KRISTUPO KALĖDOS 2018

Kol medžiai neskubėdami dabinasi įvairiausiomis spalvomis, kol saulė vis dar dovanoja
savo šypsnį, mes jau galvojame apie...žiemą ir pakuojame muzikines dovanas.
Išdykėliškai paleista sniego gniūžtė. Blizgančios vaikų akys iš sandėliuko parnešant
apdulkėjusias rogutes. Šypsena mamos veide, išpakuojant eglutės žaisliuką, kurį pirkote kartu.
Nuostaba ir džiaugsmas, gavus ranka rašytą atviruką...Tai – tikroji žiemos stebuklų dvasia, kuria
norime dalintis kartu su jumis.
Tad „Kristupo Kalėdos“ – tarsi šventinė girlianda, suverta iš elegantiškų valsų, svajingų
noktiurnų, nuotaikingų operečių, miuziklų arijų, aistringų latino melodjų ir net roko baladžių – tam,
kad blizgėtų jūsų akys, veide žaistų šypsena bei džiaugsmingai spurdėtų širdis.
Susitikime nuostabios muzikos apsuptyje, kad į žiemos stebuklų sąrašą galėtume įrašyti dar
vieną punktą.
Gruodžio 15 d., šeštadienį, 18 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
AMELIJA IŠ MONMARTRO IR ŠOPENAS
Svajingam žiemos vakarui
IEVA DŪDAITĖ (fortepijonas, Vokietija/Lietuva)
Kas būtų, jei kurioje nors iš Monmartro kavinaičių susitiktų Amelija ir Frederikas Šopenas? Nors
šis scenarijus skamba kaip fantazija ar labiau primena gražų sapną, muzikos pasaulyje viskas
įmanoma!
Pianistės Ievos Dūdaitės koncerte skambės F. Šopeno ir Y. Tierseno kūryba, nukelsianti į tą patį,
bet labai skirtingą Paryžių: klausydami svajingų noktiurnų, baladžių, valsų, pabuvosite XIX a.
salonuose. O Amélie garso takelio melodijos primins, kad net ir naujausių technologijų amžiuje,
sunku pabėgti nuo savo jausmų.
Taigi, nors visi keliai veda į Romą, didieji romantikai susitinka I. Dūdaitės rečitalyje.
Programoje F. Chopin, Y. Tiersen
Bilietai: http://www.tiketa.lt/LT/kristupo_festivalis__amelija_is_monmartro_ir_sopenas_19209
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ut1FL9XTd0k
.........................................................................
Gruodžio 16 d., sekmadienį, 17 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
BaROCK!
Nuo baroko iki roko
Atlikėjai:
BALTIJOS GITARŲ KVARTETAS: ZIGMAS ČEPULĖNAS, SERGEJ KRINICIN
SAULIUS S. LIPČIUS, CHRIS RUEBENS
REMIGIJUS RANČYS (saksofonai, fleitos)
VYTIS NIVINSKAS (kontrabosas)
Geros nuotaikos, subtilaus humoro ir įvairiausios muzikos fejerverkas nušvies Šv. Kotrynos
bažnyčios skliautus prieš gražiausias metų šventes!

Nuo baroko iki roko, aplankant flamenką, džiazą, balkaniškąjį folką, daugelį kitų žanrų bei stilių. Į
tokią intriguojančią kelionę Jus kviečia Baltijos gitarų kvartetas kartu su kontrabosininku Vyčiu
Nivinsku ir saksofonininku Remigijumi Rančiu.
Baroko perlas – A. Vivaldi „Žiema” ar roko klasika iš „Metallicos” repertuaro? Ispaniškoji „Gitana
Linda” ar braziliški šokiai? Kryptį pasirinkite patys, nes Jūsų gidais tapsiantys muzikantai pasiruošę
atskleisti neaprėpiamas muzikos platybes.
Programoje J.-N.-P. Royer, C. Machado, C. Ruebens, P. Bellinati, A. Vivaldi ir kt.
Bilietai: http://www.tiketa.lt/LT/kristupo_festivalis__barock_19841
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=67ViOhnUNfU
https://www.youtube.com/watch?v=VlgK_b0Smtk
https://www.youtube.com/watch?v=WBmapCfZFko
………………………………………
Gruodžio 28 d., penktadienį, 19 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
CHOPIN MEETS THE BEATLES
Legendinės The Beatles dainos ir F. Šopeno koncertas fortepijonui
WOJCIECH WALECZEK (fortepijonas, Lenkija)
Neveltui sakoma, jog fortepijonas – instrumentų karalius. Šiame koncerte jis taps ir simfoniniu orkestru, ir
pop grupe!
Nors skamba neįtikėtinai, tačiau Wojciechas Waleczekas - virtuoziškas, nepaprastai lakios bei turtingos
muzikinės vaizduotės pianistas - mėgsta iššūkius bei siurprizus. Keletą paruošė ir jums: su kompozitoriumi
Kamiliu Pawloskiu fortepijonui solo aranžavo legendinės grupės The Beatles dainas. Muzikas įsitikinęs, jog
bus smagu ne tik klausyti, bet ir paniūnuoti Hey Jude, Yesterday, Imagine bei daugelį kitų mylimų melodijų.
Na, o gražųjį F. Šopeno koncertą orkestrui (!) ir fortepijonui nr. 1 solistas atliks vienas pats... Kaip jam seksis
- intriga verta jūsų dėmesio!
Programoje fortepijonui solo aranžuotos grupės The Beatles dainos (Hey Jude, Yesterday, Something,
Imagine ir kt.) bei F. Šopeno koncertas fortepijonui ir orkestrui nr. 1
Bilietai:
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=XzRGIS_VJbQ
…………………………………….
Gruodžio 29 d., šeštadienį, 18 val. ir 20.30 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
MAGIŠKAS HARIO POTERIO IR SPRAGTUKO PASAULIS
Atlieka KRISTUPO STYGINIAI
Dirigentas KAROLIS VARIAKOJIS
Ko gero, nerastume žmogaus, nei karto negirdėjusio apie burtininką Harį Poterį. O jei Jūs
perskaitėte visas knygas, matėte visas filmo dalis, keliaukite į magijos pasaulį muzikos garsais!
Specialiai šiam projektui suburtas styginių kolektyvas, vadovaujamas dirigento Karolio Variakojo,
atliks kūrinius iš Hario Poterio filmų garso takelio. Skambės Hogvartso himnas, kvidičo motyvai,
Poterio valsas ir daugelis kitų stebuklingų melodijų.

Na, o kitas šio koncerto veikėjas – ne mažiau gerbėjų visame pasaulyje turintis užburtasis princas
Spragtukas ir jo istoriją pasakojanti kerinti Piotro Čaikovskios muzika.
Pasisvečiuokite stebuklų kupiname pasaulyje!
Programoje P. Čaikovskis, J. Williams, P. Doyle, N. Hooper, A. Desplat
Bilietai: http://www.tiketa.lt/LT/kristupo_festivalis__magiskas_hario_poterio_ir_spragtuko_pasaulis_19658
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ltZ5IY_PlXY
……………………………………………………………
Gruodžio 30 d., sekmadienį, 17 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
xxxxxxxxxxxxxxxx
…………………………………………………………….
Gruodžio 31 d., pirmadienį, 17.30 val.
Vilniaus universiteto didžioji aula (M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius)
NAUJIEJI PO PALMĖMIS
Nuo šventinių valsų iki Lotynų Amerikos ritmų
Solistai: IRINA MULIARCHIK (sopranas)
DMITRIJ MULIARCHIK (baritonas)
Atlikėjai: KRISTUPO FESTIVALIO ORKESTRAS
Dirigentas ir meno vadovas GERARDO ESTRADA (Venesuela)
Pasiruoškite muzikinės energijos pliūpsniui ir geriausių emocijų kupinoms Naujųjų sutiktuvėms! Bus
taip karšta bei smagu, jog pasijusite tarsi kurorte po palmėmis, o ne žiemiškame Vilniuje.
Charizmatiškasis venesuelietis dirigentas Gerardo Estrada specialiai šventiniam pasirodymui subūręs
Kristupo festivalio orkestrą, paruošė efektingą programą, kurioje: kaip dera gruodžiui - valsų karaliaus
Johanno Strausso kūriniai, nuotaikingos operečių arijos ir numeriai iš miuziklų bei viską
vainikuojantys aistringi latino ritmai.
Kartu su Kristupo festivalio orkestru į sceną žengs Irina ir Dmitrijus Muliarchikai. Tai – dainininkai,
susikrovę solidų kūrybinį kapitalą tarptautiniuose konkursuose, prestižiniuose festivaliuose, operos
teatruose. Nuo pirmųjų akimirkų, jie pelno profesionalų simpatijas ir pavergia klausytojų širdis,
priversdami kiekvieną atliekamą kūrinį sužibėti visu grožiu.
Šis koncertas – ne išimtis!
Programoje J. Strauss, W. A. Mozart, F. Lehar, E. Lecuona, A. Piazzolla ir daugybė muzikinių
siurpizų!
Bilietai: xxxxxx
SVARBU! Atkreipiame jūsų dėmesį, jog VU didžiąją aulą rasite adresu M. K. Čiurlionio g. 21
(Vilnius). Pastato prieigos yra žaliojoje automobilių stovėjimo zonoje (po 18 val. automobilių
stovėjimas nemokamas).

