KRISTUPO VASAROS FESTIVALIS 2015
KONCERTŲ KALENDORIUS

Birželio 28 d., sekmadienį, 19 val.
Piano.lt vasaros terasoje (Trakų g. 9/1, Vilnius)
GALINGAS VASAROS AKORDAS
Kristupo vasaros festivalio atidarymo koncertas
Solistas PETRAS GENIUŠAS (fortepijonas)
Vilniaus miesto savivaldybės
ŠV. KRISTOFORO KAMERINIS ORKESTRAS (meno vadovas ir dirigentas Donatas Katkus)
Dirigentė GIEDRĖ ŠLEKYTĖ
Galingu skambesiu ir ryškių asmenybių spindesiu prasideda Kristupo vasaros festivalis. Sparčiai į
dirigentų olimpą kopianti Giedrė Šlekytė ir charizmatiškiausiu fortepijono virtuozu tituluojamas
Petras Geniušas susitinka vienoje scenoje!
Žavingos šypsenos savininkė, smulkutė mergina nė iš tolo neprimena valdingo dirigento stereotipo.
Tačiau jos mostui visiškai paklūsta geriausi pasaulio orkestrai, atrasdami naujas skambesio spalvas.
Pianistui Petrui Geniušui savo meistriškumo įrodinėti nebereikia. Jis, rodos, visiškai be pastangų
užkariauja kiekvieno besiklausančiojo širdį ir mintis visuomet intriguojančia, originalia muzikine
filosofija bei neįtikėtina vidine jėga.
Šis duetas, lydimas Šv. Kristoforo kamerinio orkestro, prikaustys Jūsų dėmesį iki paskutinio takto!
Programoje W. A. Mozart, Z. Kodaly ir kt.
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/event/25642
Koncerto trukmė 1.30 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=BJp455c6PH8
https://www.youtube.com/watch?v=bpW4J_M6L3Y
https://www.youtube.com/watch?v=0lv77MSpLvI
Oficiali pianisto Petro Geniušo svetainė http://www.petrasgeniusas.com/
Oficiali Šv. Kristoforo kamerinio orkestro svetainė www.kristoforas.lt
Bilietų kainos: 9-24 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
............................................................................................................................................

Birželio 30 d., antradienį, 19 val.
Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34, Vilnius)
SAKRALINĖS MUZIKOS VALANDOS
Ciklo atidarymo koncertas
In memoriam Aleksandrai ir Juozui Kazickams
Atlikėjai: LEOPOLDAS DIGRYS (vargonai)
RENATA MARCINKUTĖ LESIEUR (vargonai)
JUSTINA AUŠKELYTĖ (smuikas)
Styginių kvartetas METTIS
Vilniaus miesto savivaldybės choras JAUNA MUZIKA
Dirigentas VACLOVAS AUGUSTINAS
Lietuvos vargonų patriarchas ir vargonų mokyklos kūrėjas profesorius Leopoldas Digrys, ciklo
Sakralinės muzikos valandos meno vadovė Renata Marcinkutė Lesieur bei skambesio kokybe
pavergiantis choras Jauna muzika – ši sąjunga žada įspūdingą ciklo pradžią.
Vargonų gaudesys, balsų darna, šimtmečių išbandymus atlaikę Baroko kompozitorių šedevrai
nukels Jus į kitą pasaulį, kuriam svetimas skubėjimas, nerimas, sumaištis.
Programoje T. Albinoni, G. F. Handel, J. S. Bach, A. Pärt, E. Whitacre
Įėjimas laisvas
Koncerto trukmė 1 val.
..................................................................................................................................................
Liepos 1 d., trečiadienį, 19 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
BALTIJOS PEIZAŽAI
Koncertas skiriamas Lenkijos pirmininkavimui Baltijos jūros valstybių tarybai
Koncertas rengiamas kartu su LENKIJOS RESPUBLIKOS AMBASADA VILNIUJE
SILEZIJOS STYGINIŲ KVARTETAS (Lenkija):
SZYMON KRZESZOWIEC (I smuikas)
ARKADIUSZ KUBICA (II smuikas)
ŁUKASZ SYRNICKI (altas)
PIOTR JANOSIK (violončelė)
Sakoma, jog klausytis šio kvarteto – karališka prabanga sielai. Kiekvienas jo pasirodymas sutraukia
minias gerbėjų į prestižines koncertų sales, na, o šį kartą, sukvies Kristupo vasaros festivalio
lankytojus.
Muzikos pasaulyje Silezijos styginių kvartetas žinomas kaip šiuolaikinės muzikos ekspertas (iš 300
repertuare esančių kūrinių, net 200 parašyti ne vėliau kaip XX a.), atlikęs daugiau kaip 40
pasaulinių premjerų, kurių didžioji dalis dedikuota būtent š iems atlikėjams.
Ko gero, tai visai nenuostabu, kadangi kiekvieną kūrinį kolektyvas atlieka su gilia muzikine
nuojauta, stilistiniu tikslumu, greitai sukuria įtaigius dramatiškus muzikinius dialogus.
Šv. Kotrynos bažnyčioje atlikėjai muzikos pagalba nutapys įspūdingą Baltijos šalių peizažą.

Programoje H. M. Górecki, A. Pärt , M. K. Čiurlionis, P. Vasks ir kt.
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25620
Koncerto trukmė 1.20 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=L--8r0Ltwek
https://www.youtube.com/watch?v=UoJztMSEmK0
Oficiali Silezijos styginių kvarteto svetainė http://www.silesian-quartet.com
Bilietų kainos: 8-12 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
....................................................................................................................................................
Liepos 2 d., ketvirtadienį, 19 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
SAULĖS MIESTO ANGELŲ CHORAS
Vokalinės muzikos šedevrai
Solistė ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ (sopranas)
Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras DAGILĖLIS
Meno vadovas ir dirigentas REMIGIJUS ADOMAITIS
Koncertmeisterė DAIVA ŠULCAITĖ (fortepijonas)
Galbūt Lietuva negali pasigirti aukso telkiniais ar kitais žemės gelmių turtais, tačiau brangakmenių
joje netrūksta. Vienas jų spindi itin ryškiai. Tai – pasaulinį pripažinimą pelnęs berniukų ir jaunuolių
choras Dagilėlis.
JAV (Baltimorėje) šio kolektyvo garbei paskelbta „Dagilėlio“ diena, Kinijoje jį vadina „angelų
choru“, o Vokietijoje – „lietuviškuoju Thomaner“ (Thomaner – vienas garsiausių ir seniausių
pasaulio berniukų chorų, gyvuojantis jau daugiau kaip 800 metų). Choro laimėjimų bagaže – net
dvylika aukščiausių tarptautinių konkursų apdovanojimų. Kur tokios sėkmės paslaptis?
„Esu daug chorų girdėjęs, kurių muzika skamba švariai, tačiau nieko daugiau. Stiklainis ir tas
skamba, bet jis tuščias. O mūsų choras moka muziką užpildyti emocijomis. Kartais net graudu, kaip
sujaudinti žmonės išeina iš koncertų“, - sako „Dagilėlio“ vadovas Remigijus Adomaitis ir
neabejoja, jog šiurpuliukai nugara perbėgs ir Jums.
Programoje S. Dobrogosz, L. Vilkončius, B. Gorbulskis, J. Kern ir kt.
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25544
Koncerto trukmė 1.20 val.

Daugiau informacijos http://www.dagilelis.lt/
Bilietų kainos: 8-12 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
...........................................................................................................................................
Liepos 2 d., ketvirtadienį, 19 val.
Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34, Vilnius)
SAKRALINĖS MUZIKOS VALANDOS
Skiriama Carlo Nielseno 150-osioms gimimo metinėms
Koncertas rengiamas kartu su DANIJOS KARALYSTĖS AMBASADA
JAKOB LORENTZEN (vargonai, Danija)
Kas išauga iš vunderkindų? Atsakymas į šį klausimą – danų vargonininko Jakobo Lorentzeno
koncerte.
Vos keturiolikos jis tapo šalies jauniausiu profesionaliu vargonininku, tačiau ant laurų nemiegojo.
Atvirkščiai, baigė Danijos Karališkąją muzikos akademiją, studijas tęsė Paryžiuje pas tokius iškilius
atlikėjus kaip Christine Paraschos, Pierre Cogen, Susan Landale. Baigiamajame egzamine jo
pasirodymas buvo įvertintas pirmuoju aukščiausio virtuoziškumo prizu.
Šiuo metu J. Lorentzenas – aktyviai koncertuojantis solistas ir kamerinės muzikos atlikėjas, kuriam
plačiai atvertos visų garsiausių salių bei bažnyčių durys.
Vargonininkas Lietuvoje atliks programą, skirtą C. Nielseno 150-osioms gimimo metinėms
pažymėti. Svarbiausias jos akcentas – niekuomet Lietuvoje neskambėjęs šio kompozitoriaus kūrinys
„Commotio“.
Programoje C. Nielsen kūriniai
Koncerto trukmė 1 val.
Įėjimas laisvas
............................................................................................................................................
Liepos 3 d., penktadienį, 18.30 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
MUZIKINIS LINKĖJIMAS
Paramos koncertas fondui „Rugutė“
Atlikėjai: DALIA KUZNECOVAITĖ (smuikas, Prancūzija/Lietuva)
PAULIUS GEFENAS (fleita)
RIMVYDAS SAVICKAS (klarnetas)
SIMONA ZAJANČAUSKAITĖ (fortepijonas)
DOMINYKAS GRIGALIŪNAS (saksofonas)

AKVILĖ ŠILEIKAITĖ (fortepijonas)
JOMANTĖ ŠLEŽAITĖ (sopranas)
VAIDRIUS SMILINSKAS (vokalas, fortepijonas)
Styginių kvartetas ADORA: SIMAS TANKEVIČIUS (smuikas), AISTĖ BIRVYDAITĖ (smuikas),
JURGIS JUOZAPAITIS (altas), IGNĖ PIKALAVIČIŪTĖ (violončelė)
Koncerto vedėjai: GERŪTA GRINIŪTĖ ir DOMINYKAS VAITIEKŪNAS
„Muzikinis linkėjimas“ – tai paramos koncertas, kuriame jaunieji atlikėjai dovanoja Jums muziką ir
siunčia pačias nuoširdžiausias mintis vaikams, susidūrusiems su didžiausiu jų gyvenimo išbandymu
– onkologine liga.
Nuoširdūs palinkėjimai pildosi, todėl negailėkite jų, ateidami į jaukų, kupiną puikios muzikos ir
šviesios vilties koncertą!
Programoje E. Schulhoff, P. Max, G. Connesson ir kt.
Daugiau informacijos www.muzikinislinkejimas.lt
Koncerto trukmė 1.30 val.
Įėjimas laisvas
Koncerto metu bus galima aukoti labdaros ir paramos fondui „Rugutė“
................................................................................................................................................
Liepos 7 d., antradienį, 19 val.
Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34, Vilnius)
SAKRALINĖS MUZIKOS VALANDOS
NORDIC ORGANDUO (Olandija):
ABRAM BEZUIJEN (vargonai)
JEE YOUNG PARK (vargonai)
Atlikėjai Abramas Bezuijenas ir Jee Young Park paneigia įsitikinimą, jog didingieji vargonai –
individualistų instrumentas bei prisipažįsta, jog muzikuoti drauge labai smagu. Tiesa, ir vaizdas
nekasdieniškas, ir pasiruošimas sudėtingesnis, tačiau rezultatai to verti.
Šis duetas puikiai laviruoja tarp tradicijos ir naujų idėjų, tad jų koncertinės programos visuomet
intriguoja tiek turiniu, tiek išpildymu. Koncertas Vilniuje – ne išimtis. Girdėsite duetu, solo
atliekamų kūrinių, nustebinsiančių savo skambesiu.
Programoje J. S. Bach, W.A. Mozart, norvegų liaudies muzika
Koncerto trukmė 1 val.
Įėjimas laisvas
................................................................................................................................................
Liepos 8 d., trečiadienį, 19 val.
Piano.lt vasaros terasoje (Trakų 9/1, Vilnius)
PARYŽIAUS VIRTUOZAS
Šilkiniai violončelės tonai ir atlikimo elegancija
Koncertas rengiamas kartu su PRANCŪZŲ INSTITUTU LIETUVOJE

Solistai: DOMINIQUE DE WILLIENCOURT (violončelė, Prancūzija)
Vilniaus miesto savivaldybės
ŠV. KRISTOFORO KAMERINIS ORKESTRAS
Dirigentas DONATAS KATKUS
Aristokratiška laikysena ir laisva dvasia. Taip trumpai galima apibūdinti violončelininką Dominique
de Williencourt. Nors gyvena daugelio menininkų svajonių mieste – Paryžiuje, įkvėpimo jis ieško
dykumoje, kalnuose, Indijoje, centrinėje Azijoje...Nors yra nepaprastai laukiamas garsiausiose
pasaulio salėse, pirmiausiai savo premjeras atlieka tolimiausių pasaulio kaimelių gyventojams ar ant
ežero kranto...
Nepaisant to, atlikėjui netrūksta gerbėjų: „Rafinuotas ir kultūringas virtuozas, žavintis savo
sąžiningumu, šilkiniais violončelės tonais bei atlikimo elegancija“. (Diapason)
Neabejojame, jog sužavėti būsite ir Jūs, juolab, kad D. de Williencourt paruošė išskirtinai virtuozinį
repertuarą!
Programoje D. Popper, R. Schumann ir kt.
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25602
Koncerto trukmė 1.30 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=rxTInFUuQSc
https://www.youtube.com/watch?v=wBYumZtGchI
Oficiali Dominique de Williencourt svetainė http://www.de-williencourt.com
Oficiali Šv. Kristoforo kamerinio orkestro svetainė www.kristoforas.lt
Bilietų kainos: 9-24 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
................................................................................................................................................
Liepos 9 d., ketvirtadienį, 15 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
MUZIKOS KARALYSTĖJE
Koncertas mažyliams iki 18 mėn.
Ansamblis REGNUM MUSICALE:
VITA MARIJA DAUNYTĖ (fleita)
JOANA DAUNYTĖ (arfa)
KOTRYNA UGNĖ DAUNYTĖ (smuikas)
ELENA DAUNYTĖ (violončelė)

Kristupo vasaros festivalis į muzikos karalystę kviečia pačius mažiausius klausytojus!
Žavingas keturių seserų ansamblis Regnum Musicale paruošė specialią programą, kupiną įvairiausių
skambesių: švelnūs, banguojantys arfos pasažai, artimiausias žmogaus balsui violončelės tembras,
atpalaiduojantys fleitos bei smuiko garsai…
Toks platus skirtingų garsų spektras – mažųjų vaizduotės lavinimui bei kūrybiškumo skatinimui.
Tiesa, apie teigiamą muzikos poveikį organizmui bei asmenybės formavimuisi, galima kalbėti labai
daug ir ilgai. Tačiau, svarbiausia – Jūsų įspūdžiai, bendras laikas nekasdienėje aplinkoje, garsų
apsuptyje.
Programoje A. Vivaldi, W.A. Mozart, T. Šenas, K. Vasiliauskaitė ir kt.
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia: http://www.bilietai.lt/lt/event/25701
Koncerto trukmė 45 min.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=UJ3f6lDg3yw
Bilietų kaina suaugusiam 5 EUR, vaikai iki 18 mėn. įleidžiami nemokamai
Nuolaidos netaikomos
Koncertas skiriamas vaikams iki 18 mėn. Vyresnius vaikus su tėveliais maloniai kviečiame į
koncertus VU botanikos sode
...............................................................................................................................................
Liepos 9 d., ketvirtadienį, 19 val.
Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34, Vilnius)
SAKRALINĖS MUZIKOS VALANDOS
CHICAGO CHORALE CHOIR (JAV)
Vadovas ir dirigentas BRUCE TAMMEN (JAV)
Čikagos choralinio choro (meno vadovas ir dirigentas Bruce Tammen) vizitinė kortelė – vaiskus
gyvas skambesys, atrodytų, užpildantis net ir tolimiausią sielos kertelę.
Kolektyvas, šiemet švenčiantis 15 metų sukaktį, savo pasirodymais nudžiugins Baltijos šalis,
neaplenkdamas Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios.
Kaip dera, ypatingai progai – ypatinga programa. Ją sudarys Lietuvoje dar neskambėję kūriniai,
kuriuos galima įvardinti kaip nepaprastai gražias meditacijas už viltį, grožį bei taiką.
Pabėkite nuo kasdienių rūpesčių, pasinerdami į tyrą žmogaus balso grožį
Programoje S. Paulus,P. Stopford, J. Tavener, M. Lauridsen, J. Berger ir kt.
Koncerto trukmė 1 val.
Įėjimas laisvas
................................................................................................................................................
Liepos 11 d., šeštadienį, 21 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
NIUJORKAS-VILNIUS
Fortepijono rečitalis

IEVA JOKŪBAVIČIŪTĖ (fortepijonas, JAV)
Niujorkas – Vilnius: šiuo maršrutu pianistė Ieva Jokūbavičiūtė keliauja ne taip dažnai, kaip norėtų.
Todėl kiekvienas jos pasirodymas gimtinėje, šventė - ne tik klausytojams, bet ir jai pačiai: „Labai
džiaugiuosi turėdama progą koncertuoti Vilniuje, pasidalinti su klausytojais artimais mano sielai
kūriniais“, - prisipažįsta atlikėja.
I. Jokubavičiūtė paruošė įspūdingą programą: W. A. Mozarto bei R. Schumanno fortepijoninės
sonatos nuties istorinę liniją tarp dviejų epochų, žavios miniatiūros garsais nutapys vietovių
peizažus, nakties paslaptį, pavirs muzikiniu dienoraščiu...
Šiai atlikėjai simpatijų neslepia įtakingiausi pasaulio leidiniai: „pagirtina technika, subtilus
temperamentas ir įtikinamas įžvalgumas“ (The New York Times), „skvarbumas ir sąmojis“ (The
Washington Post). O kaip jai seksis užkariauti Jūsų širdis?
Programoje W. A. Mozart, C. Debussy, G. Faure ir kt.
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25543
Koncerto trukmė 1.15 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=6kIJeEDSIag
Oficiali pianistės Ievos Jokūbavičiūtės svetainė http://www.ievajokubaviciute.com/
Bilietų kainos: 8-12 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
................................................................................................................................................
Liepos 13 d., pirmadienį, 19 val.
Piano.lt vasaros terasoje (Trakų g. 9/1, Vilnius)
DŽIAZO ATRADIMAI
Geriausios džiazo tradicijos, pagardintos prancūzišku žavesiu
Koncertas rengiamas kartu su PRANCŪZŲ INSTITUTU LIETUVOJE
GENE PERLA INTERNATIONAL QUINTET (Prancūzija/JAV/Lietuva):
VIKTORIJA GEČYTĖ (vokalas, Lietuva/Prancūzija)
GENE PERLA (kontrabosas, JAV)
KĘSTUTIS VAIGINIS (saksofonai)
JULIEN CORIATT (fortepijonas, Prancūzija)
JOHN BETSCH (mušamieji, JAV/Prancūzija)

Net jei ir nesate prisiekęs džiazo gerbėjas, šis koncertas gali tapti tikru atradimu! Geriausios žanro
tradicijos, prancūziška elegancija ir žiupsnelis lietuviškų motyvų – tai retas derinys, vertas Jūsų
vasaros įspūdžių kolekcijos!
Tą patvirtina džiazo vokalistė Viktorija Gečytė, pažadanti koncerte dalintis tuo, kas jai svarbu ir
brangu: „Grosime visko po truputį: interpretuosime džiazo standartus, atliksime savo kūrybą. Ji
įkvėpta lietuviškų peizažų, liaudies dainų, tad bus kūrinių ir lietuvių kalba“.
Scenoje dainininkę lydės instrumentalistų elitas. Kiekvienas jų – savo instrumento patriotas ir
virtuozas, laimėjimus bei nuopelnus vargiai sutalpinantis gausybėje lapų. Tad paminėsime tik tai,
jog jų tarpe – legendinis kontrabosininkas Gene Perla - Nina Simone, Elvin Jones, Sarah Vaughan ir
kt. grandų scenos partneris, apie kurį jau rašoma knyga...
Programoje džiazo standartai ir originalios kompozicijos
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25603
Koncerto trukmė 1.30 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=oh9gl8VSFRI
Bilietų kainos: 9-21 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
................................................................................................................................................
Liepos 16 d., ketvirtadienį, 19 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
MANO ISPANIŠKASIS BRAHMSAS
Vengrų šokiai ispanišku stiliumi
Atlikėjai: ALEXEY FILIMONOV (fortepijonas, kompozitorius, Rusija)
YURY BOBYLEV (flamenko gitara, aranžuotės, Rusija)
GREGORY VOSKOBOYNIK (kontrabosas, aranžuotės)
Ar žinote kas sieja vokiečių kompozitorių Johannesą Brahmsą, ugningąjį flamenką ir vengrų
šokius? Štai Jums lygties sprendimas: J. Brahmsas tradicinės muzikos pagrindu sukūrė „Vengrų
šokius“, o pianistas A. Filimonovas perkėlė juos į flamenko audinį.
Paklaustas kas paskatino tokį eksperimentą, atlikėjas drąsiai atsako, jog Ispaniją ir Vengriją sieja
bendros čigoniškos šaknys...
Ar ši teorija teisinga, spręskite patys. O mes pažadame išskirtinį vakarą, kupiną uždegančių ritmų,
širdžiai mielų melodijų bei originalių muzikinių sprendimų.
Programoje originalios J. Brahmso „Vengrų šokių“ interpretacijos ispanišku stiliumi

Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25545
Koncerto trukmė 1.30 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=H1QgHykD0Zw
https://www.youtube.com/watch?v=H1QgHykD0Zw
Oficiali atlikėjų svetainė http://alexeyfilimonov.ru/brahms.html
Bilietų kainos: 9-21 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
................................................................................................................................................
Liepos 18 d., šeštadienį, 21 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
TARPUKARIO FORTEPIJONO FENOMENAS
Fortepijono rečitalis
GABRIELIUS ALEKNA (fortepijonas, JAV)
Savo laikmetį pralenkęs kompozitorius ir muzikinių iššūkių nebijantis pianistas. Taip galima
apibūdinti šį intriguojantį vakarą, kurio metu pianistas Gabrielius Alekna skambins Vytauto
Bacevičiaus kūrinius.
V. Bacevičius – vienas originaliausių, progresyviausių tarpukario Lietuvos kompozitorių. Jo kūryba
sutartinai įvardijama auksine lietuvių modernizmo klasika, neskirta nerūpestingam atsipalaidavimui
- tiek iš klausytojo, o juo labiau iš atlikėjo, reikalauja ypatingo susikaupimo.
Panašu, jog G. Aleknos tai negąsdina, atvirkščiai, pasak žurnalo Fanfare, būtent jį galima laikyti
esmine figūra šio kompozitoriaus muzikos atgimime. Atlikėjo sugebėjimas meistriškai atlikti
išskirtinai sudėtingus kūrinius sužavėjo ne tik kritikus, bet ir Grammy nominuotus muzikos
prodiuserius.
Ar sužavės Jus? Ateikite, sužinokite!
Programoje V. Bacevičiaus kūriniai fortepijonui
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25548
Koncerto trukmė 1.15 val
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ibrN6ihO5ic
https://www.youtube.com/watch?v=iAvJ_UK_QOg
https://www.youtube.com/watch?v=WnxTFNCnYh0
Oficiali pianisto Gabrieliaus Aleknos svetainė http://www.gabrieliusalekna.com/

Bilietų kainos: 8-12 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
................................................................................................................................................
Liepos 19 d., sekmadienį, 19 val.
Vilniaus universiteto botanikos sode (Kairėnų g. 43, Vilnius)
BERIBIAI BALSAI
Pasaulio chorų čempionato nugalėtojai
Vyrų vokalinis ansamblis VOICES UNLIMITED (Austrija):
MORITZ GUTTMANN (tenoras), CHRISTIAN HOLLERWEGER (tenoras)
CHRISTOPH MOSER (tenoras), GEORG DÜRNBERGER (tenoras)
PAUL DÜRNBERGER (baritonas), THOMAS SCHNEIDER (baritonas)
LUKAS OBERHAMMER (bosas), THOMAS RAMMINGER (bosas)
Aštuoni vyrų balsai vietoje orkestro. Tai – ne fantastika. Tai – Austrijos pasididžiavimas, pasaulio
c h o r ų č e m p i o n a t o n u g a l ė t o j a i – v o k a l i n i s a n s a m b l i s Voices Unlimited.
A cappella (vokalo be pritarimo) entuziastai susirinkę į pirmąją repeticiją, net neįtarė, jog po kelerių
metų ovacijas jiems kels 8000 klausytojų Kinijoje, duris atvers garsiausios koncertų salės, o jie
patys taps Zalcburgo miesto kultūros ambasadoriais pasaulyje.
Tačiau šie pasiekimai – ne svarbiausia priežastis, dėl kurios bilietai į ansamblio pasirodymą ištirpsta
kelios savaitės iki koncerto, o publika visuomet reikalauja bisų. Dainininkai suderina
profesionalumą su gera humoro doze, šou elementais, choreografija ir net aksesuarais. Tad kas
beskambėtų – viduramžio madrigalas ar M. Jacksono dainos, tai bus nauja bei originalu. Voices
Unlimited nebijo laužyti standartų ir su kaupu pateisina savo pavadinimą!
Programoje P. Simon, J. Shabalala, S. Linda ir kt.
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25492
Koncerto trukmė 1.20 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=GGYwgjcwVd8
https://www.youtube.com/watch?v=kFWFOdM8yro
https://www.youtube.com/watch?v=dGJOG-1LXuI
Oficiali vyrų vokalinio ansamblio Voices unlimited svetainė http://voices-unlimited.at
Oficiali VU botanikos sodo svetainė http://www.botanikos-sodas.vu.lt
Bilietų kainos: 9-21 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);

40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m., neužimantys atskiros sėdimos vietos, įleidžiami nemokamai
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
......................................................................................................................................................
Liepos 21 d., antradienį, 19 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
PIETŲ SAULĖS ĮKVĖPTOS MELODIJOS
Italijos džiazo pažiba ir Brazilijos dainius
Atlikėjai: GUINGA (vokalas, gitara, kompozitorius, Brazilija)
STEFANIA TALLINI (fortepijonas, kompozitorė, Italija)
Skirtingi atlikėjai, skirtingi pasauliai, skirtingos patirtys ir viena didžiulė aistra muzikai. Būtent ji
apjungė, atrodytų, nesuderinamus atlikėjus – Italijos džiazo pažibą ir Brazilijos dainių.
Pianistės Stefania Tallini ir kompozitoriaus, atlikėjo Guinga duetas žavi tiek savo pietietišku
temperamentu, tiek originaliais sprendimais. Laužydami taisykles, jie nesiekia pigaus populiarumo,
atvirkščiai – ieško naujos kokybės bei unikalaus skambesio. Savo kūrybą nusprendė ne, kaip
įprasta, apjungti, o atvirkščiai – atlikti vienas kito kūrinius taip, kaip girdi bei supranta...
Eksperimentas, pranokstantis lūkesčius, atskleidžiantis sielų giminystę bei išsiskiriantis savo
poetiškumu.
Programoje originalios kompozicijos
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25546
Koncerto trukmė 1.30 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=e81QoE1K-Hk
https://www.youtube.com/watch?v=lJm-QaN6L5M
Oficiali atlikėjo Guinga svetainė http://www.guinga.com
Oficiali Stefania Tallini svetainė http://www.stefaniatallini.com/
Bilietų kainos: 9-21 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
.............................................................................................................................................
Liepos 21 d., antradienį, 19 val.
Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34, Vilnius)

SAKRALINĖS MUZIKOS VALANDOS
HENRYK GWARDAK (vargonai, Alandų Salos)
Henrykas Gwardakas - tai vargonų pasaulio autoritetas, Alandų Tarptautinio vargonų muzikos
festivalio meno vadovas.
Per savo gyvenimą jis prakalbino šimtus instrumentų... Tūkstančių tūkstančiai didingų vamzdžių
aidėjo, liepiant jo pirštams – Vokietijoje, Lenkijoje, Šveicarijoje, Pietų Amerikoje, Japonijoje... Kur
benuvyktų šis atlikėjas, vargonai visur atliepia jam dosniu, besiskleidžiančiu įmantriais pasažais ir
tauriomis melodijomis, gausmu.
J. S. Bach, D. Buxtehude, J.G. Rheinberger, M. Reger, C. Franck
Koncerto trukmė 1 val..
Įėjimas laisvas
....................................................................................................................................................
Liepos 24 d., penktadienį, 19 val.
Piano.lt vasaros terasoje (Trakų g. 9/1, Vilnius)
AFRIKOS DEIMANTAI
Klasika su Pietų Afrikos prieskoniais
Solistas NJABULO MADLALA (baritonas, Didžioji Britanija/Pietų Afrikos Respublika)
Vilniaus miesto savivaldybės ŠV. KRISTOFORO KAMERINIS ORKESTRAS
Dirigentas DONATAS KATKUS
Ko gero, žinote ne vieną baritoną, dainuojantį itališkai, prancūziškai, vokiškai ar angliškai. Tačiau
kiek iš jų savo koncertuose prabyla Zulu ir Chosu genčių kalba? Skaičiuoti nesiryšime, bet aišku
viena – tokia egzotika palepinti gali Njabulo Madlala.
Kreminiu tembru ir įspūdingu aktoriniu meistriškumu apdovanotam dainininkui, šiandien žadama
įspūdinga operos solisto karjera. Tačiau jis pats puikiai atsimena kelią iš dulkėtų Durbano
priemiesčių gatvelių į didžiąsias scenas: „Tai - mano gyvenimo kelionė, atsispindinti daugelyje
koncertinių programų. Tikiuosi, neprieštarausite su paklajoti kartu su manimi?..“
Argi atsisakysite tokio kvietimo?
Programoje R. Strauss, R. Schumann, Leigh, M. Makeba, tradicinės P. Afrikos dainos ir kt.
Koncerto trukmė 1.30 val.
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25604
Video: https://www.youtube.com/watch?v=LFacvPhYums
https://www.youtube.com/watch?v=sxx3eTP75LQ
https://www.youtube.com/watch?v=nXN7VMOfjlM
Oficiali Njabulo Madlala svetainė http://www.njabulomadlala.com/
Oficiali Šv. Kristoforo kamerinio orkestro svetainė www.kristoforas.lt
Bilietų kainos: 9-24 EUR

15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
.............................................................................................................................................
Liepos 25 d., šeštadienį, 21 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
BAROKAS, PEIZAŽAI IR IRONIJA
Fortepijono rečitalis
Koncertas rengiamas kartu su MSTISLAVO ROSTROPOVIČIAUS LABDAROS IR PARAMOS
FONDU
GRYTA TATORYTĖ (fortepijonas)
PAULINA DŪMANAITĖ (fortepijonas)
Nuo didingo Baroko iki tapybiškų muzikinių peizažų, užbaigiant prokofjeviška ironijos gaidele.
Tokia skirtinga, marga ir spalvinga programa – nemenkas iššūkis atlikėjui.
Tačiau vos fortepijoną paliečia Gryta Tatorytė ir Paulina Dūmanaitė, nekyla nė menkiausios
abejonės, jog scenoje – neeilinės asmenybės, kurioms šis instrumentas ne darbo įrankis, o
neatsiejama gyvenimo dalis.
Nenuostabu, kad jų rankose net ir sudėtingiausios partitūros virsta užburiančia, veržlia garsų upe,
kiekvienas pasirodymas – kvapą gniaužiančia kelione po fortepijoninės muzikos pasaulį.
Pasiruoškite jai!
Programoje J. S. Bach, M. Ravel, F. Mompou, S. Prokofjev
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25547
Koncerto trukmė 1.15 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=PxeqRIpJVmA
https://www.youtube.com/watch?v=JuP6mc_QVgI
Bilietų kainos: 8-12 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
............................................................................................................................................
Liepos 28 d., antradienį, 19 val.

Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34, Vilnius)
SAKRALINĖS MUZIKOS VALANDOS
CARLO TUNESI (vargonai, Italija)
PIME (Pontifical Institute for Foreign Missions) bažnyčios vargonininkas, pagrindinių liturginių
iškilmių Milane organizatorius, asociacijos „Il Bordone“ koordinatorius Carlo Tunesi – ne tik viena
iškiliausių Italijos kultūros figūrų, bet ir aktyvus solistas, laukiamas svarbiausiuose Europos ir JAV
muzikiniuose renginiuose.
Vilniuje jis pristatys plačios laikmečių skalės programą, atskleisiančią atlikėjo universalumą bei
virtuoziškumą.
Programoje J. S. Bach, F. Mendelssohn, C. Franck, M. Reger ir kt.
Koncerto trukmė 1 val.
Įėjimas laisvas
........................................................................................................................................
Liepos 31 d., penktadienį, 19 val.
Piano.lt vasaros terasoje (Trakų g. 9/1, Vilnius)
HUELLAS. ARGENTINOS PĖDSAKAI ŠIRDY
Šventė jausmams
Solistė LILY DAHAB (vokalas, Argentina)
Instrumentinė grupė: BENE APERDANNIER (fortepijonas, aranžuotės, Vokietija)
JO GEHLMANN (gitara, Vokietija)
ANDREAS HENZE (kontrabosas, Vokietija)
TOPO GIOIA (perkusija, Argentina)
Buenos Airės – Madridas – Barselona – Berlynas. Tai – dainininkės Lily Dahab gyvenimo
žemėlapis. Tango – džiazas – folkloras – bosanova. Tai - kertinės jos kūrybos atramos.
Kol kritikai rungtyniauja žerdami komplimentus dainininkei, pati atlikėja prisipažįsta vertinanti ne
puikius straipsnius įtakingiausiuose leidiniuose, o publikos simpatijas ir magišką koncertų aurą.
Jos koncertuose magijos netrūksta. Nes kiekvienas pasirodymas – tai kelionė po Argentiną, kuri L.
Dahab kūryboje išsiskleidžia visu savo grožiu ir palieka pėdsakus kiekvieno besiklausančio
širdyje...
Programoje autorinės kompozicijos, A. Piazzolla, tradicinės Argentinos dainos džiazo stiliuje ir kt.
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25605
Koncerto trukmė 1.30 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Dmkt_p4Ep2g
https://www.youtube.com/watch?v=5Ol18I-j-bo
Oficiali solistės Lily Dahab svetainė http://www.lilydahab.com
Bilietų kainos: 9-24 EUR

15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
......................................................................................................................................................
Rugpjūčio 1 d., šeštadienį, 21 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
SPALVINGA GARSŲ JŪRA
Fortepijono rečitalis
VIKTORAS PAUKŠTELIS (fortepijonas)
Kiekvienas susitikimas su pianistu Viktoru Paukšteliu – gyvas liudijimas to, kaip visa kūno,
dvasios, minčių energija per pirštus įsilieja į instrumentą, o grįžta meno pavidalu.
Studijas Lietuvoje ir Prancūzijoje sėkmingai baigęs muzikas, šiuo metu siekia dailės profesionalo
statuso – savo kūrybinius išgyvenimus, patirtis perteikia ne tik garsais, bet ir fiksuoja drobėse.
Kodėl? Pasak pianisto, fortepijonas jam buvo duotybė, o tapymas – grįžęs poreikis.
„Šis koncertas bus spalvingas. Jame netrūks mūsų su fortepijonu atrastų bendrų išgyvenimų. Kartais
tylaus pokalbio, kartais kovos, liūdesio arba džiaugsmo. Pasirodymas man apima plačią išgyvenimų
ir techninių iššūkių skalę“, - atskleidžia V. Paukštelis.
Programoje J. Ph. Rameau, J. S. Bach, F. Chopin, R. Schumann, C. Debussy
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25549
Koncerto trukmė 1.15 val.
Oficiali pianisto Viktoro Paukštelio svetainė http://www.victorpaukstelis.com/
Bilietų kainos: 8-12 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
...............................................................................................................................................
Rugpjūčio 2 d., sekmadienį, 19 val.
Vilniaus universiteto botanikos sode (Kairėnų g. 43, Vilnius)
BACHAS VYKSTA Į IRANĄ
Dinamiškas muzikinis spektaklis

DAGAMBA (Latvija/Lietuva/Iranas):
VALTERS PUCE (violončelė)
ANTONS TROCJUKS (violončelė)
DAINIUS TENYS (fortepijonas)
HAMIDREZA RAHBARALAM (perkusija)
Kristupo vasaros festivalyje – ypatingas svečias, kurio pasirodymai priverčia aikčioti iš nuostabos, o
po jų – sukelti ovacijų audrą. Šis scenarijus nekinta net labiausiai muzikinių naujienų išlepintose
salėse!
Dagamba – tai tarptautinė keturių muzikantų komanda. Jos variklis - muzikinis intelektas ir
kūrybinių iššūkių troškulys. Todėl jų programose puikiai sugyvena klasika, rokas, elektronika,
hiphopas... Virtuoziškai apjungti J. S. Bachas ir rytietiški ritmai, L. van Beethovenas ir dervišo
šokis, Led Zeppelin ir klasika sukuria tokį dinamišką bei įtraukiantį muzikinį spektaklį, kad nejučia
patys pasijusite jo dalimi.
Programoje L. van Beethoven, C. Orff, E. Grieg ir kt. kūrinių originalios aranžuotės
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25494
Koncerto trukmė 1.30 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=PBeMglidQrQ
https://www.youtube.com/watch?v=nFIAp9G0MzY
https://www.youtube.com/watch?v=tRrGvMpamm8
Oficiali atlikėjų svetainė http://dagamba.eu/
Oficiali VU botanikos sodo svetainė internete http://www.botanikos-sodas.vu.lt
Bilietų kainos: 9-21 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m., neužimantys atskiros sėdimos vietos, įleidžiami nemokamai
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
.........................................................................................................................................
Rugpjūčio 3 d., pirmadienį, 19 val.
Piano.lt vasaros terasoje (Trakų g. 9/1, Vilnius)
CHRIS RUEBENS. KARAVANAS
Pasaulio skambesių magija
CHRIS RUEBENS ENSEMBLE:
CHRIS RUEBENS (gitara, vokalas)
SAULIUS PETREIKIS (trimitas, fleitos, vokalas)
NERIJUS BAKULA (akordeonas)
ANDRIUS KAIRYS (mušamieji, perkusija)

Po atokvėpio jaukioje Cafe musicale bei prancūzišku žavesiu alsuojančioje Cafe de Paris, Chrisas
Ruebensas su savo grupe kviečia Jus į kelionę be galutinio tikslo. Joje pasijusite šurmulingo
karavano dalimi ir patirsite daugybę muzikinių nuotykių!
Skirtingos kultūros, skirtingi kraštovaizdžiai, atsiskleis paslaptinguose Arabijos šnabždesiuose,
aistringo argentinietiško tango dvelksme, svajingose prancūziškose melodijose, ugningosios ispanų
gitaros akorduose, egzotiškųjų zurnos, najaus raudose, vingraus klezmerių klarneto ir braziliško
akordeono pasažuose…
Nematytos šalys, nepatirti įspūdžiai – pasaulio skambesiuose tik Jums!
Programoje Ch. Ruebens kompozicijos
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25613
Koncerto trukmė 1.20 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=u2AeYiJ-Q_k
https://www.youtube.com/watch?v=GXhT5h_nXH4
Bilietų kainos: 9-24 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
.........................................................................................................................................
Rugpjūčio 4 d., antradienį, 19 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
GITAROS MAGĖ
Gitaros elito pažiba
XUEFEI YANG (gitara, Kinija/Didžioji Britanija)
Pirmą kartą Lietuvoje svečiuojasi ryškiausia klasikinės gitaros žvaigždė ir pasak, New York Sun,
viena geriausių pasaulio instrumentalistų – Xuefei Yang!
Tarptautiniu fenomenu laikoma atlikėja išsiskiria savo ryžtu bei drąsa: ji - pirmoji Kinijos gitaristė,
baigusi Pekino konservatoriją (groti vakarietiškais instrumentais joje ilgą laiką buvo uždrausta) ir
studijavusi Londono Karališkojoje muzikos akademijoje.
Šiandien X. Yang gali pasigirti ne tik įspūdinga tarptautine karjera, bet ir gitaros ambasadorės
titulu. Jos rankose šis instrumentas prabyla neįtikėtina tembrų įvairove, prapliūpsta pribloškiančiais
pasažais, o koncertinėse programose atlikėja suderina geriausias Rytų ir Vakarų muzikos tradicijas.
Įtraukite šį koncertą į “apsilankyti būtina” sąrašą!
Programoje N. Paganini, F. Chopin, E. Granados, I. Albeniz ir kt.
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25550

Koncerto trukmė 1.30 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=sOZVn3Uxue0
https://www.youtube.com/watch?v=TYI6HvgWyVE
https://www.youtube.com/watch?v=m8o7SpV6vZ8
https://www.youtube.com/watch?v=5Tj9T9BFaJc
Oficiali Xuefei Yang svetainė http://www.xuefeiyang.com/
Bilietų kainos: 9-18 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
.......................................................................................................................................
Rugpjūčio 4 d. antradienį, 19 val.
Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34, Vilnius)
SAKRALINĖS MUZIKOS VALANDOS
SIEGFRIED PETRI (vargonai, Vokietija)
Siegfriedas Petri – ne tik aktyviai koncertuojantis vargonininkas, bet ir kultūrologas, kurio darbai
įvertinti garbingu Chemnico miesto (Vokietija) apdovanojimu.
Jis, ko gero, vienintelis atlikėjas, kurio repertuare netrūksta ypatingai retai atliekamų, užmirštų, o
kartais net ir žymiausių visų laikų kompozitorių nežinomų kūrinių...
Programos, kuri skambės Šv. Kazimiero bažnyčioje, desertu taps J. Sibeliaus „Finlandia“, skirta
paminėti šio kūrėjo 150-osioms gimimo metinėms. Na, o dar būsime palepinti niekuomet Lietuvoje
neskambėjusiais T. Wegmann ir K. Hoyer kūriniais.
Programoje N. Bruhns, C. A. Fischer, J.S. Bach, J. Sibelius, K. Hoyer, T. Wegmann
Koncerto trukmė 1 val.
Įėjimas laisvas
......................................................................................................................................
Rugpjūčio 6 d., ketvirtadienį, 19 val.
Piano.lt vasaros terasoje (Trakų g. 9/1, Vilnius)
GALINGI GRUZIJOS BALSAI
Muzikinis Gruzijos peizažas
Ansamblis CHVENEBUREBI (Gruzija):
GEORGE GOBEJISHVILI (meno vadovas, vokalas, folkloriniai instrumentai)
SOLOMON GOGASHVILI (vadovas, vokalas, folkloriniai instrumentai)
GEORGE SAKHOKIA (vokalas, folkloriniai instrumentai, šokis)
BACHUKI MUKBANIANI (vokalas, šokis)

DAVID ZURABIANI (vokalas, folkloriniai instrumentai, šokis)
VLADIMER CHALADZE (vokalas, folkloriniai instrumentai, šokis)
Gruzija garsėja užburiančiais skoniais, išskirtiniais kraštovaizdžiais, nuoširdžiais žmonėmis.
Nepaisant įvairių karų bei okupacijos periodų, ši šalis sugebėjo išsaugoti unikalią kultūrą ir
tradicijas, perduodamas iš kartos į kartą. Gruzinai didžiuojasi išlaikytu raštu, kalba, kuri beje, kaip
ir lietuvių, yra viena seniausių pasaulyje. Dar vienas Gruzijos turtas – polifoninė muzika, 2001
metais UNESCO komisijos pripažinta „nematerialiu pasaulio kultūrinio paveldo šedevru“.
Būtent šį šedevrą savo širdyse ir lūpose į Vilnių atveža kolektyvas Chveneburebi, pavergęs
klausytojus unikaliais sąskambiais, subrandintais laiko tėkmės, žmogiškų istorijų ir fantastiškų
peizažų.
Programoje tradicinės Gruzijos dainos ir šokiai
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25612
Koncerto trukmė 1.30 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=6QYjV19XZdc
https://www.youtube.com/watch?v=_zHIVPiy2jw
https://www.youtube.com/watch?v=pYM0QaocJQU
Bilietų kainos: 9-24 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
........................................................................................................................................
Rugpjūčio 8 d., šeštadienį, 21 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
ROMANTIŠKI POTĖPIAI MUZIKOJE
Fortepijono rečitalis
VINCENZO CIPRIANI (fortepijonas, Italija)
„Aš įsimylėjau“...Tai – vieno iš kūrinių, skambėsiančių italų pianisto, vargonininko bei
kompozitoriaus Vincenzo Cipriani koncerte, pavadinimas.
Charizmatiškasis atlikėjas prisipažįsta, jog tai – nuolatinė jo būsena ir gyvenimo variklis: „Nebūtina
įsimylėti žmogų. Yra labai daug objektų – muzika, šalis, meno kūriniai. Štai, po mano apsilankymų
Lietuvoje, įsimylėjau Jūsų šalį ir publiką“, - šypsosi V. Cipriani.
Jo koncertai išsiskiria ypatinga energetika, o kūryba – meistriška stilių samplaika. Pianistas randa
raktą į kiekvieno klausytojo širdį. Ar atrakins ir jūsiškę?
Programoje A. Piazzolla, L. Tenco ir autorinės V. Cipriani kompozicijos

Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25551
Koncerto trukmė 1.15 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=AqviTs4Tlo8
https://www.youtube.com/watch?v=I4hAAkNy6Oc
Oficiali Vincento Cipriani svetainė: http://www.ciprianivincenzo.it/en/default.aspx
Bilietų kainos: 8-12 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
.........................................................................................................................................
Rugpjūčio 9 d., sekmadienį, 19 val.
Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34, Vilnius)
SAKRALINĖS MUZIKOS VALANDOS
Choras COLLEGIUM VOCALE SCHWÄBISCH GMÜND (Vokietija),
Vadovas WALTER JOHANNES BECK
Vilniuje svečiuojasi Vokietijos kultūros pažiba - Collegium Vocale Schwäbisch Gmünd choras,
savo istoriją skaičiuojantis nuo 1984 m. Kolektyvas užburia muzikine emocija, išskirtine balsų
darna, lankstumu.
Tai – didelis iškilaus chorvedžio, pedagogo, kompozitoriaus ir kultūros veikėjo Walterio Johanneso
Becko, vadovaujančio chorui nuo pat jo įkūrimo pradžios, nuopelnas. Jis daug dėmesio skiria ne tik
kolektyvo meistriškumo puoselėjimui, bet ir turtingo repertuaro formavimui. Tad šiandien choro
programose greta bažnytinės muzikos skamba šiuolaikinė muzika ir net folkloras.
Na, o Šv. Kazimiero bažnyčioje svečiai iš Vokietijos atliks klasikos perliukus.
Programoje J. S. Bach, J. G. Rheinberger, T. Tallis, A. Bruckner. M. Reger ir kt.
Koncerto trukmė 1 val.
Įėjimas laisvas
.................................................................................................................................
Rugpjūčio 11 d., antradienį, 19 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
DIDYSIS ROMANTIKAS
Skiriama M. K. Oginskio 250-osioms gimimo metinėms
Koncertas rengiamas kartu su LENKIJOS INSTITUTU
Atlikėjai: LILIANNA ZALESIŃSKA (mecosopranas, Lenkija)
PIOTR SZYMANOWICZ (fortepijonas, Lenkija)

Vos suskambus pirmiesiems polonezo „Atsisveikinimas su Tėvyne“ garsams, salėje pasigrista
palengvėjimo atodūsis. Šio kūrinio melodija nepavaldi laiko tėkmei - klausant jos apima
nepaaiškinamas ilgesys, švelnumas, melancholija...
Apie tai Mykolas Kleopas Oginskis, ko gero, net nesvajojo – savo komponavimo gebėjimus jis
vertino kukliai, daugiausiai dėmesio skirdamas valstybės tarnybai bei diplomatinių siekių
įgyvendinimui. Paradoksalu, tačiau didžiausią pripažinimą ir šlovę jam pelnė būtent muzikinis
palikimas...
Iškili Lenkijos dainininkė Lilianna Zalesińska kartu su pianistu Piotru Szymanowicz nukels Jus į
laikmetį, kupiną romantinio polėkio ir gilių išgyvenimų.
Programoje M. K. Oginskis ir kt.
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/event/25699
Koncerto trukmė 1.20 val.
Oficiali dainininkės Lilianna Zalesińska svetainė www.liliannazalesinska.pl
Bilietų kainos: 9-18 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
.............................................................................................................................
Rugpjūčio 11 d., antradienį, 19 val.
Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34, Vilnius)
SAKRALINĖS MUZIKOS VALANDOS
IRENA BUDRYTĖ-KUMMER (vargonai/Vokietija)
Vargonininkė Irena Budrytė - Kummer, muzikinį kraitį susikrovusi Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje, o vėliau papildžiusi jį Romos Popiežiškajame bažnytinės muzikos institute bei
Štutgarto aukštojoje muzikos mokykloje, netruko užkariauti tarptautinės publikos bei profesionalų
simpatijų. Pasak, J. Flörsch, ji atskleidžia savo veržlų, audringą temperamentą, įgyvendindama
įvairias muzikines priemones nepaprastai virtuoziškai bei muzikaliai. Šiame koncerte solistė įtrauks
Jus į muzikinių įvykių sūkurį, interpretuodama J. S. Bacho, C. Francko ir kitus kūrinius.
Programoje J. S. Bach, C. Franck, J. Naujalis, F. M. Bartholdy
Koncerto trukmė 1 val.
Įėjimas laisvas
..............................................................................................................................................
Rugpjūčio 12 d., trečiadienį, 19 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
SKANIAUSIAS OPEREČIŲ KOKTEILIS

Nuotaikingas operetės spektaklis
Atlikėjai: ONA KOLOBOVAITĖ (sopranas)
LIUDAS MIKALAUSKAS (bosas)
EGIDIJUS BAVIKINAS (tenoras)
VYTAUTAS LUKOČIUS (fortepijonas)
Iš linksmiausių operečių ištraukų suplaktu kokteiliu Jus atgaivins gražiausi Lietuvos balsai!
Ona Kolobovaitė, Liudas Mikalauskas, Egidijus Bavikinas persikūnys į žavingus personažus,
įsiveliančius į meilės trikampius, netikėtas intrigas, komiškas situacijas... O šmaikštusis dirigentas
Vytautas Lukočius fortepijono balsu įgarsins visą orkestrą!
Vingrios siužeto linijos, pagardintos turtingomis emocijomis, puikiu vokalu bei geros energijos
užtaisu, neleis nuo veido dingti Jūsų šypsenai!
Programoje F. Lehar, J. Strauss, I. Kalman ir kt.
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25621
Koncerto trukmė 1.20 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=i8LfkXoE3lI
https://www.youtube.com/watch?v=C9JDnwU2Go0
Bilietų kainos: 9-21 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
........................................................................................................................................
Rugpjūčio 13 d., ketvirtadienį, 19 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
NEATRASTI LOBIAI
Intriguojantis kamerinės muzikos vakaras
GUODA GEDVILAITĖ (fortepijonas, Vokietija)
VYTAUTAS SRIUBIKIS (fleita)
MINDAUGAS BAČKUS (violončelė)
Apsiginklavę partitūromis ir savo instrumentais, trys virtuozai kvies ieškoti neatrastų muzikinių
lobių!
Keliauti ne turistiniais maršrutais pianistė Guoda Gedvilaitė, fleitininkas Vytautas Sriubikis,
violončelininkas Mindaugas Bačkus nusprendė neatsitiktinai. Jie įsitikinę, jog yra labai daug ir labai
gražios kamerinės muzikos, kurios dar negirdėjote...

Leiskitės su atlikėjais į intriguojančią kelionę, kurioje netrūks džiazinių posūkių, greito tempo bei
nuostabių melodijų.
Programoje R. Peterson, N. Kapustin ir kt.
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/event/25643
Koncerto trukmė 1.20 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=lm8stftcqSQ
https://www.youtube.com/watch?v=oYMcDZTp46Y
Bilietų kainos: 9-21 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
....................................................................................................................................
Rugpjūčio 14 d., penktadienį, 19 val.
Piano.lt vasaros terasoje (Trakų g. 9/1, Vilnius)
PORTUGALIJOS BRANGAKMENIS
Pietietiškų melodijų magija
Solistė MARA PEDRO (vokalas, Portugalija)
Dalyvauja: MÁRIO HENRIQUES (portugališkoji gitara, Portugalija)
BRUNO BRÁS (fado gitara, Portugalija)
Fado namai sostinės širdyje. Tai – ne fantazija, o Kristupo vasaros festivalio koncertas, kuriame
karaliaus dainininkė Mara Pedro.
Portugalai neslepia savo pasididžiavimo, kalbėdami apie šią atlikėją, įkopusią į fado olimpą, nors jai
tik penkiolika! Šalies brangakmeniu tituluojama M. Pedro spindi nesuvadintu nuoširdumu, yra
apdovanota brandžiu balsu bei nuoširdžiai įsimylėjusi fado – o juk būtent to ir reikia, kad
pietietiškos melodijos atsiskleistų visu grožiu.
Beje, ar žinojote, jog lietuviai vieninteliai savo kalboje turi atitikmenį žodžiui „saudade“ (tai skiriamasis šio žanro bruožas), reiškiančiam nepaaiškinamą ilgesį, kuriuo dvelkia kiekviena daina.
Pamirškite kalbos barjerą – šiame koncerte suprasite viską.
Programoje fado kompozicijos
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/event/25606
Koncerto trukmė 1.30 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=BDVvLwe99h4
https://www.youtube.com/watch?v=28CC5FVOC8w
Oficiali dainininkės Mara Pedro svetainė http://www.marapedro.pt/

Bilietų kainos: 9-24 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt
............................................................................................................................
Rugpjūčio 15 d., šeštadienį, 21 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
AKIMIRKOS STEBUKLAS
Fortepijono rečitalis
DMITRIJUS GOLOVANOVAS (fortepijonas)
Daugeliui žodis „džiazas“ – tai laisvės simbolis, tačiau koks tai įvairiabriaunis, turtingas spalvomis
ir skoniais žanras, žino ne kiekvienas.
O štai pianistas Dmitrijus Golovanovas pažįsta ne tik jo virtuvę, bet ir pats išbandė įvairiausią
repertuarą – nuo džiazo klasikos iki elektroakustinių eksperimentų. Ko gero, būtent dėl to jo
skambinimas žavi ypatinga ekspresija: puikiai valdomas garsas, įsimenančios melodinės linijos bei
ritmo pulsacija, „pakraunanti“ kiekvieną klausytoją.
Paklaustas kokių džiazo desertų galima tikėtis koncerte, pianistas šypteli: „Daug improvizuoju, o
improvizacija – tai stebuklas, trunkantis tik akimirką tą akimirką, kai ji vyksta. Tai - ne rezultatas, o
procesas, kurio neįmanoma atkartoti, sustabdyti ar paaiškinti.“
Programoje originalios džiazo kompozicijos ir improvizacijos
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25622
Koncerto trukmė 1.15 val.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=x89h2cZ0SMI
http://www.youtube.com/watch?v=SUl1qYN0nn0
http://www.youtube.com/watch?v=pUgyMNhYNaQ
Bilietų kainos: 8-12 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
.................................................................................................................................
Rugpjūčio 16 d., sekmadienį, 19 val.
Vilniaus universiteto botanikos sode (Kairėnų g. 43, Vilnius)

LIŪDNI SLIBINAI. KONCERTAS TRISE
Išradingos įžvalgos apie gyvenimą
AISTĖ LASYTĖ (vokalas, klavišiniai, ukulelė)
DOMINYKAS VAITIEKŪNAS (vokalas, perkusija)
VAIDAS KUBLINSKAS (vokalas, gitara)
Artistiška energija, subtilia ironija, nebanaliais dainų tekstais pavergiantys „Liūdni slibinai“, šį kartą
kviečia į koncertą trise.
Akustiniame Dominyko Vaitiekūno, Aistės Lasytės ir Vaido Kublinsko pasirodyme negriaudės
būgnai, o muzikiniam tonui nevadovaus bosinė gitara, tačiau, kaip visuomet netrūks geros
nuotaikos bei mylimų dainų!
Aistė Lasytė pirštais lies ne tik klavišus, bet ir ukulelės stygas, Vaidas Kublinskas toliau sklaidys
savo poetiškas įžvalgas, o Dominykas Vaitiekūnas pirmą kartą rimčiau muzikuos didesniu
instrumentu, nei iki šiol jo rankose matyti barškalai. Tiesa, išradingieji „Liūdni slibinai“ sako, kad
nors pasirodymas akustinis, jame netrūksta ir elektroninių natų...
Programoje autorinės kompozicijos
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25566
Koncerto trukmė 1.10 val.
Video: http://youtu.be/bJoPTZa3Nmg
http://youtu.be/2Uhcwu5gU
http://youtu.be/qFEn9KdLBOA
http://youtu.be/RmuXu-isaRw
Oficiali Liūdnų slibinų svetainė http://www.liudnislibinai.lt
Oficiali VU botanikos sodo svetainė http://www.botanikos-sodas.vu.lt
Bilietų kainos: 9-21 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m., neužimantys atskiros sėdimos vietos, įleidžiami nemokamai
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
................................................................................................................................
Rugpjūčio 18 d., antradienį, 19 val.
Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34, Vilnius)
SAKRALINĖS MUZIKOS VALANDOS

ROMAN PERUCKI (vargonai, Lenkija)
MARIA PERUCKA (smuikas, Lenkija)
Daugiau kaip 2000 koncertų, koncertiniai maršrutai nusidriekę nuo Europos iki Australijos,
garsiausios koncertų salės, tarp kurių – žymioji Paryžiaus Notre Dame katedra, Sankt Peterburgo
Marinskio teatras ir kt. Tai – ne tuščia statistika, tai - Romano Peruckio nepailstamo pasišventimo
vargonų muzikai rezultatas.
Sakralinėse muzikos valandose R. Peruckis pasirodys su savo žmona ir scenos partnere –
smuikininke Maria Perucka. Šie muzikai, koncertuojantys drauge, nuolatos sulaukia nepaprastai
šilto publikos atliepio, išreikšto griausmingomis ovacijomis.
Paklausti kur jų sėkmės paslaptis, muzikantai kukliai susižvalgo ir šypteli – o argi gali būti kitaip,
kai groji dieviškais instrumentais?..
Programoje F.W. Markull, J. Rheinberger, Z. Kruczek, F. Borovski
Koncerto trukmė 1 val.
Įėjimas laisvas
..........................................................................................................................................
Rugpjūčio 20 d., ketvirtadienį, 15 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
MUZIKOS KARALYSTĖJE
Koncertas mažyliams iki 18 mėn.
Ansamblis REGNUM MUSICALE:
VITA MARIJA DAUNYTĖ (fleita)
JOANA DAUNYTĖ (arfa)
KOTRYNA UGNĖ DAUNYTĖ (smuikas)
ELENA DAUNYTĖ (violončelė)
Kristupo vasaros festivalis į muzikos karalystę kviečia pačius mažiausius klausytojus!
Žavingas keturių seserų ansamblis Regnum Musicale paruošė specialią programą, kupiną įvairiausių
skambesių: švelnūs, banguojantys arfos pasažai, artimiausias žmogaus balsui violončelės tembras,
atpalaiduojantys fleitos bei smuiko garsai…
Toks platus skirtingų garsų spektras – mažųjų vaizduotės lavinimui bei kūrybiškumo skatinimui.
Tiesa, apie teigiamą muzikos poveikį organizmui bei asmenybės formavimuisi, galima kalbėti labai
daug ir ilgai. Tačiau, svarbiausia – Jūsų įspūdžiai, bendras laikas nekasdienėje aplinkoje, garsų
apsuptyje.
Programoje A. Vivaldi, W.A. Mozart, T. Šenas, K. Vasiliauskaitė ir kt.
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25702
Koncerto trukmė 45 min.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=UJ3f6lDg3yw
Bilietų kaina suaugusiam 5 EUR, vaikai iki 18 mėn. įleidžiami nemokamai
Nuolaidos netaikomos

Koncertas skiriamas vaikams iki 18 mėn. Vyresnius vaikus su tėveliais maloniai kviečiame į
koncertus VU botanikos sode
............................................................................................................................................
Rugpjūčio 21 d., penktadienį, 19 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
ŠANCHAJAUS ORNAMENTAI
Šokio ir muzikos spektaklis, naudojant unikalų instrumentą - xala
Koncertas rengiamas kartu su fondu PROHELVETIA
DUO LOSINGER ESER (Šveicarija):
ANIA LOSINGER (šokis, kompozicija, choreografija)
MATS ESER (kompozicija, perkusija)
Ar žinote kas tai yra xala? Tai – unikalus perkusinis instrumentas, kurio pagrindas – skambančios
juostos, po kuriomis sumontuotos rezonuojančios lėkštės.
Jį įvaldyti – nelengva užduotis, nes garsas išgaunamas šokant. Taigi, kai į sceną žengia Ania
Losinger, apsiavusi flamenko bateliais, rankose laikanti dvi ilgas (žmogaus ūgio) lazdas, xala atgyja
ir prasideda tikra garso bei judesio magija.
Pirmą kartą Lietuvoje besisvečiuojantis šokėjos Ania Losinger ir kompozitoriaus, perkusininko
Mats Eser duetas nukels į niekada nemiegantį, nesustojantį „Drakono miestą“ – Šanchajų.
Išraiškinga kūno kalba, akrobatiški šokėjos rankų judesiai perteikia miesto dvasią, o mušamųjų
ritmai – tempą, kuriuo alsuoja vienas didžiausių pasaulio mietų.
Pasigrožėkite kerinčiu reginiu!
Programoje šokio ir muzikos spektaklis „Šanchajaus ornamentai“
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25552
Koncerto trukmė 1.30 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=kAOCSoolHQA
https://www.youtube.com/watch?v=YyPuj8P5KmA
Oficiali atlikėjų svetainė http://www.xala.ch/en/
Bilietų kainos: 9-21 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt
............................................................................................................................................

Rugpjūčio 22 d., šeštadienį, 21 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
MUZIKA IR MEDITACIJA
Fortepijono rečitalis
GABIJA RIMKUTĖ (fortepijonas)
Vis greitėjantis gyvenimo tempas daugelį mūsų skatina domėtis įvairiomis dvasinėmis praktikomis.
Vieni skaito literatūrą, kiti - lankosi bažnyčioje, treti - praktikuoja jogą, o kai kurie atsakymų į
egzistencinius klausimus ieško mene.
Pianistė Gabija Rimkutė įsitikinusi, jog šiuolaikinio menininko misija - suteikti klausytojams
dvasinio peno. Tad neatsitiktinai vakaro programai pasirinko kompozitorius, savo muzika
paliečiančius esminius gyvenimo klausimus: žmogaus egzistencijos prasmę, būties laikinumą
amžinybės kontekste.
Pasak pianistės, visi kūriniai vienaip ar kitaip susiję su sielos terapija, todėl koncerte būtinai atrasite
kažką artima sau.
Programoje A. Pärt, A. Remesa, M. Natalevičius, H. Otte, O. Messiaen
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25585
Koncerto trukmė 1.15 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=UlnKrUj0qGc
https://www.youtube.com/watch?v=0ky3yIS4bbg
Bilietų kainos: 8-12 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
................................................................................................................................
Rugpjūčio 23 d., sekmadienį, 16 val.
Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje (Savanorių g. 4, Klaipėda)
Rugpjūčio 25 d., antradienį, 19 val.
Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34, Vilnius)
SAKRALINĖS MUZIKOS VALANDOS
JOHANNES EBENBAUER (vargonai, Austrija)
Johannesas Ebenbaueris meilę muzikai paveldėjo iš savo senelio vargonininko. Ko gero, būtent
todėl neabejodamas ir pats pasirinko muziko kelią. Kaip prisipažįsta pats atlikėjas, nesuklydo - be

vargonų gausmo jis neįsivaizduoja nei vienos savo dienos.
J. Ebenbaueris ne tik aktyviai koncertuoja pats, bet ir daug prisideda prie sakralinės muzikos
puoselėjimo bei sklaidos. Jis yra asociacijos Musica Sacra Wien ir vargonų muzikos festivalio
Quintessenz meno vadovas, vokalinės-instrumentinės muzikos koncertų ciklų Otto Wagnerio
bažnyčioje iniciatorius. 2010 m. J. Ebenbaueris debiutavo kaip dirigentas, o 2013 m. tapo Vienos
muzikos ir vaizduojamųjų menų universitete profesoriumi (vargonų ir impovizacijos kl.)
Būtina pridurti, jog šis vargonininkas – puikus improvizatorius, tad savo pasirodymą vainikuos
improvizacija klausytojų pasiūlyta tema.
Programoje J. S. Bach, J. Ebenbauer, F. M. Bartholdy, A. Heiller ir kt.
Koncerto trukmė 1 val.
Įėjimas laisvas
..................................................................................................................................
Rugpjūčio 25 d., antradienį, 19 val.
Piano.lt vasaros terasoje (Trakų g. 9/1, Vilnius)
JAZZU: JAUKIAI IR JAUSMINGAI
Akustinis dainininkės Jazzu koncertas
Atlikėjai: JUSTĖ ARLAUSKAITĖ-JAZZU (vokalas)
KĘSTUTIS PAVALKIS (klavišiniai)
Fatališka moteris ryškiai raudonomis lūpomis, jautri kūrėja, jausminga atlikėja. Ko gero, daugiau
užuominų nereikia, kad iš karto pasakytumėt, jog kalbame apie populiariausią Lietuvos dainininkę –
Justę Arlauskaitę-Jazzu.
Kristupo festivalio klausytojus ji pakvies į jaukų ir jausmingą vakarą, kuriame dalinsis savo
mylimiausiais, kurti bei dainuoti įkvepiančiais kūriniais. Džiazo klasika, populiarioji muzika,
apgaubta sodraus vokalo bei lydima subtilaus klavišinių pritarimo puikios akustikos sename
vienuolyno kieme. Tai - derinys, kuriam neliksit abejingi. Galbūt jis įkvėps prisiminti gražiausias
prabėgančios vasaros akimirkas, o gal tiesiog svajoti, paklaidžioti senamiesčio gatvelėmis ir
nemiegoti iki paryčių...
Programoje N. Simone, A. Franklin, A. Winehouse ir kt.
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25708
Koncerto trukmė 1.20 val.
Bilietų kainos: 10-24 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.

................................................................................................................................
Rugpjūčio 28 d., penktadienį, 19 val.
Piano.lt vasaros terasoje (Trakų g. 9/1, Vilnius)
EDUARDO GIMENEZ/LEON SOMOV: VIENTO
Albumo Viento pristatymas
EDUARDO GIMENEZ (kompozicija, vokalas)
LEON SOMOV (elektronika, aranžuotės)
INSTRUMENTINĖ GRUPĖ
Projektai, su kuriais dirba žymus prodiuseris, elektroninės muzikos kūrėjas – Leonas Somovas,
atrodo, iš anksto pasmerkti sėkmei. Tuo neabejoja ir tango virtuozas Eduardo Gimenezas, patikėjęs
jam naująjį savo albumą Viento.
„Viento – tai vėjas. Antgamtiška energija, kartais pakeičianti mūsų kryptį, kad pradėtume viską iš
naujo. Man labai patinka šis pavadinimas – jis daug ką simbolizuoja. Seniai norėjau dirbti su
Leonu, žavėjausi jo kūryba. Po kruopštaus bendro darbo, melodijos skamba labai stipriai ir giliai“,
sako E. Gimenezas.
Darbo rezultatus įvertinsite patys, o mes pažadame išskirtinio skambesio vakarą, kupiną įelektrinto
tango atgarsių...
Programoje originalios kompozicijos: Viento, Fotos, Esta Noche ir kt.
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25709
Koncerto trukmė 1.20 val.
Bilietų kainos: 10-24 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m. į koncertą neįleidžiami
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
...............................................................................................................................
Rugpjūčio 30 d., sekmadienį, 19 val.
Vilniaus universiteto botanikos sode (Kairėnų g. 43, Vilnius)
VIVALDI FLAMENKO RITMAIS
Kristupo vasaros festivalio uždarymo koncertas
Koncertas rengiamas kartu su LENKIJOS INSTITUTU ir ISPANIJOS KARALYSTĖS AMBASADA
Solistai: CARLOS PIÑANA (flamenko gitara, Ispanija)
KRZYZTOF PELECH (klasikinė gitara, Lenkija)
Dalyvauja: MIGUEL ANGEL ORENGO (perkusija, Ispanija)

Vilniaus miesto savivaldybės ŠV. KRISTOFORO KAMERINIS ORKESTRAS
(meno vadovas ir dirigentas Donatas Katkus)
Baroko genijus Antonio Vivaldi, ugningasis flamenkas ir Šv. Kristoforo kamerinis orkestras...Retas
derinys. Tačiau tai – Kristupo vasaros festivalis, todėl viskas įmanoma!
Praėjusiais metais pristatęs „Flamenko mišias”, šį kartą charizmatiškasis gitarsitas Carlosas Piñana
grįžta su dar įspūdingesniu projektu: A. Vivaldi muziką jis praturtino ispaniškais ritmais, o
flamenką – išraiškingu, sodriu orkestro skambesiu.
Jo sukurtos siuitos dalys alsuoja vis kita nuotaika: nuo romantiškų Ispanijos peizažų iki tikro
flamenko šokio šėlsmo. Na, o kaip A. Vivaldi interpretuos klasikinės gitaros žvaigždė Krzyztof
Pelech kartu su perkusininku Miguel Angel Orengo, galima tik spėti.
Bet jūs nespėliokite. Juk sakoma, kad geriau vieną kartą patiems išgirsti!
Programoje A. Vivaldi, C. Piñana
Bilietus į šį koncertą galite įsigyti čia – http://www.bilietai.lt/lt/event/25493
Koncerto trukmė 1.30 val.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=5Ljll1zzE8A
https://www.youtube.com/watch?v=u2e9zhfJGbM
Oficiali Krzyztof Pelech svetainė internete http://www.pelech.art.pl/
Oficiali Carlos Piñana svetainė internete http://www.carlospinana.com
Oficiali Šv. Kristoforo kamerinio orkestro svetainė www.kristoforas.lt
Oficiali VU botanikos sodo svetainė internete http://www.botanikos-sodas.vu.lt
Bilietų kainos: 9-24 EUR
15 % nuolaida studentams (1 bilietui), senjorams (2 bilietams);
25 % nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele (2 bilietams);
40 % moksleiviams (1 bilietui);
70% žmonėms su negalia (2 bilietams);
Vaikai iki 6 m., neužimantys atskiros sėdimos vietos, įleidžiami nemokamai
Bilietus į renginius galima įsigyti visose bilietai.lt kasose, prieš valandą renginio vietoje, rezervuoti
telefonu 1588 (0,58EUR/min) arba tinklalapyje www.bilietai.lt.
...............................................................................................................................................................
Rugsėjo 10 d., ketvirtadienį, 19 val.
Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34, Vilnius)
SAKRALINĖS MUZIKOS VALANDOS
Ciklo uždarymo koncertas
MICHAEL BAUER (vargonai, JAV, Kanzasas)
Paskutiniame ciklo Sakralinės muzikos valandos koncerte – iškiliausias JAV vargonininkas
Michaelis Baueris. Kanzaso universiteto profesorius (vargonų ir bažnytinės muzikos kl.) ypatingai

vertinamas ir kaip atlikėjas, ir kaip pedagogas, ir kaip filosofas, per muzikos prizmę sugebantis
subtiliai paliesti egzistencinius klausimus.
Be solinių pasirodymų, atlikėjas nuolat vargonuoja Omahos Šv. Andriaus episkopalinėje
bažnyčioje, veda meistriškumo kursus bei dalyvauja konkursuose kaip žiuri narys. Išskirtinis
susitikimas su tikru vargonų meno korifėjumi, didinga ir iškilminga ciklo pabaiga – dar viena
muzikos kerų viešpatavimo akimirka, paskutiniais akordais skelbianti pažadą, jog kitais metais po
Kristupo vasaros festivalio vėliava Šv. Kazimiero bažnyčios tyloje vėl užgims nuostabi muzika...
Programoje H. Scheidemann, H. Pretorius, J. Brahms, S. Paulus, P. Eben, P. Decker
Įėjimas laisvas
Koncerto trukmė 1 val.
..............................................................................................................................................................

