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Gerbiamieji,

Lietuvos stiprybė slypi mūsų žmonėse. Maža valstybė, kurios istorija nelengva ir 
kartu didinga, išaugino ne vieną istorinę asmenybę, stiprią ne tik kūnu, bet ir siela.

Žmogaus negalia – nelengvas išbandymas, tačiau jis atveria 
nepaprastus ir neįtikėtinus gebėjimus išreikšti save.

Šios drąsios, jautrios ir likimo iššūkių užgrūdintos asmenybės mums 
visiems parodo, kaip gera džiaugtis ir mažais gyvenimo malonumais.

Prasmingi darbai ir indėlis į neįgalių vaikų ir jaunuolių kūrybiškumo 
ugdymą, muzikinės saviraiškos skatinimą yra geriausia dovana Lietuvai 
šimtmečio proga bei įkvepiantis pavyzdys aplinkiniams.

Telydi visus laimė, sveikata ir linksmos muzikos melodijos.

Ministras Pirmininkas

Saulius Skvernelis

IV konkurso-festivalio „Perliukai“ baigiamųjų renginių globėjas 



Apie konkursą-festivalį „Perliukai”

2017 m. spalio mėn. kelionę po Lietuvą pradėjo Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ 
organizuojamas IV respublikinis jaunų neįgaliųjų muzikos atlikėjų konkursas-festivalis „Perliukai“. 

„Perliukai“ – tai tradicinis, kas trejus metus vykstantis, nacionalinis jaunų neįgalių dainininkų ir 
instrumentalistų konkursas-festivalis, kuriuo siekiama ugdyti neįgalių vaikų ir jaunuolių (3-29 metų) 
meno bei kūrybos poreikį, skatinti meninę saviraišką, atrinkti geriausius vokalinius, instrumentinius 
ansamblius, solistus. Tai tęstinis, inovatyvus muzikinis renginys, kuriame neįgalieji ir sveikieji muzikos 
atlikėjai lygiaverčiais pagrindais debiutuoja, atskleidžia muzikinius gebėjimus, bendradarbiauja su 
muzikos profesionalais, įgyja koncertinės patirties. Tai yra novatoriškas konkursas-festivalis, kuriuo 
telkiama veržli, kūrybinga, talentingų vaikų ir jaunuolių bendruomenė, siekianti veiksmingai įsilieti į 
kultūrinį šalies gyvenimą.

2017-2018 m. organizuotas IV konkursas-festivalis „Perliukai“ tapo puikia neįgaliųjų ir sveikųjų 
muzikos atlikėjų kūrybinio bendradarbiavimo švente, kurioje dalyvavo apie 500 jaunų atlikėjų, jų 
pedagogų iš 55 organizacijų. Per dvejus metus įvyko penki regioniniai konkursai-festivaliai „Perliukai“ 
Klaipėdoje, Alytuje, Šiauliuose, Kauno raj. (Raudondvaryje) ir Vilniuje, kuriuos nuoširdžiai priėmė ir 
rėmė šių miestų ar rajonų savivaldybės. Šių renginių dviejose konkursinėse kategorijose (A – muzikos 
atlikėjai-mėgėjai, B – pažengę muzikos atlikėjai) varžėsi įvairios sudėties neįgalių vaikų ir jaunuolių 
ansambliai, solo atlikėjai iš 20 savivaldybių.

Įspūdingais muzikiniais pasirodymais regioninių konkursų dalyvius ir žiūrovus džiugino talentingi 
festivalinių programų dalyviai – Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“, Šiaulių universiteto 
Muzikos pedagogikos katedros mišrus choras „Studium“, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro 
vaikų senosios muzikos ir šokio ansamblis „Dolce musica“ bei dainos studija „Keberiokšt“, Nacionalinės 
M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos, Kauno A. Kačanausko muzikos 
mokyklos, Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos ir Kauno raj. Garliavos meno mokyklos mokiniai, 
Alytaus jaunimo centro vokalinė studija „Boružėlė“, popgrupė „HEY!“, kiti atlikėjai.

Tarp regioninių konkursų-festivalių vyko laureatų konsultacijos, kūrybinės dirbtuvės, koncertai, 
edukaciniai, kiti renginiai. Šio konkurso laureatai bendradarbiavo ir koncertavo su muzikos 
profesionalais, neįgaliųjų nacionaliniu „Spalvų muzikos“ orkestru, dalyvavo tarptautiniame 
M. K. Čiurlionio festivalyje Palangoje bei tarptautiniame konkurse-festivalyje „Muzika be sienų“ 
Druskininkuose, o taip pat atstovavo Lietuvą tarptautiniuose festivaliuose Pietų Korėjoje ir Rusijoje. 

Šio konkurso-festivalio uždarymas su jungtiniais laureatų ir profesionalių muzikantų koncertais, 
seminarais, edukaciniais, kitais renginiais vyks Vilniuje 2018 m. lapkričio 26-30 d. Juose dalyvaus apie 
200 dalyvių.
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IV konkurso-festivalio „Perliukai“ 
organizatoriai, žiuri komisijos nariai, 
kosultantai 

Viktorija Vitaitė (Vilnius) 
Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ pirmininkė, 
konkurso-festivalio „Perliukai“ iniciatorė, projekto vadovė

prof. Aleksandra Žvirblytė (Vilnius) 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fortepiono katedros profesorė, pianistė

Doc. Gediminas Ramanauskas (Šiauliai) 
Šiaulių universiteto Muzikos pedagogikos 
katedros docentas, chorų dirigentas 

Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė (Klaipėda) 
Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos Muzikinį ugdymą 
organizuojančio skyriaus vedėja, mokytoja metodininkė 

Romualdas Brūzga (Vilnius) 
LSKD „Guboja“ SPALVŲ ORKESTRO studijos vadovas, 
neįgaliųjų nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro vyr. 
dirigentas, muzikos mokytojas metodininkas

Valerija Brūzgienė (Vilnius) 
LSKD „Guboja“ SPALVŲ ORKESTRO studijos vadovė, 
Karoliniškių muzikos mokyklos jaunučių choro vadovė

Natalija Pugačienė (Šiauliai) 
Šiaulių m. savivaldybės globos namų dienos socialinės globos centro 
„Goda“ orkestro vadovė, muzikos mokytoja metodininkė

Jolanta Vyšniauskienė (Klaipėda) 
Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos mokytoja metodininkė, chorų dirigentė

Viktorija Kalpokaitė (Vilnius) 
Popdainavimo studijos „HEY!“ vadovė, vokalo dėstytoja, kompozitorė

Raimonda Janutėnaitė (Vilnius) 
LSKD „Guboja“ SPALVŲ ORKESTRO studijos vadovė, 
Karoliniškių muzikos mokyklos vyr. mokytoja, dainininkė 

Aušra Abromaitienė (Vilnius) 
Konkurso-festivalio „Perliukai“ organizacinės grupės narė, 
atsakinga už konkurso-festivalio „Perliukai“ leidybinę veiklą 

Aida Kerbedienė (Vilnius) 
Konkurso-festivalio „Perliukai“ organizacinės grupės 
narė, VšĮ „Mažoji guboja“ direktorė

Margarita Kateščenkienė (Vilnius) 
Konkurso-festivalio „Perliukai“ organizacinės grupės 
narė, LSKD „Guboja“ vyr. buhalterė

Kasparas Kerbedis  (Vilnius) 
Konkurso-festivalio „Perliukai“ organizacinės grupės 
narys, atsakingas už papildomo mokymo veiklą

Mindaugas Valaitis (Vilnius) 
Konkurso-festivalio „Perliukai“ organizacinės grupės 
narys, atsakingas už švietėjišką veiklą
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IV konkurso-festivalio 
„Perliukai“ lauretai

A kategorija 

Klaipėdos regionas 
I premija –  Plungės specialiojo ugdymo centro 
dainininkas Deividas Kaniauskas (vadovė Jurgita 
Arlauskienė); 
I premija – Klaipėdos regos ugdymo centro 
dainininkė Evelina Rubežiūtė (mokytoja Loreta 
Aukštuolienė); 
I premija – Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos 
mokinė dainininkė Sabina Rapidova (mokytojas 
Sergejus Treščenkinas); 
I premija – Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 
mokinė dainininkė Gabija Narkevičiūtė (mokytoja 
Sigita Mačernienė);
II premija – LSKD „Guboja“ Klaipėdos krašto 
atstovybės dainininkas Gustas Šukys (vadovas 
Albertas Burba); 

II premija – Kretingos dienos veiklos centro 
atstovas Paulius Vaitkus (vadovė Rasa Lapienė); 
II premija – Gargždų muzikos mokyklos 
ansamblis „Gargždukai“ (vadovė Jolanta 
Laurinavičienė); 
III premija – Klaipėdos specialiosios mokyklos – 
darželio „Versmė“ ansamblis (vadovės Edita 
Antanaitienė ir Loreta Cesiulienė); 
III premija – Gargždų socialinių paslaugų centro 
vokalinis duetas Erika Pučinskaitė ir Laimonas 
Stončius (vadovė Sniežana Jakienė). 

Renginio globėjas – Klaipėdos miesto 
savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas

Alytaus regionas
I premija – Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio 
solistas Viktoras Vabolis (mokytoja Rasa 
Naruševičienė); 
 II premija – Alytaus Dzūkijos pagrindinės 
mokyklos solistė Kristina Vilčinskaitė (mokytoja 
Gintarė Jasionienė); 

 III premija – Alytaus socialinių paslaugų centro 
solistė Karolina Petrašiūnaitė (vadovai Rasa 
Urbonienė ir Stasys Mikalonis).

Renginio globėjas – Alytaus miesto savivaldybės 
meras Vytautas Grigaravičius

Šiaulių regionas
I premija - Šiaulių m. savivaldybės globos namų 
filialo dienos centro „Goda“ „Spalvų muzikos“ 
orkestras (vadovės Natalija Pugačienė ir Ilona 
Būdavaitė);
I premija - Mažeikių Cerebrinio paralyžiaus 
asociacijos ir Mažeikių Vytauto Klovos muzikos 
mokyklos solistė Rinalda Pocevičiūtė (vadovė 
Eridana Tallat-Kelpšienė);
II premija - Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios 
mokyklos solistė Viktorija Gardauskaitė (mokytoja 
Laima Kulšytė);
II premija - Šiaulių logopėdinės mokyklos solistas 
Darijus Škėla (mokytoja Vitalija Kučienė);

II premija - Kuršėnų vaikų globos namų 
solistas Nikita Aleksandravičius (vadovė Rasma 
Veličkienė);
III premija - Joniškio Yamaha muzikos mokyklos 
solistas Dovidas Vasiliauskas (mokytoja Fausta 
Užkuraitienė);
III premija - Panevėžio jaunuolių dienos centro 
instrumentinio ansamblio muzikos grupė „Mes“ 
(vadovės Ligita Ananikova ir Jonas Varnauskas). 

Renginio globėjas – Šiaulių miesto savivaldybės 
meras Artūras Visockas 
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Kauno regionas
I premija – Kauno Prano Daunio ugdymo 
centro solistė Liveta Ilikaitė (mokytoja Dileta 
Jagelavičiūtė); 

II premija – Kauno raj. Garliavos meno mokyklos 
saksofonininkas Tautvydas Pabrica (mokytojas 
Gintaras Chockevičius);

II premija - Kauno Kovo 11-osios gimnazijos 
solistė Urtė Elžbieta Švenčionytė (mokytoja Ilona 
Papečkytė);

III premija – Kauno raj. Garliavos meno 
mokyklos pianistė Urtė Kasiulevičiūtė (mokytoja 
Janina Urbonavičienė);

III premija – Kauno raj. Garliavos meno 
mokyklos kanklininkė Viltė Lukoševičiūtė 
(mokytoja Valė Dervinienė);

III premija – Kauno raj. Garliavos meno 
mokyklos kanklininkė Beatričė Nėniūtė 
(mokytoja Monika Kasperavičiūtė). 

Renginio globėjas  – Kauno rajono savivaldybės 
meras Valerijus Makūnas

Vilniaus regionas
I premija – Vilniaus vaikų muzikos mokykla 
„Lyra“ LASUC skyriaus solistė Jolanta Silevičiūtė 
(mokytoja Tamara Blažienė-Gaitanži);

I premija –  LSKD „Guboja“ SPALVŲ ORKESTRO 
solistas Deividas Mankevičius (vadovė Raimonda 
Janutėnaitė);

II premija – Nacionalinio tautinių mažumų ir 
išeivijos centro solistas Mark Volynskij (mokytoja 
Mira Jakubovskaja);

II premija – Lietuvos graikų bendrijos „Patrida“ 
solistė Brigita Narmontaitė (vadovė Tamara 
Blažienė-Gaitanži);

III premija – Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo 
pensiono solistas Darek Budrevič (mokytoja 
Giedrė Ivanenkienė);

III premija – Vilniaus miesto vaikų muzikos 
mokyklos „Lyra“ LASUC skyriaus solistė Saulė 
Aušrinė Kuprytė (mokytoja Tamara Blažienė-
Gaitanži);

III premija – Nacionalinis tautinių mažumų ir 
išeivijos centro solistas German Chlebopašev 
(mokytoja Mira Jakubovskaja);

III premija – Vilniaus miesto vaikų muzikos 
mokyklos „Lyra“ LASUC skyriaus solistas 
Vitalijus Triberžis (mokytoja Tamara Blažienė-
Gaitanži).

Renginio globėjas – Vilniaus miesto savivaldybės 
vicemeras Gintautas Paluckas

B kategorija 
I premija – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
Fortepijono katedros pianistė Dainora Laukžemytė 
(dėstytojo Aido Puodžiuko klasė);

I premija – Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos Džiazo katedros pianistas Raigardas 
Daraganas (profesoriaus Artūro Anusausko 
klasė)’

I premija – LSKD „Guboja“ Klaipėdos krašto 
atstovybės solistė Vaida Butautaitė (pasirengė 
savarankiškai);

I premija – Visagino Česlovo Sasnausko menų 
mokyklos solistė Lidija Gurova (mokytoja Vita 
Pimpienė);

III premija – Vilniaus miesto vaikų muzikos 
mokyklos „Lyra“ LASUC skyriaus pianistas Vilius 
Kasmočius (mokytoja Virginija Domeikaitė);

III premija – Vilniaus miesto vaikų 
muzikos mokyklos  „Lyra“ LASUC skyriaus 
akordeonininkas Arijus Kalinauskas (mokytoja 
Alma Vadeišienė).
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Baigiamųjų 
renginių dalyviai 
(A kategorija) 

Plungės specialiojo ugdymo centro 
dainininkas Deividas Kaniauskas 
Vadovė Jurgita Arlauskienė

Deividas dainavimo mokosi ketvirtus metus. Kaip solistas nuolat 
dalyvauja ugdymo centro, miesto, rajono rengiamose šventėse, 
koncertuose, nors dažnai tenka dainuoti ir ansamblyje su mokyklos 
draugais. Deividas taip pat dalyvavo Žemaitijos regiono konkurse 
„Skambioji daina“, Lietuvos radijo ir televizijos konkurse „Dainų 
dainelė“, festivalyje – konkurse „Linksmieji perliukai“ Klaipėdoje. 
Klaipėdos koncertų salėje solistui teko pasirodyti ir su garsiuoju 
saksofonininku Danieliumi Praspaliausku. Berniukas labai mėgsta 
muziką. Namuose, pasak mamos, dažnai dainuoja, o neseniai 
įsigijo klavišinį instrumentą ir mokosi groti pagal spalvas. Deividas 
yra linksmas, geranoriškas ir draugiškas vaikinas.

Gargždų socialinių paslaugų centro 
vokalinis duetas Erika Pučinskaitė 
ir Laimonas Stončius 
Vadovė Sniežana Jakienė

III premija konkurse-festivalyje „Perliukai” – tai vienas aukščiausių 
Erikos Pučinskaitės ir Laimono Stončiaus vokalinio dueto 
pasiekimų. Jaunuoliai muzikos mokosi jau penktus metus, o 
kaip duetas pasirodo antri metai. Dainavimas jiems – vienas 
mėgstamiausių užsiėmimų, nes muzika kelia nuotaiką, džiugina, 
ramina. Dalyvavimas muzikiniuose renginiuose, konkursuose 
padeda realizuoti save, praplėsti akiratį, tobulėti, susirasti draugų

Gargždų muzikos mokyklos 
ansamblis „Gargždukai“ 
Vadovės Jolanta Laurinavičienė ir Danguolė Gerdauskienė

Ansamblis „Gargždukai“ susikūrė prieš 17 metų. Jie – respublikinio 
neįgaliųjų meninės saviraiškos festivalio „Muzikinė paukštė“ 
pradininkai ir kasmet jame dalyvauja. Į ansamblio gretas nuolat 
įsijungia nauji dalyviai, o šiuo metu jo nariai: Deimantė Arlauskytė, 
Erika Pučinskaitė, Julius Jurevičius, Jokūbas Gerdauskis, 
Mindaugas Martinkus, Modestas Rimkus, Ugnius Samauskis. 
Ansamblio nariai mėgsta keliauti, atostogauti prie jūros. Kiekvieną 
vasarą stovyklauja meno dirbtuvėse Monciškėse, kur ne tik 
poilsiauja, bet ir muzikuoja. Daug koncertuoja, dalyvauja įvairiuose 
festivaliuose, šventiniuose renginiuose, konkursuose. „Mes augame 
kartu su muzika. Ji mus suvienijo ir nuolat lydi”.
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Klaipėdos regos ugdymo centro 
dainininkė Evelina Rubežiūtė 
Mokytoja Loreta Aukštuolienė 

Evelina muzika domisi nuo vaikystės. Klaipėdos regos ugdymo 
centre muzikuoja 12 metų. Dėl regos sutrikimo Evelinai sunku 
pažinti supantį pasaulį, todėl muzika jį praskaidrina, padaro 
šviesesnį ir prasmingesnį. Jos žodžiais – muzika atpalaiduoja, 
padeda pabėgti nuo kasdienybės, dainuodama scenoje jaučia 
malonumą. Evelina dalyvauja šalies, miesto, mokyklos, 
bendruomenės muzikiniame gyvenime. Ji – konkursų „Perliukai“, 
„Dainų dainelė“, „Tramtatulis“, „Pavasario vyturiukai“ dalyvė ir 
daugelio iš jų laureatė. Kasmet tarptautinėje stovykloje „Pažinimo 
džiaugsmas“, skirtoje mokiniams su regos negalia, nuoširdžiu 
dainavimu įkvepia kitus neprarasti vilties ir džiaugtis gyvenimu.

Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio 
solistas Viktoras Vabolis 
Mokytoja Rasa Naruševičienė

Viktoras Vabolis konkurse-festivalyje „Perliukai” dalyvavo kaip 
solistas, bet mokykloje jau ketverius metus vaikai dainuoja trise: 
Viktoras Vabolis, Emilija Petraškaitė ir Klaudijus Sakavičius. Vaikai 
koncertuoja mokyklos ir įvairiuose miesto renginiuose. Kiekvieno 
koncerto jie labai laukia, o pasibaigus vis klausia, kada vėl galės 
koncertuoti. 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos mokinė 
dainininkė Gabija Narkevičiūtė 
Vadovė Sigita Mačernienė

Gabija mokytis dainuoti pradėjo progimnazijoje dainavimo 
studijoje. Labai greitai mokytoja pastebėjo gražų Gabijos balso 
tembrą. Kuo ilgiau ji dainavo, tuo balsas skleidėsi labiau. Kaip 
sako pati, ją muzika visada lydėjo, ir nori, kad visada lydėtų. Ji 
yra respublikinio konkurso „Perliukai“ ir tarptautinio konkurso 
„Linksmieji perliukai“ laureatė. Taip pat vienas svariausių Gabijos 
pasiekimų yra Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko 
nominacija už pasiekimus meninėje veikloje ir Metų mokinės 
titulas (2017 m.). Šiuo metu Gabija studijuoja dainavimą St. 
Šimkaus konservatorijos populiariosios muzikos ir džiazo klasėje.

Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos 
solistė Kristina Vilčinskaitė 
Mokytoja Gintarė Jasionienė

Kristina mokosi 10 klasėje, jai 15 metų. Dainuoja dar labai trumpai, 
pradėjo tik besiruošdama konkursui-festivaliui „Perliukai”, todėl 
tapimas laureate jai labai svarbus ir didelis pasiekimas. Mokinė 
mėgsta dainuoti ir skaityti knygas. Anot jos, muzika – gyvenimo 
„varikliukas”. 
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Mažeikių Vytauto Klovos muzikos 
mokyklos solistė Rinalda Pocevičiūtė
Mokytoja Eridana Tallat-Kelpšienė 

Rinalda muzikuoja apie 10 metų. Lanko Mažeikių V. Klovos 
muzikos mokyklos suaugusių ugdymo programos dainavimo 
dalyką. Dalyvavo daugelyje respublikinių ir tarptautinių konkursų: 
„Dainų dainelė“ (2014 m. respublikinis turas), „Vyturiukai“ (2011 
m. ir 2013 m., respublikiniai turai), „Perliukai“ 2009 m. Klaipėdoje. 
Rinaldos pomėgiai: garsinės knygos, filmai, muzikos klausymas. 
Merginai muzika – tai sielos kalba, kuriai nėra sienų. 

Šiaulių logopedinės mokyklos 
solistas Darijus Škėla
Mokytoja Vitalija Kučienė

Darijui 10 m. Rimčiau muzikuoti pradėjo mokykloje, padedamas 
muzikos mokytojos Vitalijos Kučienės, o taip pat lankydamas 
muzikos terapiją pas Kęstutį Kupčinską.Tačiau muziką jis jautė 
būdamas dar visai mažytis. Jam muzika buvo besisukantis skalbimo 
mašinos būgnas, vinies kalimas ar šiaip koks garsas, kur girdėdavosi 
ritmas, – jis visad linguodavo į taktą. Šiuo metu Darijui muzika – 
visas gyvenimas ir, kaip pats sako, „kai groju, man džiaugiasi širdelė’’. 
Padedamas mokytojos jis dalyvauja daugelyje konkursų, festivalių: 
„Mes kiekvienas didelis kaip lašas’’, „Tau smagu, man smagu, tad 
pabūkime kartu’’, „Spalvos’’. Didžiausias pasiekimas – II premija 
konkurse festivalyje „Perliukai”.

Šiaulių „Ringuvos” specialiosios mokyklos 
solistė Viktorija Gardauskaitė
Mokytoja Laima Kulšytė

Viktorija dainuoti mokosi aštuonerius metus. Ji aktyviai 
dalyvauja respublikiniuose, tarptautiniuose menų festivaliuose 
ir konkursuose, koncertuoja mokyklos, miesto renginiuose. 
Dainuodama solistė išreiškia savo jausmus, emocijas, parodo, kaip 
myli gyvenimą. Mylimiausia dainininkė – Monika Linkytė. Pasak 
solistės, muzika – jos gyvenimo dalis.

Alytaus socialinių paslaugų centro 
solistė Karolina Petrašiūnaitė 
Vadovas Stasys Mikalonis

Neįgaliųjų dienos centro lankytojai Karolinai 26 metai. Įstaigą 
ji lanko jau daugiau nei penkerius metus. Mergina dainuoja 
seniai, kiek tik save pamena. Karolina mielai dalyvauja 
įvairiuose renginiuose įstaigoje ir mieste. Jos credo: „Muzika – 
tai mano gyvenimas“.
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Šiaulių m. savivaldybės globos 
namų filialo dienos centro „Goda” 
„Spalvų muzikos” orkestro grupė
Vadovės Natalija Pugačienė ir Ilona Būdavaitė

Šiuo metu orkestre groja 22 muzikantai, visi jie dienos centro 
lankytojai. Kiekvienais metais orkestras paruošia po keturias 
koncertines programas, daug koncertuoja ir keliauja. Nuo 1998 m. 
jie yra neįgaliųjų nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro dalis, o 
tai – puiki galimybė dalintis savo kūrybine raiška su bendraminčiais 
iš kitų Lietuvos miestų.

Kauno Prano Daunio ugdymo 
centro solistė Liveta Ilikaitė 
Mokytoja Dileta Jagelavičiūtė

Livetai 14 m. Ji dainuoja jau septynerius metus, yra daugelio 
konkursų dalyvė ir laureatė: 2017 m. Kauno miesto moksleivių 
partizaninių dainų konkursas – II vieta su vokaliniu trio; 2018 
m. konkursas „Dainų dainelė”; 2018 m. tarptautinis neįgaliųjų 
muzikos festivalis Panevėžyje „Meno sūkurys”. Liveta koncertavo 
Kauno miesto mokyklose, Filharmonijoje, Šv. Jurgio bažnyčioje, 
Vilniaus liuteronų bažnyčioje Latvijos 100-mečiui pažymėti su 
Latvijos mišriu choru ir solistais. Livetos pomėgiai: dainuoti, piešti, 
bendrauti. „Man muzika – ramybė, atsipalaidavimas”, – taip Liveta 
apibūdino savo nuolatinę palydovę.

Panevėžio jaunuolių dienos 
centro instrumentinio ansamblio 
muzikos grupė „Mes” 
Vadovai Ligita Ananikova ir Jonas Varnauskas

Hobi grupė „Mes“ gyvuoja jau vienuoliktus metus. Jaunuoliams 
patinka muzikuoti, bet mėgstamiausia yra lietuviška instrumentinė 
muzika. Hobi grupė dalyvauja įvairiuose JDC renginiuose, miesto 
šventėse, juos kviečia koncertuoti draugai iš kitų socialinių įstaigų. 
Jie taip pat II-ojo konkurso-festivalio „Perliukai“ laureatai, 2012 m. 
saviraiškos festivalio „Muzikinė paukštė“ organizatoriai. 

Kuršėnų vaikų globos namų solistas 
Nikita Aleksandravičius
Vadovė Rasma Veličkienė

Nikitai 8 m., o dainuoti jis pradėjo nuo pirmos klasės. 
Berniukui patinka pasirodyti scenoje, todėl jis mėgsta įvairius 
renginius ir konkursus. 

Dalyvavo konkursuose „Linksmieji perliukai 2018“ Klaipėdoje, 
„Sveika, žiemuže 2017“ Šiauliuose ir kt. 
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Kauno raj. Garliavos meno mokyklos 
kanklininkės Viltė Lukoševičiūtė 
Mokytoja Valė Dervinienė

Ji aktyviai dalyvauja koncertinėje veikloje, kankliuoja ansamblyje 
„Versmynėlė“. Grodama šiame ansamblyje, 2018 m. tarptautiniame 
Jaunųjų talentų konkurse Londone laimėjo II vietą. Viltė tarptautinio 
vaikų ir jaunimo folkloro festivalio „Baltų raštai“, Kauno krašto 
tautinių instrumentų festivalio „Upokšnis“, respublikinio tautinių 
instrumentų festivalio „Klonių aidai“ dalyvė, 2016 m. Kauno miesto 
dainų šventės dalyvė, 2016 m. Respublikinės moksleivių dainų 
šventės dalyvė, 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan 
tos ...“ kanklių koncerto „Skambėkite kanklės” dalyvė.  

LSKD „Guboja“ SPALVŲ ORKESTRO 
solistas Deividas Mankevičius 
Vadovė Raimonda Janutėnaitė

Deividas koncertuoja nuo vaikystės, yra LRT konkurso „Dainų 
dainelė“ laureatas, taip pat TV projekto „Chorų karai“ Lietuvos 
aklųjų choro „Feniksas“ dalyvis. Šiuo metu Deividas – LSKD 
„Guboja” SPALVŲ MUZIKOS orkestro solistas. Apie muziką 
Deividas sako: „Tai – visas mano gyvenimas. Su ja gimiau, augau, 
bręstu ir, tikiuosi, kad ji mane lydės iki gyvenimo pabaigos”.

Nacionalinio tautinių mažumų ir išeivijos 
centro solistas Mark Volynskij 
Mokytoja Mira Jakubovskaja

Markas muzikuoja jau penkerius metus. Jis dalyvauja ne tik 
mokyklos koncertuose, konkursuose, bet jau antrame iš eilės 
konkurse-festivalyje „Perliukai” laimėjo II premiją. Jis labai pamėgo 
muziką ir sako, kad dainavimas – tai jo gyvenimas. Markui noriai 
pritaria centro ansamblis, ir visi kartu sukuria puikią nuotaiką. 

Joniškio Yamaha muzikos mokyklos 
solistas Dovidas Vasiliauskas
Mokytoja Fausta Užkuraitienė

Dovydas muzikuoja nuo 10 m. Muzika – neatsiejama jo gyvenimo 
dalis. Ji padeda išreikšti emocijas, atsipalaiduoti ir skatina kurti bei 
improvizuoti. 

Kauno raj. Garliavos meno mokyklos 
saksofonininkas Tautvydas Pabrica 
Mokytojas Gintaras Chockevičius

Tautvydas mokosi Garliavos meno mokykloje saksofono klasėje nuo 
2014 metų. Dalyvauja įvairiuose koncertuose meno mokykloje ir 
už jos ribų. Savo įgūdžius groti saksofonu pritaikė ir Kauno jėzuitų 
gimnazijoje, kur muzikuoja šios mokyklos ansamblyje ir orkestre.
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Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo 
pensiono solistas Darek Budrevič 
Mokytoja Giedrė Ivanenkienė

Darekui tik 11 m., o jau turi didelę muzikinę patirtį. Jis antrą 
kartą dalyvauja „Perliukų” konkurse ir tampa III premijos laureatu. 
Darekas visų renginių, vykstančių pensione ir už jo ribų, kylanti 
žvaigždelė. Absoliuti berniuko klausa stebina visus, kurie tik išgirsta 
jo dainavimą. Darekas iš klausos skambina pianinu daineles, pats jas 
dainuoja. Muzika – berniuko vienintelis draugas ir globėjas.

Lietuvos graikų bendrijos „Patrida“ 
solistė Brigita Narmontaitė 
Vadovė Tamara Blažienė-Gaitanži

Brigita yra Vilniaus universiteto II kurso studentė. Dainavimas jai – 
tai būdas atitrūkti nuo varginančų studijų ir kasdieninių rūpesčių. 
Brigita domisi daugeliu dalykų, bet labiau už viską mėgsta dainuoti. 
Dalyvauja koncertuose, konkursuose, yra graikų ansamblio „Patrida“ 
solistė. Vokalinis-instrumentinis graikų muzikos ansamblis „Patrida“ 
(Tėvynė), vadovaujamas T. Blažienės-Gaitanži, jau virš 10 metų 
pažindina Lietuvos visuomenę su smagia graikiška muzika. 

Vilniaus vaikų muzikos mokykla 
„Lyra“, LASUC skyriaus solistė 
Jolanta Silevičiūtė 
Mokytoja Tamara Blažienė-Gaitanži

Jolantai 17 m. Muzikos ji mokosi jau septynerius metus ir 
neįsivaizduoja gyvenimo be dainavimo. Jolanta sako: „Muzika – 
mano dabartis ir ateitis”.

Vilniaus miesto vaikų muzikos 
mokyklos „Lyra“, LASUC skyriaus 
solistė Saulė Aušrinė Kuprytė 
Mokytoja Tamara Blažienė-Gaitanži

Saulei Aušrinei 14 metų. Muzikos mokosi jau šeštus metus.   

„Muzika – mano džiaugsmas,” – teigia mergaitė, ir tuo tikrai lengva 
patikėti, klausantis jos dainavimo. 

Nacionalinis tautinių mažumų ir išeivijos 
centro solistas German Chlebopašev 
Mokytoja Mira Jakubovskaja

Germanas muzikuoja septynerius metus. Jis turi labai gerą 
atmintį bei puikią muzikinę klausą. Jam labai patinka dainuoti 
su mikrofonu. Germanas turi daug pomėgių, bet didžiausias iš jų 
dainavimas.
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Duetas – pianistė Dainora Laukžemytė 
ir smuikininkė Milda Vaičiulytė
Dainora skambinti fortepijonu pradėjo devynerių. Mokėsi muzikos 
mokykloje, vėliau baigė Klaipėdos St. Šimkaus konservatoriją ir 
sėkmingai įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, fortepijono 
specialybę. Dabar mergina siekia įgyti muzikos atlikimo magistro 
laipsnį, dirba muzikos mokytoja darželyje bei mokymų centre 
„Dialogas tamsoje“. Dainora drąsiai įsitraukia į įvairius projektus, 
dažnai pasirodo socialiniuose renginiuose, skatinančiuose 
visuomenės toleranciją bei neįgaliųjų integraciją.

Milda su smuiku draugauja nuo ketverių. Mokslus pradėjo 
A. Kačanausko muzikos mokykloje ir vėliau tęsė J. Naujalio muzikos 
gimnazijoje. Baigusi gimnaziją įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro 
akademiją ir šiuo metu jau yra magistrantė. Muzika ir smuikas jai yra 
viskas, be šio harmoningo derinio savo gyvenimo neįsivaizduoja.

Kartu merginos pradėjo groti prieš dvejus metus. Per šį trumpą laiką 
jos sutvirtėjo kaip duetas ir toliau rengia naują repertuarą.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Džiazo 
katedros pianistas Raigardas Daraganas  
Profesoriaus Artūro Anusausko klasė

Raigardas muzikuoja nuo septynerių metų. Su pagyrimu baigė Lyros 
septynmetę muzikos moykyklą, B. Dvariono dešimtmetę muzikos 
mokyklą. Šiuo metu studijuoja LMTA Džiazo katedroje prof. A. 
Anusausko klasėje, trečiame kurse. Ne vieno konkurso-festivalio 
„Perliukai“ laureatas, P. Korėjoje, Peterburge, Maskvoje vykusių 
festivalių dalyvis. Be muzikos dar domisi laikrodžiais. Turi sukaupęs 
nemažą kolekciją. Jo galvoje, namuose nuolat skamba muzika. 
Raigardas tiki, kad muzika gali pakeisti pasaulį, kadangi ji gali pakeisti 
žmones.

LSKD „Guboja“ Klaipėdos krašto 
atstovybės solistė Vaida Butautaitė
Vaida – ne tik puiki solistė, muzikantė, bet ir neįgaliųjų meninės 
raiškos studijos „Klaipėdos Guboja” vadovė. Ji muzikuoja nuo 5 
metų, groja kanklėmis. Yra tarptautinio konkurso festivalio „Muzika 
be sienų” I vietos mėgėjų kategorijoje laimėtoja, I-IV konkursų-
festivalių „Perliukai” laureatė, neįgaliųjų nacionalinio „Spalvų 
muzikos” orkestro solistė. Vaida ne tik aktyviai koncertuoja, bet ir 
veda kultūrinius, edukacinius, kitus renginius. Solistės mintys apie 
muziką, kūrybą: „Kaip gėlė negali žydėti be vandens ir saulės šviesos, 
taip aš negaliu gyventi be muzikos. 

Baigiamųjų 
renginių dalyviai 
(B kategorija)

14



Visagino Česlovo Sasnausko menų 
mokyklos solistė Lidija Gurova 
Mokytoja Vita Pimpienė

Lidija gimė 1991 m. visiškai akla. Nuo 10 metu pradėjo groti 
fortepijonu, vėliau lankyti muzikos mokyklą, vokalo ir fortepijono 
klases. Lidijos mokytoja Vita Pimpienė anksti pastebėjo mergaitės 
talentą ir padėjo jam skleistis. Lidija dalyvavo įvairiuose televizijos 
konkursuose („Dvi minutės šlovės”, „Talentų šou”, „Super miestas”) 
ir aplankė nemažai šalių (Vokietiją, Švediją, JAV, Vengriją, Didžiąją 
Britaniją, Austriją, Pietų Korėją). Taip pat ji jau daug metų aktyviai 
dalyvauja nacionalinio neįgaliųjų „Spalvų muzikos” orkestro veikloje, 
koncertuoja su orkestru kaip solistė įvairiuose renginiuose, projektuose.  

Vilniaus miesto vaikų muzikos 
mokyklos „Lyra“ LASUC skyriaus 
akordeonininkas Arijus Kalinauskas 
Mokytoja Alma Vadeišienė

Arijus ketvirtus metus mokosi muzikos mokykloje „Lyra“. Vienus 
metus mokėsi Ignalinos muzikos mokykloje. Kiekvieną pusmetį 
koncertuoja Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro ir muzikos 
mokyklos „Lyra“ projektuose, dalyvauja įvairiuose koncertuose. Arijus 
turi gerą atmintį, linksmas, žingeidus, stengiasi gražiai muzikuoti, 
scenoje jaučiasi stabiliai. Mielai sportuoja golbolą, šaudauną. Jam 
patinka linksmi, nuotaikingi kūriniai – dainos ir šokiai. Jie pakelia 
nuotaiką ir praskaidrina dieną.

 

Baigiamųjų 
renginių svečiai

Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos 
„Guboja” SPALVŲ ORKESTRAS
Vadovai Romualdas ir Valerija Brūzgai

LSKD „Guboja“ SPALVŲ ORKESTRAS gyvuoja Vilniuje jau 22 metus. 
Nuo pat įsikūrimo pradžios šiam orkestrui vadovauja muzikos 
profesionalų duetas – Romualdas Brūzga ir Valerija Brūzgienė. Šio 
kolektyvo (jis dar įvardijamas kaip neįgaliųjų nacionalinio „Spalvų 
muzikos“ orkestro Vilniaus grupė) veikloje kasmet dalyvauja 25-30 
neįgaliųjų (pagrindas – sutrikusio intelekto žmonės, turintys sunkią 
ar vidutinio lygio negalią). Tai didžiausias tokio pobūdžio muzikos 
kolektyvas Lietuvoje, kuris nuolat teikia neįgaliųjų meninių gebėjimų 
lavinimo paslaugas vilniečiams, vykdo jų ugdomąją, lavinamąją veiklą, 
o taip pat koncertuoja tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Kolektyvas yra 
grojęs visose prestižinėse Vilniaus koncertų salėse, paruošęs programą 
su Lietuvos RTV orkestru, vykdęs respublikinius projektus, o taip 
pat dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose užsienyje – Olandijoje, 
Vokietijoje, Vengrijoje, Danijoje, Rusijoje ir kt. 
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Svečių iš Rusijos ansamblis 
„Saulės natelės“ (Maskva)
Vadovė Tatjana Orechova
Ansamblis „Saulės natelės” – tai integruotas kolektyvas, kuriame muzikuoja 
asmenys su intelekto sutrikimais nuo 9 iki 33 metų. Ansamblis gyvuoja 5 
metus. Pagrindinis siekis – lavinti vaikų su intelekto sutrikimais kūrybinius 
gebėjimus bei socialinius įgūdžius muzikuojant grupėje. Per paskutinius 
metus ansamblis pasirodė 28 koncertuose, taip pat patys surengė 4 
koncertus. Kolektyvo nariai mielai keliauja ne tik savo šalyje, bet ir užsienyje. 

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos 
mokinės: pianistė Elzė Fedorcovaitė, 
smuikininkė Ema Fedorcovaitė, 
violončelininkė Ana Fedorcovaitė 
Elzė pradėjo groti pianinu būdama šešerių metų. Ji yra dvylikos 
tarptautinių konkursų laureatė tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, tarp jų – I vieta 
tarptautiniame N. Rubinšteino konkurse Paryžiuje (2018 m.) ir Grand Prix 
solo kategorijoje bei I vieta kategorijoje su kameriniu orkestru tarptautiniame 
konkurse „Muzika be sienų“ Druskininkuose (2014 m.). Jaunajai pianistei jau 
teko koncertuoti su šv. Kristoforo kameriniu, Lvovo kameriniu ir Nacionalinės 
M. K. Čiurlionio menų mokyklos simfoniniu orkestrais. 
Ema smuiku groja nuo mažens. Per kelerius metus tapo net 6 nacionalinių 
ir tarptautinių konkursų laureate, o dalyvaudama savo pirmajame – B. 
Dvariono – konkurse gavo specialų prizą už geriausiai atliktą B. Dvariono 
kūrinį. Ema jau du kartus grojo su Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų 
mokyklos simfoninių orkestru, daug koncertavo.
Ana pažinti violončelės garsus pradėjo būdama penkerių. Ji jau dalyvavo 
dviejuose konkursuose, pasižymėjo, kaip jauniausia dalyvė. Taip pat koncertavo 
mokyklos rengiamuose koncertuose bei įvairiuose Lietuvos miestuose.  

Popgrupė „HEY! MIX“
Vadovė Viktorija Kalpokaitė
Popdainavimo studija „HEY!” pasižymi neeiliniais talentais. Šioje muzikos 
studijoje išaugę atlikėjai yra ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių tarptautinių 
konkursu laureatai. Grupė sėkmingai surengė koncertinius turus Londone 
bei Olandijoje. Vaikai nuolat dalyvauja ne tik įvairiuose konkursuose 
ar festivaliuose, bet ir  žymiausiuose TV projektuose: „Chorų karai”, 
„Žvaigždžių duetai”, „Auksinis balsas”, „Laumės juosta”, „Muzikinė kaukė” 
ir kt. Su malonumu sutikdavo dalyvauti ir labdaros renginiuose: „Lietuvos 
garbė”, „Gerumo žvaigždė”, „Maisto bankas” ir kt. Taip pat jau daug 
metų mielai dalyvauja Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja” 
organizuojamuose renginiuose.  

Justinas Lapatinskas 
Justinas Lapatinskas – dainininkas, išgarsėjo TV realybės šou „Dangus 
2“, kur tapo nugalėtoju. Gimė ir užaugo Druskininkuose, kur prasidėjo jo 
muzikinė karjera. Vėliau Vilniaus kolegijoje studijavo pramoginį scenos 
meną. Justinas ne tik talentingas atlikėjas, bet ir dainų autorius, aktorius. 
Kaip pats sako: „Myliu muziką, džiaugiuosi ja ir dalinuosi su visais.” Jo 
pašaukimas gyvenime tiesiog būti Artistu.
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Klarnetininkas Karolis Pratkus
Karolis Pratkus – Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos klarneto 
ir saksofono vyr. mokytojas. Diksilendo „Sweetband“ vadovas. Rokiškio 
kultūros centro instrumentinio ansamblio „Vivo dolce“ vadovas. Neįgaliųjų 
nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro vadovas. Pučiamųjų instrumentų 
orkestro „Panevėžio garsas“ atlikėjas. 

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų 
mokyklos pučiamujų kvintetas 
Mokytojas Mindaugas Valaitis 
M. K. Čiurlionio menų mokyklos pučiamujų kvintete groja vyresnių klasių 
pučiamųjų skyriaus moksleiviai. Šiuo metu kvintetą sudaro du trimitai 
(Matas Labanauskas, Laurynas Vaičiulis), du trombonai (Leonardas 
Butkus, Martis Petkus) ir tūba (Jurgis Pociūnas). Ansamblis dažnai 
dalyvauja įvairiuose festivaliuose ir koncertuose.

Giedrė Vokietytė
Projekto „X Faktorius“ žiūrovai puikiai atsimena įstabaus balso savininkę 
Giedrę Vokietytę. Niekam nežinoma mergina ne tik pavergė komisiją, bet 
ir žiūrovus – laimėjo pirmąjį projekto sezoną. Įtemptas koncertų grafikas, 
profesionalų liaupsės, gerbėjų minios – visa tai patyrė Giedrė. Užkariavusi 
sceną mergina nusprendė pailsėti nuo muzikos ir visą savo laisvą laiką 
skyrė gyvūnams – Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Veterinarijos 
akademijoje dirbo dėstytoja. Nors pertrauka truko net keletą metų, Giedrė 
vėl svajoja apie jos laukiančius gerbėjus ir koncertus.

Prof. Artūras Anusauskas
Prof. Artūras Anusauskas – džiazo pianistas, kompozitorius, aranžuotojas, 
LMTA džiazo katedros vedėjas. Tarptautinių džiazo festivalių dalyvis. 
Pianistas yra surengęs daug solinių fortepijono muzikos koncertų 
įvairiuose pasaulio miestuose. Koncertavęs su žymiais užsienio atlikėjais 
bei Valstybiniu simfoniniu, Kauno simfoniniu, Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos simfoniniu ir Lietuvos kameriniu orkestrais. 
Atlikėjo diskografijoje 29 CD plokštelės. 1994 m. A. Anusausko džiazo 
kvintetas pelnė Birštono festivalio didįjį prizą, 1997 m. muzikantas tapo 
Tarptautinio Leipcigo improvizacijos konkurso laureatu, 2005  m. pianistas 
buvo apdovanotas Lietuvos muzikų sąjungos „Auksinio disko“ prizu už 
ryškią pastarųjų metų meninę veiklą.

Jurgis Brūzga
Jurgis Brūzga – atlikėjas, galintis pasigirti ne tik muzikiniu talentu, bet 
ir begaliniu noru džiuginti aplinkinius. Nuotaikinga muzika, spalvingas 
ir stiprus vokalas, judesys ir milžiniška energija – tai Jurgio pasirodymo 
formulė nepaliekanti abejingų. O pats dainininkas kukliai nusišypso: „Man 
tiesiog patinka, kai žmonės būna laimingi“. Jurgis muzikuoti pradėjo dar 
vaikystėje. Svarbiausių savo, kaip jauno dainininko, nuopelnų jis sulaukė 
kartu su kolektyvu „Jazz Island“. Pasiekimų sąraše net ir vienas svarbiausių 
džiazo festivalių pasaulyje „Montreux Jazz“. Be šio – dar daugybė kitų 
tarptautinių festivalių ir konkursų. Ilgą laiką atlikęs žymių užsienio atlikėjų 
dainų koverius, dabar jis vis dažniau džiugina klausytojus ir savo kūrybos 
dainomis. 2017 m. Jurgis pristatė pirmąjį solinį dainų albumą „175“. Jis 
taip pat nuolatinis ,,Gubojos” renginių vedėjas ir projektų dalyvis.
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Lietuvos valstybinis pučiamųjų 
instrumentų orkestras „Trimitas“
Vadovas Antanas Kučinskas, vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis
Orkestras „Trimitas“ – tai universalus kolektyvas, grojantis klasikinius, 
šiuolaikinius, sakralinius, džiazo kūrinius, bendradarbiauja su žymiausiais 
Lietuvos bei užsienio atlikėjais, kompozitoriais ir dirigentais, atlieka 
tiek pasaulio, tiek mūsų šalies kompozitorių kūrybą. Tarptautiniuose 
pučiamųjų orkestrų festivaliuose ir konkursuose, į kuriuos suvažiuoja 
kolektyvai iš viso pasaulio, „Trimitas“ išsiskiria profesionalumu, savitumu 
ir gera nuotaika. 2009-aisiais „Trimito“ vyriausiojo dirigento batutą 
perėmęs maestro Ugnius Vaiginis gerokai išplėtė orkestro repertuarą, 
o preciziška atlikimo technika ir įspūdingais koncertais su pasaulinio 
lygio profesionalais galutinai sugriovė tik gatvėmis marširuojančio dūdų 
orkestro stereotipą. „Trimitas” jau kelerius metus bendradarbiauja su 
LSKD „Guboja” ir nacionaliniu neįgaliųjų „Spalvų muzikos” orkestru.  

Rūta Žibaitytė 
Rūta dar žinoma pseudonimu Ruta Loop. Ji LNK projekto 
„Lietuvos balsas” finalistė. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
magistro studentė, prof. A. Anusausko mokinė. Išbandžiusi save 
didžiojoje Eurovizijos scenoje 2015 m. Vienoje kartu su Vaidu 
Baumila ir Monika Linkyte kaip pritariantysis vokalas. Dainų 
autorė, muzikantė ir aktorė. 

Vilniaus kultūros centro teatro 
studija „Elementorius“
„Elementorius“ – seniausia nuolat veikianti teatro studija Lietuvoje. 
1965 m. Profsąjungų kultūros rūmuose savo veiklą pradėjo Jaunimo 
teatras, o šio teatro aktorė Valerija Marcinkevičiūtė – Karalienė tą 
patį rudenį pakvietė pirmuosius moksleivius į teatro būrelį. 1979 m. 
būrelis tapo moksleivių liaudies teatru, o 1988 m. – teatro studija 
„Elementorius“. Studijoje yra trys grupės – jauniausia, jaunesnė 
ir jaunimo. Vadovai – Eglė, Gediminas, Ainis Storpirščiai, Gabija 
Urniežiūtė ir Vytautas Rašimas. Keturi iš jų patys kažkada lankė šią 
studiją. „Elementorius“ yra dalyvavęs turbūt visuose svarbiausiuose 
respublikiniuose vaikų ir jaunimo bei universitetų teatrų festivaliuose 
bei daugelyje tarptautinių teatrų festivalių. 2005 m. kolektyvui įteikta 
„Aukso paukštė“ (nominacija – geriausias jaunimo teatras ir vadovai).

Vilniaus raj. Zujūnų seniūnijos 
Buivydiškių kultūros namų folkloro 
ansamblis „Verdenė“
Vadovė Rasa Kauzonaitė
Per ilgą ansamblio gyvavimo laikotarpį sukauptas solidus repertuaras – 
apie 230 senųjų lietuvių liaudies dainų, 30 patriotinių-tautinių dainų, 
per 20 romansų, 10–15 giesmių, šokta per 40 ratelių, šokių. Ansamblis 
dalyvauja visur, kur tik yra kviečiamas, kur yra reikalingas. Nuolat 
organizuoja kalendorinių, valstybinių švenčių minėjimus. Nuo 1992 
metų kasmet pasirodo folkloro festivalyje „Skamba skamba kankliai“, yra 
Dainų švenčių dalyvis. 
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IV KONKURSO-FESTIVALIO 
„PERLIUKAI“ UŽDARYMO 
RENGINIŲ PROGRAMA 
2018 m. lapkričio 26-30 d. 
Vilniaus lenkų kultūros namai (Naugarduko g. 76, Vilniaus)

Lapkričio 26 d. (pirmadienis)
 14.00 – 15.30  dalyvių atvykimas, registracija
 16.00 – 16.30  vadovų pasitarimas (didžioji salė)
 16.30 – 19.00  pasirengimas atidarymui
 18.00 – 19.00  vakarienė 
 19.30 – 21.00  Iškilminga konkurso-festivalio „Perliukai“ laureatų sueiga

Lapkričio 27 d. (antradienis)
  8.00 – 9.00  pusryčiai
 9.30 – 11.00  „Perliukai“ laureatai (V. Butautaitė, D. Menkevičius, D. Kaniauskas) koncertuoja 

III tarptautiniame šiuolaikinės muzikos festivalyje-konkurse „Šimtmečio muzika“ 
Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius)

 10.30 – 13.30  repeticijos, pasirengimas koncertui
 12.30 – 13.30  pietūs
 14.00 – 15.30  konkurso-festivalio „Perliukai“ laureatų koncertas
 16.00 – 18.00  seminaras vadovams ir vakaronė „Advento ilgvakaris“ dalyviams
 18.00 – 19.00  vakarienė
 19.00 – 21.00  laisvalaikis

Lapkričio 28 d. (trečiadienis)
 8.00 – 9.00  pusryčiai
 10.30 – 11.30  edukacinė programa orkestre „Trimitas“ (T. Ševčenkos g. 19A, Vilnius)
 12.30 – 13.30  pietūs
 15.00 – 17.30  pasirengimas koncertui šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius) 
 18.00 – 20.00  koncertas šv. Kotrynos bažnyčioje
 21.00 – 22.00  vakarienė

Lapkričio 29 d. (ketvirtadienis)
 8.00 – 9.00  pusryčiai
 10.00 – 13.30  pasirengimas koncertui
 12.30 – 13.30  pietūs
 14.00 – 16.00  baigiamasis laureatų koncertas ir konkurso-festivalio „Perliukai“ uždarymas
 18.00 – 18.45  vakarienė
 19.00 – 20.00  Vilniaus kultūros centro teatro studijos „Elementorius“ 

spektaklis „Gailius ir jo žirgas“  

Lapkričio 30 d. (penktadienis)
 8.00 – 9.00  pusryčiai
 10.00 – 12.00  dalyvių išvykimas
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KAUNO RAJONO 
SAVIVALDYBĖ

ŠIAULIŲ 
MIESTO 
SAVIVALDYBĖ

ALYTAUS 
MIESTO 
SAVIVALDYBĖ

IV konkurso-festivalio „Perliukai“ organizatorius

IV konkurso-festivalio „Perliukai“ baigiamųjų renginių globėjas 

Partneriai ir rėmėjai:

IV konkurso-festivalio „Perliukai“ renginius 
2017-2018 m. rėmė šios savivaldybės


