 17 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje (Gedimino pr. 4)
12 val.

Joniškio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro BENDRAAMŽIAI
spektaklis LABAS, PEPE! pagal A. Lindgren „Pepė Ilgakojinė“, vadovas Arvydas BUTKUS

14 val.

Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos teatro studijos ARLEKINAS
spektaklis DRYŽUOTASTAŠKASNET, vadovė Tatjana TIMKO

18 val.

Birštono kultūros centro mėgėjų teatro
spektaklis KURPIUS IR NELABASIS pagal A. Čechovo apsakymą, vadovas Rimantas JACUNSKAS

Chorai ir vokaliniai ansambliai
Kovo 9 d. 15 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30)
CHOREOGRAFIJOS ir LIAUDIŠKOS muzikos KOLEKTYVAI
Kovo 9 d. 17 val. Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmuose (Žirmūnų g. 1E)
Pučiamųjų instrumentų orkestrai
Kovo 10 d. 15 val. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre (Konstitucijos pr. 25)
Folkloro ansambliai
Kovo 10 d. 17 val. Vilniaus rotušėje (Didžioji g. 31)
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Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos – Kovo 11-osios – proga devintą kartą svarbiausias
sostinės sales nutvieskia AUKSO PAUKŠTĖS spindesys, globojantis gražiausius žmonių dvasios pasireiškimus.
1999 m. Lietuvos liaudies kultūros centro ir Dainų šventės fondo įsteigta AUKSO PAUKŠTĖS nominacija siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į geriausius kūrybos, tradicijų puoselėjimo, atlikimo
meno rezultatus. Šia nominacija įvardijami, pagerbiami ir apdovanojami geriausi 2007-ųjų metų
mėgėjų meno kolektyvai bei jų vadovai, išsiskyrę itin reikšminga, aktyvia veikla, parengę naujų
kultūros tradicijas reprezentuojančių programų, pelnę laureatų vardų, prizų šalies ir užsienio renginiuose ar kitaip sušvitę kultūros padangėje. Tradiciškai AUKSO PAUKŠTĖS teikiamos giliausias
istorines ir kultūrines šaknis turinčių meno šakų bei žanrų sambūriams: folkloro ansambliams, chorams, vokaliniams ansambliams, liaudiško šokio, muzikos kolektyvams, pučiamiesiems orkestrams,
teatrams.
Prasminga, kad nuo 2007 metų pretenduoti į AUKSO PAUKŠTĖS nominaciją gali ir kitose pasaulio
valstybėse veikiančių, lietuvišką kultūrą ir meną puoselėjančių Lietuvių bendruomenių meno kolektyvai.
Folkloro ansambliai glaudžiai susiję su tradicine kultūra – dainomis, šokiais, instrumentine muzika,
papročiais, žodine liaudies kūryba. Šiųmetinės „Aukso paukštės“ nominacijos ateina po didžiulio
visų folkloro kolektyvų susitelkimo 2007 m. dainų šventės Folkloro dienai. Tai buvo puiki proga
pamatyti visą liaudies dainos, šokio, instrumentinio muzikavimo ir kitų tradicijų puoselėtojų panoramą, jų pastangas, poslinkius ir didžiulę meilę, pagarbą savai kultūrai. Šventei ruošėsi visi – savo
tėvų ir senelių tradicijas tebesaugantys kaimų dainininkai, muzikantai, ansambliai, jau ne vieną
dešimtmetį gyvuojantys ir naujai besiburią folkloro ansambliai miestuose, kultūros centruose, visoje
Lietuvoje besikalantys „ūgliukai“ – vaikų folkloro ansambliai. Tie, kas šiemet pelnė geriausiųjų vardus, savo krašto tradicijų perteikimo brandumu, parengtų programų verte, aktyvumu išsiskyrė ne tik
dainų šventėje, bet ir kituose svarbiuose folkloro renginiuose - tarptautiniuose folkloro festivaliuose
BALTICA, SKAMBA SKAMBA KANKLIAI (Vilnius), ATATARIA LAMZDŽIAI (Kaunas), PARBĖG LAIVELIS (Klaipėda), Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse TRAMTATULIS.
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 1000 Lietuvos suaugusiųjų ir vaikų chorų ir per 800 vokalinių ansamblių - skaitlingiausiai
mėgėjų meninei veiklai atstovaujantys žanrai. Jų meninis lygis ir tikslai įvairūs: vieni Lietuvą 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
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konkursiniame festivalyje CANTATE DOMINO Kaune. Koncertinių gastrolių maršrutai driekiasi vis
toliau –Pietų Afrikos Respublika, Meksika, Tailandas, Kinija, Korėja. 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 sporto čempionams): 1991-aisiais „Grand Prix Europeo“
konkurse Ture (Prancūzija) Tado Šumsko vadovaujamas Lietuvos muzikos akademijos mišrus kamerinis choras buvo pripažintas Europos laureatu, 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“. Turime ir olimpinį čempioną
– Lietuvos vaikų ir jaunimo centro jaunimo grupė KIVI, vadovaujama Danguolės Aukselienės, pasaulinėje chorų olimpiadoje Ksiamene (2006 Kinija) tapo olimpiniu čempionu džiazo kategorijoje,
laimėjo aukso medalį vaikų kategorijoje, sidabro medalį – folkloro kategorijoje. Tai – Lietuvos choro
meno Ambasadoriai. Dešimtys geriausiųjų chorų, vokalinių ansamblių, savo meniniais laimėjimais
tvirtinantys mėgėjų meno prestižą pirmiausia čia, gimtuosiuose namuose, jau pelnytai pašlovinti ir
apdovanoti AUKSO PAUKŠTĖS statulėle. Jie ir būsimi laureatai – Dainų švenčių ateitis. Kartu su jais
šimtų šimtai chorų dainuos 2009 metų Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“!
Pasiaukojantis visų choreografinių kolektyvų vadovų darbas tikrai subrandina brandžius vaisius. Sukurti šokiai įauga į kolektyvų repertuarus, jie dovanojami tikro meno ištroškusiems mūsų tautiečiams
ir kitų kraštų melomanams. Gražiausiais šokiais išpuošiamos mūsų pačių bei mūsų tautiečių rengiamos šventės. Lietuvoje tradiciškai vyksta įvairūs liaudies šokių grupių, ansamblių konkursai, festivaliai, sambūriai, kuriuose neretai esti 500, 5000 ir daugiau dalyvių. Tokiuose renginiuose išryškėja
entuziastų veiklos rezultatai, noras būti geriausiu, susipažįstama su lietuviško šokio lobynu... Šokyje
- ir įvairių regionų, ir nacionalinio charakterio savybės. Lietuvių tautinio šokio kelias – netrumpas ir
prasmingas (neseniai paminėtas 100-metis nuo pirmo scenoje pašokto šokio). Pastaraisiais metais
vis labiau suvokiama, kad liaudies kūryba yra didelė kultūrinė ir estetinė vertybė, kad šį palikimą reikia branginti ir perduoti ateities kartoms.
Tikime, kad šokis ir toliau plėtosis ir džiugins ne tik jį šokančius, bet ir jį reginčius.
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 teatrų,
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 festivaliuose. Galime
didžiuotis, kad mūsų teatralai nuo 1997 m. dalyvavo visuose pasaulinės mėgėjų teatrų asociacijos
AITA/IATA kongresuose, kurie kas dveji metai rengiami vis kitoje pasaulio šalyje. 2007 m. Rokiškio
liaudies teatras puikiai pasirodė pasauliniame mėgėjų teatrų festivalyje Pietų Korėjoje.
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Respublikinėse ŠIMTAKOJO, MOLINUKO TEATRO, PASTOGĖS, ATSPINDŽIŲ šventėse aktyviai dalyvauja vaikų ir jaunimo, lėlių, suaugusiųjų teatrai, kasmet sulaukiama debiutuojančių. Nuo 2006
m. draugėn suburia per apskritis keliaujantis renginys TEGYVUOJA TEATRAS, skirtas tarptautinei Teatro dienai. Čia pagerbiami ryškiausi šalies mėgėjų teatro kūrėjai: režisieriai, aktoriai, kompozitoriai,
scenografai, choreografai, teatro pedagogai ir kt. Daugiau kaip šimtmetį gyvuojanti teatro tradicija
šiandien skleidžiasi naujomis formomis, skatina meninį teatrų tobulėjimą, savojo kelio ieškojimą.
Liaudies instrumentinė muzika yra unikalus reiškinys, puoselėjamas šalyje daugiau nei šeši dešimtmečiai. Jis išugdė kelias kartas ryžtingų šio žanro puoselėtojų. Šiandien ne mažiau svarbu globalizacijos iššūkių prisodrintame pasaulyje minėtas vertybes išsaugoti. Todėl liaudies instrumentinė
muzika skamba Lietuvos ir Pasaulio dainų šventėse, kituose šalį reprezentuojančiuose renginiuose.
Jai atstovauja liaudies instrumentų orkestrai, liaudiškos muzikos ansambliai bei kapelos ir itin išpopuliarėję kanklių ansambliai. Jie nuo seno dalyvauja Dainų švenčių Ansamblių vakare, o pastarąjį
dešimtmetį prasmingai įsiliejo į gyvąją šalies dainų švenčių istoriją „Kanklių popietės „Skambėkite,
kanklės” programa.
Šiuo metu šalyje veikia per 100 mėgėjų pučiamųjų instrumentų orkestrų. Per pastaruosius penketą metų atgimė, atsinaujino ar susibūrė per 50 pučiamųjų orkestrų. Vieni iš svarbiausių skatintojų
- pučiamųjų orkestrų čempionatai, pasirengimas Dainų šventei, tradiciniai ir naujai organizuojami
festivaliai Vilniuje, Trakuose, Palangoje, Panevėžyje ir kt., pavienių kolektyvų dalyvavimas tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose, glaudus bendradarbiavimas su Europos šalių šio žanro kolektyvais, renginių organizatoriais.
Veiklūs Suvalkijos, Žemaitijos regionų orkestrai. Aukščiausią profesionalumo lygį yra pasiekę kauniečiai, o kai kurie sostinės orkestrai išsiskiria instrumentų sudėtimis. Čia veikia ir po keletą ansamblių – diksilendų, kurių stilistika yra labai patraukli jauniems muzikantams. Savitas ir įdomus
Panevėžio rajono orkestrų kūrimosi procesas, įtraukiantis kaimo bendruomenes.
Didžiausia padėka visiems mėgėjų meno ugdytojams – kolektyvų vadovams ir dalyviams.
Nuoširdžiai sveikiname 2007 metų AUKSO PAUKŠTĖS laimėtojus, kiekvieną asmeniškai ir visus
drauge, linkime geriausios kloties, džiuginančių ateities kūrybos rezultatų.
Lietuvos liaudies kultūros centras

Folkloro kolektyvai
AUKSO PAUKŠTES 1999-2006 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
2006
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kelmės organizacijos folkloro ansamblis RAMOČIA, vadovas
	Valdas RUTKŪNAS

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 ir
	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 ir Egidijus KUNDROTAS
2006
Vilniaus Taurakalnio kultūros centro folkloro ansamblis JORĖ, vadovai: Rūta ALEKSIŪNIENĖ ir
Gintaras ALEKSIŪNAS

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
2006
Kauno miesto „Atžalyno“ vidurinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis KAUKUTIS, vadovės: Birutė VIRŠILAITĖ ir
Asta RAČINSKAITĖ

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 ŠALKAUSKIENĖ ir
	Jonas PETRAUSKAS
2003 	Vilniaus miesto tautiška kapelija SUTARAS, vadovas Antanas FOKAS
2004 	VšĮ Lazdijų rajono kultūros centro kapela DZIEDUKAI, vadovas Romas MAZĖTIS
2005 	Vilniaus miesto tradicinės muzikos kapela DUJA, vadovas Arūnas LUNYS
2006
Kaišiadorių miesto Kriščiūnų šeimos tradicinė kapelija, vadovas Česlovas KRIŠČIŪNAS
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Nominacija
GERIAUSIAS KAIMO FOLKLORO ANSAMBLIS R VADOVAS
LAUREATAS
Druskininkų kultūros centro

folkloro ansamblis STADAŁĖŁĖ, vadovė Lina Balčiūnienė
Druskininkų kultūros centro folkloro ansamblis STADAŁĖŁĖ įkurtas 1994 m. vadovės Linos Balčiūnienės iniciatyva.
Ansambliečiai - tradicijos tęsėjai, išsaugoję dzūkų krašto papročius, dainas, šokius, pasakojimus.
STADAŁĖŁĖS repertuare ansambliečių – Elenos Baublienės, Julijos Grigienės, Jadvygos Kašėtienės,
Joanos Tamulevičienės ir kt. – pateikta liaudies kūryba.
Ansamblis yra parengęs daug teminių programų: kalendorinių švenčių, vaišių, vestuvinių dainų,
romansų, taip pat bendrų projektų su kitų meno sričių, žanrų atlikėjais.
STADAŁĖŁĖS dainos skamba dokumentiniuose filmuose Dainuoja Stadałėłė (rež. B. Bražinskaitė, LRT), Stadałėłei 10 metų (režisierė L. Rekevičienė, DRT), 1997 metais išleistoje garsajuostėje ir
2004 m. parengtoje kompaktinėje plokštelėje.
Ansamblis nuolat koncertuoja savivaldybės, šalies, tarptautiniuose renginiuose. Kaip vieni iš geriausių dzūkų tradicijų tęsėjų kviečiamas dalyvauti Lietuvos dainų švenčių Folkloro dienos programose, festivaliuose „Baltica“, „Dzūkų godos“, „Žuvys išgalvojo
giesmes“ ir kt. Kolektyvo koncertine programa žavėjosi Baltarusijos, Lenkijos, Švedijos žiūrovai.
Vadovės veiklos tikslas: išsaugoti gyvąją dzūkų krašto papročių,
tautosakos tradiciją ir perduoti ateities kartoms.
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Nominacija
GERIAUSIAS MIESTO FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS
LAUREATAS
VšĮ Šilutės kultūros ir pramogų centro

folkloro ansamblis VERDAINĖ, vadovė Regina Jokubaitytė
Verdainė – vienas iš keturių kaimų, kuriems susijungus 1511 m. įsikūrė Šilutės miestas (ŠilokarčemaHeidekrug). Verdainės vardas kilęs iš žodžių virti, verda, bet jis reiškia ir vyksmą, buvimą, išsiveržimą, kūrimą, atsiradimą...
1988 m. Šilutės mieste susibūrė folkloro ansamblis VERDAINĖ. Kolektyvas - viena didelė šeima:
proseneliai, seneliai, tėvai, vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai. Vyriausiam – 78-eri, jauniausiam –
3-eji metai. Šiuo metu ansamblyje 30 žmonių. VERDAINĖS repertuare – Klaipėdos krašto ir Šilutės
rajone užrašyta liaudies kūryba: dainos, šokiai, pasakojimai, rateliai, žaidimai... 1995 m. ir 1999 m.
ansamblis dalį savo programos įrašė Lietuvos radijo įrašų studijoje. Kolektyvą nekartą filmavo Lietuvos televizija, kūrusi laidas apie Pamario kraštą ir jo tradicijas. 1997 m. jam paskirta Šilutės rajono
„Sidabrinės nendrės“ premija už krašto tradicijų puoselėjimą. Ansamblis aktyviai koncertuoja rajono, šalies šventėse, tarptautiniuose folkloro festivaliuose Lietuvoje ir
užsienyje (Tilžėje, Latvijoje, Vokietijoje, Turkijoje). Advento vakarai
su Klaipėdos krašto giesmėmis ir dainomis, tarpukalėdžio vakarai ir
naujametinis šurmulys, linksmos Užgavėnės, Mažosios velykėlės su
darbščiausių tautodailininkių margintais margučiais ir pavasariniais
žaidimais – tai tik dalis ansamblio veiklos. VERDAINĖ žiūrovams
dalija nuoširdumą ir širdžių šilumą. Greit minėsiantis 20-metį ansamblis yra vienas gyvybingiausių Šilutės rajono, Klaipėdos krašto
kolektyvų, su polėkiu puoselėjantis įdomią ir savitą šio krašto etninę
kultūrą.
Vadovės veiklos tikslas: išsaugoti savo krašto tradicinės kultūros gyvybingumą.
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Nominacija
GERIAUSIAS VAIKŲ FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS
LAUREATAS

Utenos miesto vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis”

vaikų folkloro ansamblis KUPOLYTĖ, vadovė Elena Kiškienė
1995 m. kovo 25 d., per Gandrines, įvyko pirmas Utenos vaikų lopšelio–darželio Želmenėlis folkloro ansamblio KUPOLYTĖ pasirodymas miesto visuomenei. Tuomečiai ansamblio vaikai dabar jau
studentai, o jų pramintu taku keliauja antroji „kupoliukų“ karta. Šiuo metu KUPOLYTĖJE dainuoja
ir šoka 22 vaikai, buvę „Želmenėlio” ugdytiniai, bei 10 „Želmenėlio” pedagogų, armonika groja
muzikos mokytojas Valdas Laurinavičius.
Kolektyvas nuolat kviečiamas dalyvauti rajono, šalies ir tarptautiniuose renginiuose. Koncertavo
folkloro festivaliuose: SKAMBA SKAMBA KANKLIAI, BALTICA, MARTYNAS, IR ATSKRIDA GEGULA, EŽERŲ SIETUVA, tarptautiniame vaikų festivalyje DVYNA-DZVYNA-DAUGUVA Baltarusijoje,
Pasaulio lietuvių dainų šventėse. 2007 m. KUPOLYTĖS vaikus sėkmė lydėjo Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – TRAMTATULIS–2007 konkurse. Jo laureatais tapo pasakotoja
Viltė Subačiūtė, dainininkai Gerda Bartuševičiūtė ir Gytis Gurklys. Utenos rajone ansamblis vykdo
etninės kultūros sklaidos projektus, kuriuose senąsias tradicijas ir
papročius pavyksta įvilkti į patrauklų šventinį rūbą. „Želmenėlio”
pedagogai ir KUPOLYTĖ yra aktyvus švietimo projektų – „Vaikas
ir tradicinė kultūra“, „Lietuvių etninės kultūros vertybės Europoje“
– dalyvis. Skaitmeninėse mokymo priemonėse „Lietuvių etninė
kultūra“ įrašytos programos: JURGINIŲ ŠVENTĖ, BALTOJO OŽELIO DIENA.
Ansambliečiai džiaugiasi bendradarbiavimu su ūkininkais V. ir
A. Juodvalkiais iš Beržatilčio kaimo, nes jų sodyboje, natūralioje
kaimo aplinkoje, švenčiamos kalendorinės šventės. Mažieji „kupoliukai“ – ne tik etninės kultūros vartotojai, bet ir skleidėjai: iš
kolektyvo – į šeimą, į visuomenę, iš dabarties – į ateitį.
Vadovės credo: pasauliui mes įdomūs tiek, kiek esame saviti.
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Nominacija GERIAUSI TRADICINĖS INSTRUMENTINĖS MUZIKOS
ATLIKĖJAI IR VADOVAS
LAUREATAS
Vilniaus miesto

instrumentinio folkloro grupė VYDRAGA, vadovas Algirdas Klova
Folkloro ansamblį VYDRAGA 1988 m. įkūrė ir iki šiol jam vadovauja kompozitorius, pedagogas,
folklorininkas ir muzikantas Algirdas Klova. Ansamblis rengė ekspedicijas, buvo įkūręs jaunimo
folkloro studiją, įrašė ir išleido plokštelę, keturias garsajuostes, dvi kompaktines plokšteles, parengė
per dešimtį muzikinių programų. VYDRAGA nusifilmavo keturiose LTV programose, Lietuvos radijo
fondams įrašė daugiau kaip tris valandas muzikos. Neapsiribodama vien tradiciniu folkloro atlikimu
VYDRAGA kūrybingai sujungė jį su kitais žanrais ir su Skirmanto Sasnausko džiazo kvartetu įrašė
bendrą kompoziciją LAUMIŲ SAKMĖS. VYDRAGA dalyvavo dešimtyse koncertų, festivalių Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje, Argentinoje, Vokietijoje, Danijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir kt.
1996 m. A. Klova folkloro ansamblį perorganizavo į penkių, o vėliau į septynių multiinstrumentininkų grupę. Beveik visi jos nariai – buvę VYDRAGOS ansamblio dalyviai, ilgamečiai folkloro entuziastai, ekspedicijose mokęsi iš kaimo muzikantų. Ši instrumentinė
grupė pirmąjį CD pristatė NATO būstinėje Briuselyje, grojo parodoje EXPO 2000 Hanoveryje, koncertavo Farerų salose, Latvijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Rusijoje, Kinijoje, Lenkijoje, Anglijoje,
Švedijoje. Šiandien VYDRAGA groja Lietuvos ir kitų pasaulio šalių
liaudies muziką, nevengia eksperimentų.
Klausydamas naujo VYDRAGOS albumo Piktžirnis, jautiesi lyg
vartytum senų reprodukcijų albumą, kurio originalai naujai atgyja
šiandieną...
Pagrindinis grupės principas – kūrybiškas požiūris į liaudies muziką: svarbiausia nesugadinti to, kas yra.

CHORAI 
AUKSO PAUKŠTES 1999-2006 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
2006	Vilniaus universiteto merginų choras VIRGO, vadovė Danguolė GELGOTIENĖ
2006
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro jaunimo grupė KIVI, vadovė Danguolė AUKSELIENĖ

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
2006
Kamerinis choras AIDIJA, vadovas Romualdas GRAŽINIS

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
2006
Kretingos kamerinis choras, vadovas Tomas AMBROZAITIS
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Nominacija TARPTAUTINIO SPINDESIO ŽVAIGŽDĖ
LAUREATAS
Kauno kamerinis mišrus choras KAMERTONAS
1995 metais choristus subūrė dirigentas R. Misiukevičius ir dainininkas V. Normantas, kuris jau 12
metų yra choro prezidentas. 1996-2003 m. KAMERTONUI vadovavo A. Viesulas. Jo vadovaujamas
kolektyvas kasmet surengdavo nemažai koncertų įvairiuose šalies miestuose ir užsienyje: Vokietijoje, Austrijoje, Lenkijoje ir kt.; 1999 m. koncertavo Jungtinėse Amerikos Valstijose (12 pasirodymų
vietos lietuvių bendruomenėms), po dvejų metų pirmas iš šalies chorų koncertavo Australijoje, o
2003 m. - Pietų Afrikos Respublikoje (dainavo kartu su keturiais šios valstybės kolektyvais).
Nuo 1998 m.choras – nuolatinis Kauno ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių dalyvis.
1996 m. dalyvavo prestižiniame F. Šūberto konkurse Austrijoje, 2001 m. tarptautiniame chorų konkurse Prahoje (Čekija) choras pelnė aukso diplomą.
Kęstutis Jakeliūnas KAMERTONUI pradėjo vadovauti 2003 metais. Jo vadovaujami choristai kamerinių chorų konkurse “Cantate Domino” (Kaunas) 2004 m. pelnė sidabro diplomą, o 2006 m. XIV
sakralinės muzikos festivalio II „Cantate Domino“ konkurse - aukso diplomą (I vieta), Lietuvos
suaugusiųjų chorų konkurse 2006 - aisiais - I lygio diplomą. Tais pačiais metais choras surengė tris
koncertus Meksikoje ir sulaukė didelio dėmesio ir pasisekimo.
2007 m. XVI tarptautiniame S. Šimkaus chorų konkurse Klaipėdoje KAMERTONAS iškovojo III vietą.
Liepos mėnesį tarptautiniame chorų festivalyje „A voyage of songs“ Pattaya (Tailandas) kauniečiai
pelnė solidų pripažinimą - sidabro diplomą. Konkursinėje programoje varžėsi 31 choras: 2 chorai iš
Čekijos, kiti - iš Azijos, Australijos, Afrikos. Neginčijami lyderiai tarp jų buvo filipiniečiai, pelnę šios
chorinės dainos šventės „Grand prix“ (nuo jų kauniečiai skyrėsi keliomis šimtosiomis balo...)
Choro repertuaras platus – nuo šiuolaikinės choro muzikos opusų iki stambios formos klasikos
kūrinių: su Kauno simfoniniu orkestru atliko W.A.Mocarto „Karūnavimo mišias“ bei L. Cherubini Mišias C-dur. Per 12 koncertinės veiklos
metų KAMERTONAS įrašė garso kasetę „Kalėdinės dainos ir giesmės“
(1997) ir keturias kompaktines plokšteles: Antonijaus Vivaldžio „Gloria“
(1998), gyvo garso koncertą Klivlende (1999), choro 5-mečio jubiliejinį koncertą (2000) ir choro 10-mečiui skirtą dainų ir giesmių rinkinį
(2004).

Kęstutis JAKELIŪNAS - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
bakalauras (2004), magistras (2006, LMTA Kauno fakultetai).
Vadovo credo: viskas, kas tobula – yra gražu.

Plačiau - http://www.kamertonas.lt
Kęstutis Jakeliūnas, k.jakeliunas@kamertonas.lt, Savanorių pr. 278 – 28, LT 50201 Kaunas, + 370 615 22565
Vytautas Normantas, A.Smetonos alėja 51 – 8, LT 45316 Kaunas, + 370 672 99563, + 370 614 04035
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Nominacija RYŠKIAUSIA LIETUVOS ŽVAIGŽDĖ
		

LAUREATAS
Vilniaus universiteto akademinis choras
Vilniaus universiteto akademinis choras, vienas seniausių Lietuvos studentų kolektyvas, įkurtas 1940
m. 1961 m. jam suteiktas nusipelniusio kolektyvo vardas. 2006 m. birželio mėnesį choras paminėjo
65 metų jubiliejinę sukaktį. Jam vadovavo daug įžymių Lietuvos chorvedžių: K.Kaveckas, P.Sližys,
P.Gylys, R.Zdanavičius, nuo 1995 m. - Rasa Gelgotienė (chormeisteriai: Ignas Garla, Nerijus Masevičius).
Akademinis choras aktyviai dalyvauja šalies ir tarptautiniuose festivaliuose, Lietuvos dainų šventėse,
Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventėse „Gaudeamus” bei Lietuvos muzikų sąjungos, Vilniaus,
Panevėžio ir kitų miestų savivaldybių projektuose. Nuo 2003 m. kasmet rengia specialias kalėdines
programas, skirtas neįgaliesiems, yra koncertavęs su dirigentais: S.Sondeckiu, R.Šerveniku, P.Gyliu,
V.Miškiniu, V. Kapučinsku, įvairiais ansambliais ir solistais. Studentai gastroliavo Vengrijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje ( ir Sardinijoje), Prancūzijoje, Anglijoje, Bulgarijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Graikijoje, Šveicarijoje, Turkijoje, Meksikoje.
Choras pelnė prizines vietas tarptautiniuose konkursuose: studentų chorų konkurse Slovakijoje – sidabro medalį (1997), antrąsias vietas - tarptautiniame konkurse Anglijoje (1999), habanerų konkurse
Ispanijoje (2001), o 2006 m. – II vietą už privalomąją programą ir I vietą sambų kategorijoje tarptautiniame chorų konkurse Šiaurės Ispanijoje.
Įvairių laikotarpių ir autorių kūriniai - Ave Maria (2001), V.A. Mocarto Vesperae Solennis (2003) ir
kt. - įrašyti kasetėse bei kompaktinėse plokštelėse.
Nuo 2003 metų Vilniaus universiteto akademinio choro tradicija tapo kasmet rengiamos specialios
kalėdinės programos, skirtos kurtiesiems. Šių koncertų metu publika gali ne tik klausytis kalėdinių
giesmių, bet ir stebėti jų atlikimą gestų kalba.

Rasa GELGOTIENĖ.

1982 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), metus studijavo Peterburgo konservatorijoje pas
prof. A. Michailovą.
Vadovauja Vilniaus universiteto chorams: merginų chorui VIRGO (nuo
1982), mišriam chorui PRO MUSICA (nuo 2004).
Su chorais dalyvavo per 60 tarptautinių festivalių, pelnė apdovanojimus
20 tarptautinių konkursų. 2005-2007 m. vadovavo jungtiniam šešių šalių
chorui ES projekte „Open to every citizen“, Oristano ir Kaljario (Italija),
Ekstremadūros (Ispanija) ir Kalifornijos (JAV) universitetų chorų meistriškumo kursams.

Rasa Gelgotienė, Skapo g. 3-6, Vilnius 8-5 2 629656
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Nominacija NAUJAI SUSPINDUSI ŽVAIGŽDĖ
LAUREATAS
Biržų „Saulės” gimnazijos mišrus jaunimo choras
„Saulės“ gimnazijos jaunimo mišrus choras įkurtas 2000 metais. Jis aktyvus gimnazijos, miesto,
šalies renginių, festivalių, konkursų, 2003 m. pasaulio lietuvių dainų šventės MES, 2005 m. moksleivių dainų šventės, 2007 m. Lietuvos dainų šventės „Būties ratu“ Dainų dienos dalyvis.
2003 m. Respublikiniame chorų konkursiniame festivalyje MES - LIETUVOS VAIKAI Panevėžio
ir Utenos apskričių, Panevėžio regioniniame ture pelnė I laipsnio diplomą ir I vietą (2003 ir 2004
m.).
Choras draugauja su Vilniaus Užupio gimnazijos mišriu choru AVE VERUM ir Latvijos Respublikos
Aizkrauklės gimnazijos mišriu choru - jų pakviesti 2004 m. dalyvavo Moksleivių dainų šventėje
Aizkrauklėje ( šiai progai choras parengė tris daugiabalses Raimondo Paulo dainas latvių kalba) .
VII respublikiniame vidurinių mokyklų ir gimnazijų mišrių chorų konkurse DAINUOK IR KELIAUK
2007 (Kaunas) gimnazistai ne tik laimėjo diplomą už geriausiai atliktą privalomąjį kūrinį – Jurgio
Juozapaičio dainą „Baltos lankos“ - bet pelnė ir pagrindinį prizą: koncertinę kelionę Praha-VienaBudapeštas.
Užsienio gastrolėms choras parenge dainų a cappella programą.

Danguolė KAZAKEVIČIENĖ (g.1959 m. Šiauliuose),

1982 m.
Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose įgijo choro
dirigavimo specialybę, 2005 m. lankė Vilniaus pedagoginio universiteto
pedagogikos-psichgologijos perkvalifikavimo kursus. Choro vadovė, mokytoja metodininkė surengė muzikinius projektus („Vakaras su Bachu“,
„M.K.Čiurlionio 130-osioms gimimo metinėms paminėti“), seminarą rajono muzikos mokytojams.
Credo – Visur ieškoti harmonijos.

„Saulės“ gimnazija, Vytauto g. 32, LT 41140 Biržai, 8– 450 37986
Danguolė KAZAKEVIČIENĖ, Kaštonų g. 25 – 20, LT 41155 Biržai, 8 – 675 13829

vokaliniai ansambliai
AUKSO PAUKŠTES 1999-2006 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
2006
Artūro Noviko džiazo mokyklos vokalinė grupė JAZZ ISLAND, vadovas Artūras NOVIKAS

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
2006
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filialo moterų tercetas, vadovė Rasa ZELBIENĖ

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
2006	Neskirta
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Nominacija GERIAUSIAS VOKALINIS ANSAMBLIS
LAUREATAS
Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmų

moterų vokalinis ansamblis EGLĖ
Ansamblis susibūrė 1981 metais. Beveik nuo pirmųjų gyvavimo dienų jam vadovauja Eglė Juozapaitienė, daugelį metų akompanuoja pianistė koncertmeisterė Ina Kononova. Penkiolika EGLĖS
dainininkių - medikės, žurnalistės, draudimo bendrovių darbuotojos, policijos pareigūnės - savo
laisvalaikį pašventė muzikai, dainai.
EGLĖS dainomis žavėjosi ne tik Lietuvos miestų ir miestelių , bet ir Rusijos, Lenkijos, Belgijos, Austrijos klausytojai. Per 25-erių metų kūrybos laikotarpį ansamblis pelnė apžiūrų, konkursų laureatų diplomus: 2002-2005 m. lygių balsų chorų festivalyje Palangoje, 2005 m. diplomą VII tarptautiniame
rusų sakralinės muzikos festivalyje ir laureato vardą respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių
konkurse SIDABRINIAI BALSAI. 2006-aisiais tapo I tarptautinio Baltijos šalių vokalinių ansamblių
konkurso Rygoje diplomantėmis.
EGLĖS repertuaras įvairus – nuo klasikinės, bažnytinės muzikos, harmonizuotų liaudies dainų iki
šiuolaikinės estrados, džiazo kūrinių, retro repertuaro: tai populiarios lietuvių autorių (A.Raudonikio,
M.Noviko, M.Vaitkevičiaus, A.Bražinsko, L.Abario, J.Gaižausko) dainos ir užsienio kompozitorių
(Marketi, Kerno, Mandelo, Sparks, Koreptos) melodijos. Bažnytinio repertuaro puošmena – Š. Guno
mišios ir giesmės „Ave, Marija“ įvairios versijos, kompozitorių Kačini, Bacho ir Guno, Gruberio, Sen
Sanso ir lietuvių kompozitorių religiniai kūriniai.
Ansamblis yra įrašęs dainų Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje, dainininkių atliekami
muzikiniai sveikinimai skamba televizijos pageidavimų koncertuose. Kūrybinės veiklos 25-mečio
proga (2007 m.) ansamblis išleido savo pirmąją kompaktinę plokštelę „Žiedų pūga“.

Eglė JUOZAPAITIENĖ, 1982 m. baigusi Vilniaus kultūros

mokyklą (choro dirigentės specialybė), 1989 m. - Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (prof. V.Daunoro klasė), įgijo operos bei
koncertų dainininkės, vokalo pedagogės kvalifikaciją ir magistro
laipsnį. 1993 m. kaip stebėtoja dalyvavo Europos operos ir vokalinio meno centro (ECOV) rengiamuose jaunųjų operos dainininkų vasaros tobulinimosi kursuose, profesines žinias gilino Opera
Island vasaros akademijoje Kristiansand, Norvegijoje (2004 m.).
Eglė Juozapaitienė (sopranas) yra surengusi solinių koncertų šalies ir užsienio scenose: drauge su Vytautu Juozapaičiu (baritonas)
ir pianistu M. Motiekaičiu Lietuvių pasaulio centre Lemonte
(2004 m. rudenį), Europos Parlamente Briuselyje (2007m).
Dainininkės audio - ir video įrašai skamba Lietuvos radijuje
ir televizijoje.
Nuo 1991m. - Vilniaus kolegijos Menų fakulteto lektorė (dainavimo disciplina), metodinės
komisijos pirmininkė, vokalo
srities ekspertė.
Credo – dainuoti, mylėti,
džiaugtis kiekviena diena!

Eglė Juozapaitienė, J. Matulaičio a. 7-23, LT 05111 Vilnius, (8-5) 2168459, 8-682 13214, juozvytas@takas.lt
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Nominacija GERIAUSIAS KAMERINIS ANSAMBLIS
LAUREATAS
Visagino jaunimo centro „Orbita”

modernaus folkloro ansamblio PRAZDNIK vokalinė grupė
Ansamblį 1997 metais subūrė muzikantai, kuriuos sudomino idėja sujungti autentišką folklorą ir
šiuolaikinius muzikos stilius. Ansamblio repertuare – įvairių Rusijos etnografinių regionų senovinės
dainos, atliekamos akompanuojant šiuolaikiniais muzikos instrumentais.
Dažnai vokalinė grupė pasirodo be instrumentinio pritarimo, pavyzdžiui, vokalinių ansamblių konkursinėje šventėje ,,Šilų aidai“ (Šilalė), “Sidabrinių balsų” respublikiniame konkurse, kuriam specialiai parengė sakralinės muzikos programą.
Šalia veikia jaunimo muzikos studija, kurios nariai išmoksta groti įvairiais instrumentais, susipažįsta
su kompiuterinės aranžuotės pagrindais.
2003 m. studijos darbe atsirado dar viena veiklos kryptis – Lietuvos rusų senbuvių muzikinio folkloro užrašymas ir notacija. Šios veiklos rezultatas yra rinkinys, kurį sudaro dainos, įrašytos 2002-2004
m. Rytų Aukštaitijoje ir Baltarusijos-Lietuvos pasienyje.
Ansamblis dalyvavo tarptautiniame festivalyje ,,Visagino country‘‘(1999), renginiuose Vilniuje
(,,Vilniaus dienos“ 1999, ,,Mindaugo karūnavimo diena“ 2000), Šilalėje - ,,Šilų aidai‘‘ 2001, 2003 ir
2006 m. (II vieta). 2002 m. ir 2004
m. – tarptautiniame festivalyje ,,Suklegos‘‘ (Kaunas), 2004 m. – folkloro festivalyje ,,Per šilalį jojau‘‘
(Miežiškiai, Panevėžio r.). 2005 m.
– respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse “Sidabriniai
balsai” tapo III laipsnio laureatu, o
tarptautiniame folkloro konkursiniame festivalyje “Saulės žiedas”
(Šiauliai) pelnė II vietą. 2006 metais
dalyvavo respublikiniame folkloro
festivalyje “Zalvynė” (Zarasai), tarptautiniame folkloro festivalyje “Saulelė raudona” (“Plungė).
Ansamblis dainuoja įvairiuose Visagino miesto renginiuose.

Ilja ČIURAKOV (g. 1967 m. Rusijoje, Iževsko mieste) 1989 m. baigė

Saratovo muzikinę kolegiją (pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų dėstytojo specialybė), o 2001 m. – Sankt Peterburgo valstybinį meno ir kultūros
universitetą (folkloro specialybė). Parengė knygą “Tradicinio muzikinio
folkloro iššifruoti darbai. 1 leidinys” ir kompaktinę plokštelę.
2005 m. vadovui Visagino savivaldybė suteikė vardą “Metų kultūros žmogus”.
Vadovo credo: geriau padaryti ir pasigailėti, nei nedaryti ir gailėtis.
Principas: jei daryti, tai daryt – gerai!
Ilja Čiurakov, Kosmoso g. 4-8, LT 31144 Visaginas, 8 – 657 73877
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Nominacija GERIAUSIAS DEBIUTANTAS
LAUREATAS
Šakių kultūros centro

moterų vokalinis ansamblis GAUDENĖ
Ansamblį 2004 metais subūrė Ingira Jakienė. Dainininkės – tikros debiutantės, tad dažniausiai ansamblis koncertuoja Šakiuose ir aplinkui – vokalinių ansamblių šventėje „Zanavykų balsai“ (20062007), Zyplių dvare ir kt.
2006 m. GAUDENĖ dalyvavo respublikiniame vokalinių ansamblių konkurse „Šilų aidai“ Šilalėje,
2007 m. - regioninėje vokalinių ansamblių šventėje Kazlų Rūdoje, tarprajoninėje - „Nemunėlio
vingiai“ Prienuose.
GAUDENĖS dainininkės - vienos iš nedaugelio šalies vokalisčių - 2007 m. Lietuvos dainų šventės
„Būties ratu“ dainų dienos programos dalyvės. Jų parengtas privalomasis moterų chorų repertuaras
buvo puikiai įvertintas.

Vadovė Ingira JAKIENĖ. 2003 m. baigusi Klaipėdos universitetą,

įgijo mokytojo profesinę kvalifikaciją ir muzikos bakalauro kvalifikacinį
laipsnį. Ji vadovauja ir Šakių kultūros centro vyrų vokaliniam ansambliui
„Akordas“. Vadovė siekia ansamblius papildyti jaunais balsais – į veiklą
įtraukti savo buvusius mokinius, į Šakius sugrįžusius studentus ir kuo dau-

Ingrida jakienė, Papartynų g. 3 – 5, LT 71122, 8 345 53670, 8 – 614 99375
Kultūros centras, Nepriklausomybės g. 7/7 LT 71122 Šakiai, 8 – 345 51058

išeivijos lietuviu megeju kolektyvai
AUKSO PAUKŠTES 2007 metu
nOMINANTAI
Nominacija išeivijos lietuvių mėgėjų kolektyvui ir vadovui
už Lietuvos nacionalinės kultūros ir dainų švenčių tradicijos puoselėjimą
Cleveland‘o (JAV) choras Exultate, vadovė Rita Čyvaitė-Kliorienė
Melbourn‘o (Australija) Gintaro šokių grupė, vadovė Nerija ŽEMKALNYTĖ
Punsko (Lenkija) folkloro ansamblis Gimtinė, vadovė Aldona Vaicekauskienė
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Nominacija išeivijos lietuvių mėgėjų kolektyvui ir vadovui
LAUREATAS

Klivlendo (JAV) Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos

choras EXULTATE

Choras, kuriame šiandien dainuoja 43 dainininkai, įsisteigė 1982m. rudenį. Nuo pat įsikūrimo jam
vadovauja Rita Čyvaitė-Kliorienė. 1996m. chorui suteiktas „Exultate“ vardas. Jau 24-erius metus
„Exultate“ yra lietuviškos kultūros, dainos, giesmės ir muzikos garsų šaltinis išeivijoje. Choro dainų ir
giesmių skrynioje sudėta per 300 klasikos ir lietuvių kompozitorių giesmių ir dainų. Choras įdainavo
ir išleido 13 giesmių kompaktinę plokštelę „Prakartėlėn skubu“ (1991) ir velykinių giesmių kasetę
„Prisikėlė Jis“(1995). Per koncertines keliones choras yra aplankęs JAV ir Kanados lietuvių sambūrius ir surengęs bendrus pasirodymus, 1990m. dalyvavo Lietuvos tautinėje dainų šventėje Vilniuje,
Aštuntoje lietuvių dainų šventėje Čikagoje 2006m.

Rita Čyvaitė-Kliorienė (1955.05.16) – pianistė, pedagogė,

chorvedė, kompozitorė. 1976-1977m. R.Čyvaitė-Kliorienė dirbo Klivlendo valstybinio universiteto Muzikos departamente, Klivlendo, Roxboro
mokyklose, vadovavo net trims chorams, statė operetes, dirbo „Ludwig
Music Publiching Company“ muzikos leidykloje. 1985m. Lietuvių muzikų sąjungos seime Čikagoje išrinkta Muzikos komisijos pirmininke, nuo
1989m.- Šiaurės Amerikos chorų dirigentų sąjungos narė. 1982m. Rita
Čyvaitė- Kliorienė pakviesta vadovauti Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos lietuvių mišriajam chorui Klivlende. Aštuntosios lietuviųDainų šventės Čikagoje meno vadovė.

CHOReografijos kolektyvai
AUKSO PAUKŠTES 1999-2006 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
2006
Gargždų kultūros centro vyresniųjų šokių ir dainų ansamblis MINIJA, meno vadovė Birutė OŽELIENĖ

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 	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
2006	Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo šokių studija MAŽASIS SUVARTUKAS, vadovė Ilona BALTIKAUSKAITĖ

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
2006	Jurbarko kultūros centro šokių studijos NEMUNĖLIS vyresniųjų grupė, vadovė JolantaTELIŠAUSKIENĖ
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Nominacija
GERIAUSIAS ŠOKIŲ ANSAMBLIS IR VADOVAS
Laureatas
Kauno medicinos universiteto

liaudiškų šokių ansamblis AVE VITA
meno vadovas Kazimieras KONDRATAVIČIUS
Ansamblio AVE VITA pradžia – 1946 m. Daugiau kaip 20 metų ansambliui vadovauja Kazimieras
Kondratavičius. Entuziastingas, darbštus šalia studentų sugebėjo suburti vaikų ir vidutinio amžiaus grupes ir pasivadino liaudiškų šokių ansambliu AVE VITA. Energingas studentiškas kolektyvas
yra nuolatinis Kauno miesto, respublikinių, Pasaulio lietuvių ir Baltijos šalių studentų dainų ir šokių
švenčių ,,Gaudeamus’’ dalyvis.
Prieš dvylika metų ansambliečiai surengė pirmąjį Kauno miesto aukštųjų mokyklų tautinių šokių ansamblių festivalį „Ei, studente, sukis vėju!“, kuris tapo tradiciniu ir išaugo iki tarptautinio festivalio.
Šiuo metu ansamblyje šoka, groja ir dainuoja apie 100 studentų. Be ansamblio AVE VITA neįsivaizduojama universiteto kasdienybė ir šventės. Jis sutinka Alma mater slenkstį peržengusius pirmakursius ir palydi į gyvenimą absolventus. Jis tapo universiteto kūrybinės meninės veiklos branduoliu.
Ansamblis ne kartą susilaukė aukštų įvertinimų respublikiniuose konkursuose:
,,Klumpakojis“-2003 ir 2006 m. jaunimo šokėjų grupei I vieta;
,,Iš aplinkui“-2004, 2005, 2006 m. vyresniųjų šokėjų grupei
I vieta; ,,Mes nešoksime po vieną, mes pašoksim keturiese2004“ – Kauno apskrities kadrilinių šokių konkurse laureato
vardas; ,,Pora už poros-2005“ vyresniųjų šokėjų grupei I vieta;
,,Kadagys-2005“ jaunimo šokėjų grupei II vieta.
Ansamblis koncertavo Lenkijoje, Vokietijoje, Danijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Portugalijoje, Olandijoje, Turkijoje, Italijoje, Prancūzijoje. Profesionaliai ansamblyje dirba choreografė
Goda Puleikytė, liaudiškos kapelos vadovai Dalius Ivanauskas
ir Virginija Stunžėnienė, koncertmeisteriai Ričardas Monkevičius ir Vilma Švabauskienė.

Kazimieras Kondratavičius, tel. 8~682 26385, el. p. kazyskk@kmu.lt
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Nominacija
GERIAUSIA VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ IR VADOVAS
Laureatas
Šilutės Žibų pradinės mokyklos

jaunučių liaudiškų šokių grupė ŽIBURĖLIS
Vadovė Regina PUODŽIUVIENĖ
1993 m. rugsėjo 1 d. Šilutėje atidaryta Žibų pradinė mokykla. Tais pačiais metais choreografė Regina Puodžiuvienė subūrė jaunučių šokių grupę ir pavadino ŽIBURĖLIU.
Jau kitais metais dalyvauta Pasaulio lietuvių dainų šventėje, o vėliau – visose iš eilės.
Šilutiškiai kartu su kitomis šalies vaikų šokių grupėmis varžėsi
,,Aguonėlės” konkurse, kuriame šalia kitų stambių miestų ir rajonų
vidurinių ir meno mokyklų 2000 m. laimėta I vieta, o 2004 m.
– III.
ŽIBURĖLIS dažnai ir noriai koncertuoja mokyklos ir miesto bendruomenei valstybinių, kitų švenčių proga, yra nuolatinis rajoninių dainų švenčių dalyvis. Grupė apdovanota daugybe padėkos
raštų ir diplomų.
Šiuo metu yra 12 pagrindinės grupės porų, o šalia repetuoja parengiamoji – dar 10 porų. Vaikai repeticijų laukia, nes labai myli savo
vadovę Reginą.

Regina Puodžiuvienė, tel. 8~650 91342, el. p. infozibai@yahoo.com
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Nominacija
GERIAUSIA SUAUGUSIŲJŲ ŠOKIŲ GRUPĖ IR VADOVAS
Laureatas
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro AGILA

vyresniųjų liaudiškų šokių grupė KALNAPUŠĖ
vadovė Rasa NORVILIENĖ
Neringos judantį smėlį sugebėjo sustabdyti tiktai žalioji kalnapušė. Todėl nenuostabu, kad čia 2002
m. susikūrusi vyresniųjų liaudiškų šokių grupė pasivadino KALNAPUŠE.
Žiūrėti į šokančius ir pačiam šokti – visai kas kita. Šį skirtumą gali pajausti tik tas, kas šoka. Kiekvienas KALNAPUŠĖS narys, padedamas tada dar itin jaunutės vadovės Rasos Norvilienės, nuėjo
savą kelią šokio link. Vieniems tai buvo pagaliau išsipildžiusi svajonė, kitiems – netikėtumas. Jau
šešeri metai, kai jie šoka šeimomis ir dar augina jaunuosius šokėjus – savo vaikus. Visose koncertinėse KALNAPUŠĖS programose talkina bendraminčiai ir draugai – liaudiška kapela JOLDIJA (vad.
Laurynas Vainutis) ir folkloro ansamblis GIEDRUŽĖ (vad. Audronė Buržinskienė). Visos trys grupės
itin gražiai papildo viena kitą. Koncertmeisteris Aidas Macevičius – nepamainomas „orkestras“ repeticijose.
Koncertuota Vokietijoje, Austrijoje, Vengrijoje, Rusijoje. Atstovauta
šaliai ir Neringai XII pasaulio lietuvių tautinių šokių šventėje Čikagoje
2004. Šokėjai pelnytai gali didžiuotis savo laimėjimais: konkursiniame
sambūryje „IŠ APLINKUI” Širvintose (2003) ir Klaipėdoje (2006) abu
kartus pelnė III vietą, o 2005 metais respublikiniame konkurse „PORA
UŽ POROS “ Birštone KALNAPUŠĖ tapo šio konkurso savo grupės
laureate. Choreografė Rasa Norvilienė pripažinta kūrybiškiausia konkurso vadove.
Be KALNAPUŠĖS šokėjai sunkiai įsivaizduoja savo gyvenimą. Jie juokauja: „Kas šoka ir dainuoja, negali būti piktas“.

Rasa Norvilienė, tel. 8~688 11781, el. p. norviliene.rasa@gmail.com

teatrai
AUKSO PAUKŠTES 1999-2006 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
2005	Neskirta
2006
Šiaulių Vijolių vidurinės mokyklos lėlių teatras VIJOLIUKAS, vadovė Orinta ORLICKIENĖ

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
2006	Neskirta

Nominacija GERIAUSIAS SUAUGUSIŲJŲ 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
2006
Kalvarijos teatras TITNAGAS, vadovas Kęstutis KRASNICKAS
2006
Klaipėdos savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai” jaunimo teatras BE DURŲ, vadovė Angelė JUŠKEVIČIENĖ
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Nominacija GERIAUSIAS VAIKŲ TEATRAS IR VADOVAS
LAUREATAS

Joniškio kultūros centro

vaikų ir jaunimo teatras BENDRAAMŽIAI, vadovas Arvydas BUTKUS
1984 m. režisierius Arvydas Butkus subūrė Joniškyje vaikų dramos kolektyvą, kuriam 1986 m. suteiktas liaudies teatro statusas ir „Bendraamžių“ vardas. Teatras gerai žinomas ne tik Lietuvoje, bet
ir Estijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Danijoje, Latvijoje, Lenkijoje. Nekartą spektakliai rodyti per
respublikinę ir Šiaulių televizijas. Tai daugkartinis respublikinių apžiūrų baigiamųjų švenčių dalyvis, diplomantas, Klaipėdos universiteto Režisūros katedros absolventų festivalio „Svirplio teatras“
laureatas. Kas antri metai teatras organizuoja vaikų ir jaunimo teatrų festivalį „Bendraamžių scena“,
keliolika metų veikia pasaulėjautos ir meno suvokimo studija, rengiamos kūrybinės stovyklos, seminarai. Simpoziume „ Kūrybiškumas ir jauno žmogaus profesinė sėkmė“ 2003 m. dalyvavo buvę
teatro artistai. Dar 1994 m. susibūrė teatro draugija, kuri jungia didelį būrį rėmėjų, o prieš dešimtmetį tolimame Kartenos miestelyje įsisteigė pirmoji teatro fanų būstinė – čia rodomi visi joniškiečių
sukurti spektakliai.
BENDRAAMŽIAI – gyventi dabar ateinančios kartos teatras, todėl pagrindinė jų spektaklių tema
– jaunų žmonių susidūrimas su juos supančiu pasauliu.
Teatras turi savo internetinį puslapį: www.teatras.visiems.lt

Arvydas BUTKUS ( 1959 12 08 Klaipėdoje) 1982 m. baigė Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus ir įgijo režisieriaus specialybę. Jis ne vien režisuoja, bet ir rašo eilėraščius, pjeses,
groja gitara.
Credo: „Kiek myli – tiek ir gyveni“.
Kūrybos tikslas: „Jaunų žmonių kūrybiškumą ir meilę ugdyti, poreikį menui formuoti“.

Arvydas Butkus, tel. 8 698 02628, el. p. arvyy@delfi.lt Žemaičių g. 14 LT-84147 Joniškis
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Nominacija GERIAUSIAS JAUNIMO TEATRAS IR VADOVAS
LAUREATAS

Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos

teatro studija ARLEKINAS, vadovė Tatjana TIMKO
Teatro studija ARLEKINAS įkurta 1998 metais. Jai vadovauja mokytoja Tatjana TIMKO. Per 9 -erius
metus pastatyta ir suvaidinta 14 spektaklių. Šiuo metu vaikų grupę lanko 25-ri 5-8 klasių moksleiviai, jaunimo – 15 gimnazistų. Pirmasis spektaklis “Petruškos ir Stiopkos Rastiopkos karas” 1998 m.
Vilniaus miesto vaikų teatrų festivalyje pripažintas ryškiausiu. Studija turėjo galimybę pasirodyti profesionalioje teatro scenoje per geriausių šalies vaikų teatrų apdovanojimo ceremoniją. ARLEKINAS
dalyvavo vaikų ir jaunimo teatrų šventėje ŠIMTAKOJIS - 2003 ir Vilniaus miesto ture nugalėjo, o
kitais metais respublikiniame improvizacijų konkurse „Tiesiai į tašką“ pelnė I vietą. Respublikiniame
etape iš 90 komandų buvo IV. Tais pačiais metais Elfų teatro organizuotame pasakų konkurse spektaklis „Sniego karalienė, arba Aukštyn kojomis“ pripažintas geriausiu, o teatrų konkurse „Melagių
fiesta“ I vieta atšvęsta apžvalgine kelione limuzinu po Vilnių ir Trakus. Labai sėkmingai ARLEKINAS
pasirodė Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų šventėje ŠIMTAKOJIS - 2007 - Vilniaus miesto ir regioniniame turuose puikiai suvaidinti du spektakliai - „Buvo, buvo – kaip nebuvo“ (vaikų grupė) ir „Dryžuotastaškasnet“ (jaunimo grupė) – ir teatras tapo laureatu. Praėjusiais metais festivalyje „Erdvės
kūryba“ laimėta nominacija „Už temperamentą“. Jau dešimt metų ARLEKINAS kasmet dalyvauja
Vilniaus miesto vaikų teatrų festivalyje „Vaidenis“, nuo 2003 m. - tarptautiniame festivalyje “Mes”.
Studijos nariai rašo pjeses, kuria filmus, dalyvauja įvairiuose projektuose ir seminaruose.
Pagrindinis teatro principas: „Džiaugtis savo laimėjimais, bet niekada nestovėti, o visada judėti
pirmyn”.

Tatjana TIMKO (1973 01 06 Vilniuje) - filologė, 1996 m. baigė Vilniaus universiteto rusų kalbos magistrantūrą, o dabar tęsia studijas ir siekia teatro edukologijos magistro
laipsnio VPU. Teatro mokytoja dirba 14 metų, studijai vadovauja 10. Hobis:
tapyba.
Credo: „Bylok apie save ne žodžiais, o darbais“.
Kūrybos tikslas: „ Dirbti taip, kad būtų įdomu ir vaikams, ir pačiai“.

Tatjana Timko, tel. 8 652 02537, el. p. tatjanatim@yahoo.com A. J. Povilaičio g. 1/12, Vilnius
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Nominacija
GERIAUSIAS SUAUGUSIŲJŲ MĖGĖJŲ TEATRAS IR VADOVAS
LAUREATAS

Birštono kultūros centro

mėgėjų teatras, vadovas Rimantas JACUNSKAS
Birštono mieste teatras gyvuoja nuo 1971 metų. Sukurta daug įdomių spektaklių, pelnytas liaudies
teatro vardas. Ilgainiui režisieriai keitėsi. 2001 metais Rimantas Jacunskas subūrė ne tik suaugusiųjų
teatro trupę, bet ir vaikų bei jaunimo būrį. Per 7 - erius metus gimė 15 spektaklių, surengti regioniniai ŠIMTAKOJO-2003, MOLINUKO TEATRO-2006, ATSPINDŽIŲ-2007 turai, 7 vaikų ir jaunimo
ir 7 suaugusiųjų teatrų šventės „Rojaus obuoliukai“.
Teatro branduolį sudaro ryškių charakterių ir temperamento asmenybės, gebančios susitelkti ieškojimams ir kruopščiam darbui. Birštoniečiai labai draugiški, mėgsta keliauti, bendrauti su kolegomis
ir bendraminčiais. Gal tai ir yra jų kūrybinės sėkmės pagrindas, pelnęs teatrui ne vieną svarų įvertinimą, diplomą, nominaciją. Teatras aktyviai dalyvauja šalies teatro šventėse ir festivaliuose, bendradarbiauja su Kauno, Trakų, Kretingos, Šakių, Jonavos teatrais. 2007 m. vaidino tarptautiniuose
festivaliuose: „Kanapė“ Trakuose, „Aidas“ Jonavoje, tris kartus (2002, 2004, 2007) savo spektaklius
rodė Klaipėdos universiteto Režisūros katedros absolventų festivalyje „Auksinis amūras“. Ryškiausi
pastarųjų metų spektakliai įvertinti ATSPINDŽIŲ šventės diplomais. Tai Činarovo „Brangusai pabučiavimas“, Fredro „Per kančias į ....“, A. Čechovo „Piršlybos“, A. Čechovo „Kurpius ir nelabasis“.

Rimantas JACUNSKAS ( 1962 01 07 Prienų r.) 1985 m. Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose įgijo režisieriaus specialybę. Dirba Birštono kultūros centre, moko kitus ir pats mokosi. Laisvalaikiu gamina lėles teatrui, vaidina.
Credo: „Nuoširdžiai ir kruopščiai dirbant, tyliai ateina sėkmė“.
Kūrybos principai: „Visiems prieinami ir suprantami teatro kūrybos
principai, draugiška, veikli kolektyvo atmosfera“.
Kūrybos tikslas: „Tobulinti meistriškumą, kūrybiniu džiaugsmu dalintis
su žiūrovu“.

Rimantas Jacunskas, tel. 8 616 14308, el. p. bkc@is.lt Jaunimo g. 4 LT-59206 Birštonas

LIAUDIšKOS MUZIKOS KOLEKTYVAI
AUKSO PAUKŠTES 1999-2006 metu 
laureatai
Nominacija GERIAUSIAS DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIS IR VADOVAS
Choro (20 ir daugiau dainininkų)/ vokalinės grupės, šokėjų (ne mažiau 8–12 porų),
liaudies instrumentų 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
2006	Panevėžio miesto vaikų dainų ir šokių ansamblis PYNIMĖLIS, meno vadovas Ričardas BAKANAUSKAS

Nominacija GERIAUSIA LIAUDIŠKA KAPELA IR VADOVAS
8-15 (ir daugiau) instrumentinės muzikos atlikėjų, grojančių lietuvių liaudies 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
2006	Miežiškių seniūnijos kultūros centro liaudiška kapela RATASAI, vadovas Raimondas GRIKŠELIS

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 ir 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
2006
Šiaulių konservatorijos Liaudies instrumentų orkestras, vadovė Regina VAIŠNORIENĖ
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Nominacija
GERIAUSIAS LIAUDIES INSTRUMENTŲ ORKESTRAS IR VADOVAS
LAUREATAS

Kauno rajono Garliavos meno mokyklos

liaudies instrumentų ansamblis Jiesia
Vadovai: Valė DERVINIENĖ ir Gintaras VILČIAUSKAS
Čia tautos tradicijas puoselėja 40 narių: kanklininkės, birbynininkai, skudutininkai, lamzdelininkai.
Per savo veiklos dešimtmetį ansamblis parengė ne vieną teminę programą (iš viso per 300 koncertų, konkursų). 2006 metais su Kauno tautinės kultūros centro vaikų tautinių šokių grupe „Kalvelis“
JIESIOS ansamblis dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Čekijoje, Vokietijoje. 2006 metais respublikiniame tautinių instrumentų konkurse JIESIA pelnė Grand Prix.
JIESIA – nuolatinė respublikinių festivalių „Klonių aidai“, „Ainių sutartinė“ dalyvė. 1998 ir 2003 m.
pasaulio lietuvių dainų švenčių, 2005 m. moksleivių dainų šventės „Mes – laisvės vaikai“, 2007 m.
Lietuvos dainų šventės „Būties ratu“ dalyvė.

Gintaras VILČIAUSKAS 2000 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje birbynės

specialybės magistrantūros studijas (doc. K.Mikiška). Grojo valstybiniame dainų ir šokių ansamblyje „Lietuva“, Lietuvos mokslo akademijos ansamblyje „Sutartinė“. Šiuo metu yra Garliavos meno
mokyklos liaudies instrumentų ansamblio „Jiesia“ vadovas, Kūno
kultūros akademijos dainų ir šokių ansamblio „Rasa“, Kauno tautinės kultūros centro vaikų šokių ansamblio „Kalvelis“ orkestrų
vadovas, Garliavos kultūros centro kapelos „Seklyčia“ vadovas ir
tautinių instrumentų ansamblio „Tūto“ įkūrėjas ir vadovas.

Valė DERVINIENĖ Valė DERVINIENĖ 1990 m. baigė Lietu-

vos valstybinės konservatorijos kanklių specialybės studijas (prof.
L.Naikelienė). Nuo 1989 m. dirba pedagoginį darbą. V. Dervinienė yra ansamblio JIESIA įkūrėja ir vadovė, Jonučių vidurinės
mokyklos kanklių ir skudutininkų ansamblių vadovė. Mokykloje
rengia seminarus, festivalius “Upokšnis“, „Vivo“ kūrybines stovyklas.
Credo: „Mes tikime, kad tautinė muzika ras atgarsį kiekvieno jauno žmogaus širdyje”.
Kūrybos tikslas: „Tikime, kad įspūdinga JIESIOS ansamblio veikla ir liaudies instrumentų atliekama
muzika dar ilgai džiugins klausytojus, tęs prasmingas tautos tradicijas”.

Valė Dervinienė, tel. 861842667, J. Gabrio g. 67, Garliava, Kauno r.
Gintaras Vilčiauskas, tel, 867629299, Čerpių g. 5 A, Neveronys, Kauno r.
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Nominacija
GERIAUSIAS KANKLIŲ ANSAMBLIS IR VADOVAS:
Laureatai

Vilniaus mokytojų namų

liaudiškos muzikos ansamblis KANKLELIAI
Vadovė Daiva Bernadeta ČIČINSKIENĖ
Skuodo meno mokyklos

kanklių ansamblis, vadovė Seva KAZANKOVIENĖ
Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis Kankleliai įkur-

tas 1969 m. prie Lietuvos mokslų akademijos. Pirmieji dalyviai - buvę Vilniaus universiteto dainų ir
šokių ansamblio orkestro nariai. 1975 m. ansamblį priglaudė Vilniaus mokytojų namai. Pirmosiose
ansamblio programose skambėjo pačios vadovės pritaikyti kūriniai lietuvių liaudies instrumentams:
harmonizuotos liaudies dainos, sutartinės, lietuvių kompozitorių kūriniai, atliekami kanklėmis, birbynėmis, lamzdeliais, skrabalais, skudučiais. Šiuo metu visi KANKLELIŲ dalyviai dainuoja mūsų
krašto dainas, pritardami kanklėmis, birbynėmis, smuiku ir kitais instrumentais. KANKLELIAI yra
daugelio apžiūrų ir konkursų laureatai. 40 kūrybinės veiklos metų ansamblis aktyviai dalyvauja
koncertinėje veikloje: parengė per 10 teminių programų, išleido garsajuosčių, kompaktinę plokštelę,
nuolat koncertuoja šalyje, dalyvaudavo „Poezijos pavasario“ renginiuose, nuo 1973 m. – nuolatinis festivalio „Skamba skamba kankliai“ dalyvis, kankliavo Dainų šventės „Būties ratu” Kanklių
popietėje 2007 m. Ansambliečiai – įvairių profesijų ir amžiaus žmonės, kuriems muzikavimas tapo
gyvenimo dalimi. Nuo pat pirmųjų žingsnių ansambliui vadovauja Daiva Čičinskienė.

Daiva Bernadeta ČIČINSKIENĖ ( g.1937 m. Kretingoje) mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje (dabar St.Šimkaus konservatorija), o 1962 m. baigė Vilniaus valstybinę konservatoriją (prof. Pr.Stepulio klasė).
1957-1996 m. buvo Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio kanklių
vadovė, Estetinio lavinimo katedros dėstytoja. 1972 m. ir 1977 m. dainų ir
šokių ansamblių švenčių dirigentė. Mokė kankliuoti Kanados lietuvių vaikus bendruomenės šeštadienio mokyklose (1993, 1994 ir 1999). Sudarė 4
dainynus mėgėjams. Dalyvauja etnomuzikologinėse ekspedicijose, vadovauja globos namų „Tremtinių namai“ dainavimo klubui.
Credo: kryptingas darbas su meile ir kantrybe.
Tikslas: nesustoti!

Daiva Čičinskienė, tel. 8~5 2342997, 8 616 86919, Antakalnio g. 92- 16, Vilnius
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Skuodo meno mokyklos kanklių ansamblis gyvuoja nuo 1997 metų, yra tarptautinių respublikinių, konkursų laureatas ir diplomantas. Už kultūros puoselėjimą ansamblis pelnė LR Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėką.
Pirmieji pasisekę koncertai savoje mokykloje ir mieste suteikė vilčių, jėgų naujiems projektams. Per
dešimt metų ženkliai išaugo pats kolektyvas - per metus surengiama iki 30 koncertų, o repertuaras
prasiplėtė nuo liaudies dainų iki klasikos ir pramoginės muzikos. Ansamblis dalyvavo mokyklos
projektuose ,,Pavasario diena Europoje – 2003‘‘,, Pamilau kankles kaip savo kraštą‘‘, rajoniniuose
moksleivių saviraiškos festivaliuose ,,Dainuokim ir grokim kartu‘‘, ,,Žemaitiškos pasakos iliustracija‘‘, kankliavo bažnyčioje.
Talentingos kanklių pedagogės, ansamblio vadovės dėka kanklininkės meninį lygį kelia dalyvaudamos įvairiuose tautinės muzikos ansamblių festivaliuose: Mažeikiuose, Ylakiuose, kasmetiniuose Žemaitijos krašto muzikos ir meno renginiuose, AINIŲ SUTARTINĖJE. Laureato vardą pelnė Klaipėdos
krašto K. Biliūno tautinių muzikos instrumentų konkurse (2004, 2006), I tarptautinio Prano Stepulio
konkurse ŠIAULIAI-2004, taip pat Klaipėdos J. Kačinsko tarptautiniame instrumentinių ansamblių
konkurse 2005 m. ir kt. Skuodo kanklininkės - Pasaulio lietuvių dainų švenčių dalyvės (1997, 1998,
2003, 2007)
2005 m. rajono gyventojai Skuodo meno mokyklos kanklių ansamblį išrinko METŲ KOLEKTYVU.

Seva KAZANKOVIENĖ - žinoma kanklių pedagogė - 1991 m. baigė Lietuvos valstybinę-

konservatoriją (prof. L. Naikelienės klasė). Nuo 1996 m. dirba Skuodo meno mokykloje, vadovauja
liaudies instrumentų metodinei grupei. Ypač reikšminga pedagogės metodinė veikla: jos ugdytinės
- respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatės, mažosios kanklininkės 2003 ir 2006 m. tapo Karalienės Mortos premijos laureatėmis, net septynios jos
ugdytinės pasirinko profesionalių kanklininkių kelią.
S. Kazankovienė yra Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalio ,,Pamilau
kankles kaip savo kraštą‘‘ (2005) organizatorė ir režisierė, Skuodo kultūros centro folkloro ansamblio „Vereta”
dalyvė ir instrumentinės grupės vadovė, meno mokyklos mokytojų kolektyvo „Folk bitės” dalyvė, kuris įrašė
CD „Vai, dievuliau, sergu”.
Credo: Susikurk savo svajonę. Paimk iš gyvenimo geriausia, ką jis duoda.
Kūrybos tikslas: Pažinti tautos etninę kultūrą, išsaugoti
ir ją gerbti.

Seva Kazankovienė, tel. 862893237, Vilniaus g. 11-9, Skuodas
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Nominacija GERIAUSIA LIAUDIŠKA KAPELA
LAURETAS

Panevėžio rajono Smilgių seniūnijos kultūros centro

vaikų ir jaunimo liaudiška kapela Smilgenė
Vadovas Audrius DERVINIS
Kapela susikūrė 1991 m. Jai tobulėti padėjo nuo 1992 metų kasmet rengiamos Panevėžio rajono
liaudiškų kapelų varžytuvės ,,Kapelmaušis“. Tai išskirtinis renginys, nes dalyvauja vien rajono kapelos, o varžytuvėms kasmet rengiamos naujos programos, privalomi kūriniai. SMILGENĖ „Kapelmaušyje“ dalyvauja nuo 1999 m. Ji – 2004 m. Grand Prix ir žiūrovų simpatijų prizo laimėtoja, 2006
m. III vieta, 2007 m. Grad prix ir žiūrovų simpatijų prizas. SMILGENEI plojo tarptautinių liaudiškos
muzikos festivalių žiūrovai Latvijoje, Olandijoje, Italijoje, Lenkijoje, Suomijoje.
Kapelą mielai kviečiasi respublikinių švenčių rengėjai („Grok, Jurgeli” ir „Jurgut, Jurgut, grok”, „Ne
cik skripkos” ir kt.). Ji atstovauja rajonui apskrities renginiuose.
Džiugu, kad nuoširdaus ir kruopštaus kapelos vadovo darbo dėka kaimo vaikams ir jaunimui sudaromos palankios sąlygos dalyvauti kultūros vyksme ir reikšti savo iniciatyvas.

Audrius DERVINIS (g. 1970 m. Radviliškyje), baigęs Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą,
1994 m. Lietuvos muzikos akademijoje įgijo liaudies instrumentų orkestro dirigento, instrumento (birbynė) pedagogo,
solisto specialybę. Nuo 1995 m. dirba Panevėžio rajono vaikų muzikos mokykloje ir vadovauja Smilgių kultūros centro
vaikų ir jaunimo liaudiškai kapelai SMILGENĖ.
Kūrybos tikslas: kad kaimo vaikai ir jaunimas dalyvautų meninėje veikloje, plėstų akiratį, išmoktų veikti, pasitikėti savimi.

Audrius Dervinis, tel. 868981903, Sanžilos g. 5, Berčiūnai, Panevėžio r.

pučiamuju instrumentu orkestrai
AUKSO PAUKŠTES 1999-2006 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
2006
Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio pagrindinės mokyklos jungtinis pučiamųjų orkestras, vadovas 		
	Vytautas LATONAS

	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
2006
Šilutės meno mokyklos pučiamųjų orkestras PAMARYS, vadovas Gražvydas RAILA

	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
2006	Vilniaus miesto Santaros vidurinės mokyklos pučiamųjų orkestras SANTARA, vadovas Linas AVIŽIENIS
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Nominacija TARPTAUTINIO SPINDESIO ŽVAIGŽDĖ
LAUREATAS

Pabradės miesto kultūros centro

fanfarinis pučiamųjų orkestras, vadovas Bronislovas Vilimas
Orkestras įkurtas 1992 m. Jame groja jau dvi muzikantų kartos: vieni iš jų nuo pat orkestro įsikūrimo dienos, kiti - studentai, įvairių specialybių darbuotojai, meno mokyklos mokiniai. Nepaisydami
amžiaus skirtumo, visi gerai sutaria ir darniai muzikuoja, džiugina koncertų, eitynių, festivalių žiūrovus.
Fanfarinis orkestras per metus surengia apie 30 koncertų. Jo repertuare – klasikinės, populiariosios
ir šiuolaikinės muzikos lietuvių ir užsienio autorių kūriniai. Per pastaruosius septynerius metus orkestras dalyvavo įvairiuose užsienio ir šalies renginiuose: konkursuose, festivaliuose, Pasaulio lietuvių bei Moksleivių dainų šventėse, lenkų kultūros festivaliuose ,,Pesn Znadwilii“, tarptautiniame
festivalyje ,,Ežerų sietuva“, 2004 m. ir 2005 m. - tarptautiniame Lenkijos televizijos TVP2 Kraštiečių
kultūros festivaliuose Mrongove (Lenkijos Respublika), 2007 m. - tarptautiniame pučiamųjų orkestrų
festivalyje Sobolove (Lenkijos Respublika), Wizernes, Hazebrouck, Bavincove (Prancūzija) šventiniuose koncertuose Prancūzijos nacionalinės šventės proga, taip pat orkestro koncertas buvo tiesiogiai transliuojamas iš radijo studijos per regioninę radijo stotį. Orkestras kasmet dalyvauja Lietuvos
pučiamųjų orkestrų čempionatuose, o 2007 m. laimėjo pirmąją vietą B kategorijoje.
Orkestre groja iš viso 30 muzikantų. Jaunuosius muzikantus kartu ugdo Padradės meno mokyklos
mokytojai: saksofonininkas Gintaras Remeikis, trimitininkas Aretas Baranauskas, perkusininkas Tomas Lukošius.

Bronislovas Vilimas

(g.1963-12-03 Mažeikiuose), 1985 m.
baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, nuo 1992 m.vadovauja Pabradės pučiamųjų orkestrui, 1993-2000 m. Pabradės miesto kultūros
centro direktorius, 2000-2003 m. Pabradės meno mokyklos direktorius, nuo 2000 m. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys.
Meno mokykloje mokytoju dirba nuo 1987 m., papildomo ugdymo
mokytojas metodininkas. Trys auklėtiniai J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų
konkursuose tapo laureatais, du tęsia muzikos mokslus LTMA.

Bronislovas Vilimas, tel. (8 – 676) 37 342, Arnionių g. 42, Pabradė
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Nominacija RYŠKIAUSIA LIETUVOS ŽVAIGŽDĖ
LAUREATAS

Grigiškių meno mokyklos moksleivių

pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovas Vladimir Šoch
Visi Grigiškių meno mokyklos orkestrinio skyriaus mokiniai nuo 3-4 kl. groja pučiamųjų instrumentų
orkestre. Jo vadovas ir įkūrėjas – mokytojas metodininkas Vladimir Šoch, asistentas – vyr. mokytojas
Vidmantas Riškus.
Orkestras susibūrė 2006 m., paminėjo veiklos 10 metų jubiliejų. Per šiuos metus orkestras pasižymėjo aktyvia koncertine veikla ir profesionalumu: jis nuolatinis Lietuvos dainų švenčių dalyvis, kviečiamas į festivalius (Aukštadvaryje – „Dūdų griausmas”, Vilniuje – „Vario audra”, Trakuose – „Atataria
vamzdžiai”, Vilniaus m. moksleivių menų festivalis „Džiaukimės drauge”). Orkestras penkis kartus
sėkmingai dalyvavo Panevėžio pučiamųjų orkestrų čempionate ir tapo laureatu: 2002 m. A kat. – II
vieta, 2004 m. B kat. – IV, 2005m. B kat. – II, I vieta už geriausiai atliktą privalomąjį kūrinį, 2006
m. C kat. tarptautiniame konkurse – III vieta, respublikiniame – I, 2007 m. C kat. tarptautiniame
konkurse – III, respublikiniame – II vieta.

Vladimir Šoch

gimė Ukrainoje. Baigęs Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar LMTA) ir įgijęs orkestro solisto, dėstytojo ir pučiamųjų
instrumentų orkestro dirigento kvalifikaciją, buvo paskirtas Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ artistu, čia iki šiol dirba.
V. Šoch yra Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacijos narys,
nuolatinis J. Pakalnio res- publikinio pučiamųjų ir mušamųjų muzikos
instrumentų konkurso Vilniaus zonos atrankinės komisijos narys, Vilniaus
miesto moksleivių menų festivalio „Džiaukimės drauge“ pučiamųjų instrumentų orkestrų kuratorius, organizatorius, seminarų ir festivalių šalyje ir
užsienyje (2005 m. – Olandija, 2007 m. – Anglija) dalyvis.
Vadovo credo: ieškoti, kovoti, nepasiduoti.
Grigiškių meno mokykla, tel. (8 - 5) 243 25 57, Pašto g. 10, Grigiškės, Vilnius
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Nominacija NAUJAI SUSPINDUSI ŽVAIGŽDĖ
LAUREATAS

Pakruojo kultūros centro

jaunimo pučiamųjų orkestras, vadovas Vytautas Lukošiūnas
Kai 2001 m. kultūros centre susibūrė orkestrėlis, Pakruojyje vėl suskambo vario dūdos. 2003 m. orkestrui pradėjo vadovauti Vitoldas Vaitiekūnas ir Vytautas Lukošiūnas. Netrukus jis atjaunėjo ir tapo
jaunimo pučiamųjų orkestru. Tai vienintelis toks Pakruojo rajone, pasiekęs akivaizdžių rezultatų,
nepakeičiamas miesto ir rajonų švenčių, eitynių, koncertų, Pasaulio lietuvių bei Moksleivių dainų
švenčių dalyvis. Nuo 2004 metų dalyvauja Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatuose, o 2005
– 2007 m. pateko į finalą.
Orkestras per metus surengia apie 30 koncertų. 2005 m. Pakruojo mieste kasmet pradėtas rengti
Šiaurės Lietuvos jaunimo pučiamųjų orkestrų festivalis „Vario dūdos“. Organizuojamos tobulėjimo
ir poilsio vasaros stovyklos. 2006 m. orkestras – Pakruojo „Jaunosios žvaigždutės“ nominacijos laimėtojas.
Šiuo metu orkestre groja 30 moksleivių. Amžiaus vidurkis 8 – 18 metų. Daugelis jų pirmą kartą paima į rankas tikrą muzikos instrumentą. Paruošiamąją grupę lanko 20 moksleivių. Su muzikos raštu,
solfedžiavimu, ritmo pajautimu padeda susipažinti muzikos mokytoja Sandra Vaitiekūnienė.
Artimai bendradarbiaujama su kolegomis (Panevėžio, Utenos, Klaipėdos, Joniškio), taip pat Vokietijos Hamburgo Imanuelio Kanto gimnazijos pučiamųjų orkestru ir jo vadovais. Jų dėka orkestro
repertuaras nuolat papildomas naujais kūriniais ir idėjomis.

Vytautas LukošiūnAS (g. 1958 m. Radviliškio mieste), 1969 m. įstojo į Radviliškio muzi-

kos mokyklą, į klarneto klasę (mokytojas Jonas Račinskas). Mokytojo paragintas, toliau tęsė klarneto studijas Panevėžio J. Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje pas dėstytoją G. Afanasjevą. Dirigavimo mokė dėstytojas D. Baltrūnas.
Baigęs pedagoginę muzikos mokyklą, įgijo saviveiklinio pučiamųjų orkestro
dirigento ir profesionalaus atlikėjo kvalifikaciją. Tarnaudamas armijoje, grojo
kariniame orkestre bei savo teorines žinias įtvirtino praktikoje.
Pedagoginė veikla prasidėjo Skuodo vaikų muzikos mokykloje, kur dirbo klarneto specialybės mokytoju. Persikėlęs gyventi į Pakruojį, tęsė šią veiklą J. Pakalnio muzikos mokykloje. Subūrė vaikų pučiamųjų orkestrą, kuris gyvavo
vos keletą metų. Nuo 2003 m. kartu su kolega Vitoldu Vaitiekūnu vadovauja
sparčiai tobulėjančiam Pakruojo kultūros centro pučiamųjų orkestrui.

Vytautas Lukošiūnas, mob. tel.: (8 – 685) 67 319, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno g. 53 – 23, Pakruojis

2007 metu
AUKSO PAUKŠTES nominantai
			

folkloro kolektyvai

Nominacija GERIAUSIAS KAIMO FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS
Druskininkų kultūros centro folkloro ansamblis STADAŁĖŁĖ, vadovė Lina Balčiūnienė
Kalvarijos savivaldybės Brukų folkloro ansamblis, vadovė Romualda Vasikonienė
Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro folkloro ansamblis RINGIS, vadovė Valerija Bartulienė
Nominacija GERIAUSIAS MIESTO FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS
VšĮ Šilutės kultūros ir pramogų centro folkloro ansamblis VERDAINĖ, vadovė Regina Jokubaitytė
Plungės rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis GONDINGA, vadovė Dalia Stasikėlienė
Vilkaviškio kultūros centro folkloro ansamblis SŪDUVIAI, vadovė Nijolė SKINKIENĖ
Nominacija GERIAUSIAS VAIKŲ FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS
Utenos miesto vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis” vaikų folkloro ansamblis KUPOLYTĖ, vadovė Elena Kiškienė
Vilniaus miesto Žvėryno gimnazijos vaikų folkloro ansamblis DOLIJA, vadovė Vilija Vaitkienė
Molėtų kultūros centro vaikų folkloro ansamblis KUKUTIS, vadovė Rita Pelakauskienė
Nominacija GERIAUSI TRADICINĖS INSTRUMENTINĖS MUZIKOS ATLIKĖJAI IR VADOVAS
Vilniaus miesto instrumentinio folkloro grupė VYDRAGA, vadovas Algirdas Klova
Zarasų rajono Salako tradicinė kapela, vadovas Osvaldas Macijauskas
Utenos miesto tradicinės instrumentinės muzikos atlikėjai MUZIKONTA IŠ PA UTENAS, vadovė Rima Garsonienė
			

Chorai

Nominacija TARPTAUTINIO SPINDESIO ŽVAIGŽDĖ
Kauno mišrus choras KAMERTONAS, vadovas Kęstutis JAKELIŪNAS
Kauno miesto kamerinis choras CANTATE DOMINO, vadovas Rolandas DAUGĖLA
Šiaulių universiteto merginų choras LITTERA, vadovė Marija ŽIBŪDIENĖ
Nominacija RYŠKIAUSIA LIETUVOS ŽVAIGŽDĖ
Vlniaus universiteto akademinis mišrus choras, vadovė Rasa GELGOTIENĖ
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
Biržų “Saulės” gimnazijos jaunimo mišrus choras, vadovė Danguolė KAZAKEVIČIENĖ
Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo kamerinis choras ATŽALYNAS, vadovė Jurgita JUOZŪNIENĖ
Dailės akademijos mišrus choras, vadovas Arvydas ADAMONIS

VOKALINIAI ANSAMBLIAI
Nominacija GERIAUSIAS VOKALINIS ANSAMBLIS
Vilniaus kultūros pramogų ir sporto rūmų moterų vokalinis ansamblis EGLĖ, vadovė Eglė JUOZAPAITIENĖ
Visagino Č. Sasnausko muzikos mokyklos mokytojų vokalinis ansamblis ŠILAGĖLĖ , vadovė Rasa RUGAITYTĖ
Ukmergės kultūros rūmų mišrus vokalinis ansamblis KLASIKA, vadovė Jūratė MARTINKUTĖ
Nominacija GERIAUSIAS KAMERINIS ANSAMBLIS
Visagino jaunimo centro „Orbita“ modernaus folkloro ansamblio PRAZDNIK vokalinė grupė, vadovas Ilja ČIURAKOV
Kelmės rajono savivaldybės Šaukėnų kultūros centro kvartetas ANIMA, vadovas Aidas KALINČIKAS
Širvintų kultūros centro moterų duetas, vadovė Audronė BURAKOVIENĖ
Nominacija GERIAUSIAS DEBIUTANTAS
Šakių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis GAUDENĖ, vadovė Ingira JAKIENĖ
Pakruojo rajono Guostagalio kultūros namų vyrų vokalinis ansamblis, vadovas Methardas ZUBAS
Šakių rajono Sintautų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis MOZAIKA, vadovas Deividas KEREVIČIUS

CHOREOGRAFIJOS KOLEKTYVAI
Nominacija GERIAUSIAS ŠOKIŲ ANSAMBLIS IR VADOVAS
Kauno medicinos universiteto liaudiškų šokių ansamblis AVE VITA, meno vadovas Kazimieras KONDRATAVIČIUS
Vilniaus miesto liaudiškos muzikos ir šokių ansamblis VILNIS, vadovės: Rimutė ZALECKAITĖ, Audronė AUŠKALNIENĖ ir Irena ČEPULIENĖ
KC Panevėžio bendruomenių rūmų pagyvenusiųjų liaudiškų šokių ansamblis LINAS, meno vadovė Zita RIMKUVIENĖ
Nominacija GERIAUSIA VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ IR VADOVAS
Šiaulių miesto Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė STRAKSIUKAS, vadovė Lina ABROMAITIENĖ
Šilutės Žibų pradinės mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė ŽIBURĖLIS, vadovė Regina PUODŽIUVIENĖ
Varėnos moksleivių kūrybos centro liaudiškų šokių studija MIKITUKAS, vadovė Jolanta STANKEVIČIENĖ
Nominacija GERIAUSIA SUAUGUSIŲJŲ ŠOKIŲ GRUPĖ IR VADOVAS
Kėdainių kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė LANKESA, vadovė Irena ŠUKIENĖ
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro AGILA vyresniųjų liaudiškų šokių grupė KALNAPUŠĖ, vadovė Rasa NORVILIENĖ
Klaipėdos miesto choreografijos studijos INKARĖLIS pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė SIDABRINĖ GIJA, vadovė Irena GELGUTIENĖ
			

teatrai

Nominacija GERIAUSIAS VAIKŲ TEATRAS IR VADOVAS
Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos teatras IKI, vadovė Jolanta NARBUTAITIENĖ
Joniškio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras BENDRAAMŽIAI, vadovas Arvydas BUTKUS
Pasvalio kultūros centro vaikų ir jaunimo dramos studija, vadovė Asta LIUKPETRIENĖ
Nominacija GERIAUSIAS JAUNIMO TEATRAS IR VADOVAS
Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras VAIVORYKŠTĖ, vadovė Birutė ŠNEIDERIENĖ
Šiaulių moksleivių namų vaikų ir jaunimo teatro studija KOMPANIJA ŠAUNI, vadovai: Dalė ir Virginijus DARGIAI
Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos teatro studija ARLEKINAS, vadovė Tatjana TIMKO
Nominacija GERIAUSIAS SUAUGUSIŲJŲ MĖGĖJŲ TEATRAS IR VADOVAS
Birštono kultūros centro mėgėjų teatras, vadovas Rimantas JACUNSKAS
Pasvalio krašto muziejaus teatras, vadovas Gintaras KUTKAUSKAS
Pasvalio kultūros centro šokio teatras TANGO AND, vadovai: Asta LIUKPETRIENĖ ir Sigitas REPŠYS

LIAUDIŠKOS MUZIKOS KOLEKTYVAI
Nominacija GERIAUSIAS LIAUDIES INSTRUMENTŲ ORKESTRAS IR VADOVAS
Broniaus Jonušo muzikos mokyklos liaudies instrumentų ansamblis JURGINĖLIS, vadovai: Dainora KINDERIENĖ ir Renatas JARAMINAS
Šiaulių II muzikos mokyklos liaudies instrumentų orkestras, vadovai: Lora ANDRIUŠKIENĖ ir Darius DAKNYS
Kauno rajono Garliavos meno mokyklos liaudies instrumentų ansamblis JIESIA, vadovai: Valė DERVINIENĖ ir Gintaras VILČIAUSKAS
Nominacija GERIAUSIAS KANKLIŲ ANSAMBLIS IR VADOVAS
Panevėžio m. muzikos mokyklos kanklų ansamblis AŠARĖLĖ, vadovė Rima MUREIKIENĖ
Skuodo meno mokyklos kanklių ansamblis, vadovė Seva KAZANKOVIENĖ
Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis KANKLELIAI, vadovė Daiva ČIČINSKIENĖ
Nominacija GERIAUSIA LIAUDIŠKA KAPELA
Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansamblis SAULĖ, vadovas Darius DAKNYS
Panevėžio rajono Smilgių seniūnijos kultūros centro vaikų ir jaunimo liaudiška kapela SMILGENĖ, vadovas Audrius DERVINIS
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ liaudiška kapela JOLDIJA, vadovas Laurynas VAINUTIS
			

pučiamųjų instrumentų orkestrai

Nominacijai NAUJAI SUSPINDUSI ŽVAIGŽDĖ
Vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestras AUKŠTADVARIO GRIAUSMAS, vadovas Valerijus FILONOVAS
Ėriškių kultūros centro pučiamųjų orkestras vadovas, Saulius BUITVYDAS
Pakruojo kultūros centro jaunimo pučiamųjų orkestras, vadovas Vytautas LUKOŠIŪNAS
Nominacijai RYŠKIAUSIA LIETUVOS ŽVAIGŽDĖ
Grigiškių meno mokyklos moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovas Vladimir ŠOCH
Vaikų ir jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestras JOVARAS, vadovas Ugnius VAIGINIS
Skuodo meno mokyklos pučiamųjų orkestras, vadovas Bronislovas RUŠINSKAS
Nominacijai TARPTAUTINIO SPINDESIO ŽVAIGŽDĖ
Vilniaus Tallat-Kelpšos konservatorijos pučiamųjų orkestras RITMAS, vadovas Albinas KUČINSKAS
Pabradės miesto kultūros centro fanfarinis pučiamųjų orkestras, vadovas Bronislovas VILIMAS

