KRISTUPO KALĖDOS 2019

Eglutė, mandarinai, imbieriniai sausainiai, cinamonas, vanilė… Ar užuodžiate šventes?
Net iki ausų panirusius į rutiną, šis kvapų mišinys tarsi stebuklingas eliksyras pažadina iš
automatinio režimo ir panardina į džiugaus laukimo būseną.
Laukti galima galybės dalykų - sniego už lango, neskubraus pasivaikščiojimo miške, kvapą
atimančio sniego mūšio, nuo artimųjų šurmulio atgijusių namų, kelionės į svajonių šalį, mielų
susitikimų…
O mes laukiame jūsų „Kristupo Kalėdų“ koncertuose - šviesiuose, jaukiuose, atrinktuose su
meile, dėmesiu ir tikėjimu, jog jie įsuks jus į šventinį muzikos siautulį!
…………………………………………………………………………………..
Gruodžio 13 d., penktadienį, 19 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
KARMEN NIUJORKE
Nuo mylimiausių arijų iki F. Sinatros dainų
Seserų duetas D&D:
MARIJA DŪDAITĖ (sopranas)
IEVA DŪDAITĖ (fortepijonas)
Ką fatališkoji Karmen veikia niekada nemiegančiame Niujorke? Intriguojantį įvykių scenarijų
pateiks Marija ir Ieva Dūdaitės. Nusiteikite netikėtiems siužeto vingiams, vienai už kitą
gražesnėms melodijoms bei neišmatuojamam kiekiui nuoširdumo ir šilumos!
Žavingas seserų duetas, susikrovęs solidų kūrybinį kapitalą tarptautiniuose konkursuose,
prestižiniuose festivaliuose, koncertų salėse, kiekvieną kūrinį priverčia sužibėti visu grožiu. Tad
kas beskambėtų - L. Coheno „Hallelujah“ ar G. Bizet „Habanera“ iš operos „Karmen“ - tai
dovana ausims, akims ir širdžiai. Priimkite ją!
Programoje G. Bizet, G. Puccini, L. Cohen, E. Piaf ir kt.
.................................................................................................................
Gruodžio 14 d., šeštadienį, 18 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
ALEXANDR MISKO: AKUSTINĖS GITAROS ATEITIS
ALEXANDR MISKO (gitara)
Tūkstančiai garsų vienoje gitaroje, stulbinanti finger style technika ir stilingas hitų pateikimas –
tai Alexandro Misko sėkmės receptas.
Dvidešimt vienerių metų gitaristas pavergė pasaulį, pristatęs unikalią George‘o Michaelo dainos
Careless Whisper interpretaciją, o vėliau dėmesį prikaustė trimis naujais albumais bei

įspūdingais pasirodymais, nusidriekusiais nuo Vokietijos iki Kinijos.
Atlikėjo techniką galima sulyginti su skambinimu fortepijonu, kuomet stygos lyg klavišai,
užgaunami visais dešimčia pirštų. Melodijos, ritmo, boso ir mušamųjų partijoms Alexandras
pasitelkia ne grupę, o vieną vienintelį instrumentą bei savo fantaziją. Jo išradingumas subūrė ne
tik šimtatūkstinį gerbėjų būrį, bet ir pelnė profesionalų pripažinimą: „Alexandras Misko akustinės gitaros ateitis. Mano kartos žmonės tikino, jog viskas jau išbandyta. Tačiau, vos pirmą
kartą išgirdęs šį jauną gitaristą, supratau, jog jie klydo.”
Jon Gomm (gitaros virtuozas, dainų autorius ir atlikėjas, JK)
Išgirskite gitaros ateitį jau šiandien!
Programoje autoriniai A. Misko kūriniai, pasaulinių hitų aranžuotės
Video: https://www.youtube.com/watch?v=YzgTMh21zhI
https://www.youtube.com/watch?v=106PwS-EO6A
https://www.youtube.com/watch?v=R0tq85QiHGc
..................................................................................................................
Gruodžio 17 d., antradienį, 19 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
IEVA DŪDAITĖ IR BENAS LYRIS
Meilės minčių vakaras
IEVA DŪDAITĖ (fortepijonas)
Kunigas BENAS LYRIS (skaitovas)
Ji groja Meile, Jis - bando Ją parašyti. Tai - pianistė Ieva Dūdaitė ir kunigas Benas Lyris.
Netikėtas duetas gimė iš noro per muziką ir žodį atverti kiekvieno širdį mažiems kasdienybės
stebuklams.
Kultinio kompozitoriaus L. Einaudi kūriniai (tikrai žinote jį - prisiminkite kino filmo
„Neliečiamieji“ garso takelį) ir sielą šildančios B. Lyrio eilės - tai nektaras, išsiilgusiems tikrų
emocijų bei šviesios bendrystės jausmo.
Programoje B. Lyris, L. Einaudi, J. Kubilius ir kt.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=j1Ck42-_btY
https://www.youtube.com/watch?v=hfmsxo17YyE
......................................................................................................................
Gruodžio 18 d., trečiadienį, 19 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)

THE BEATLES IR BAROKAS
The Beatles dainos Bacho, Handelio ir Vivaldi stiliuje
Solistas PAULIUS GEFENAS (fleita)
Orkestras KRISTUPO STYGINIAI
Dirigentas KAROLIS VARIAKOJIS
Kas įvyktų, jei šiandien susitiktų Beatles ir baroko muzikos madų diktatoriai?
Ko gero, būtent šis vaizdinys įkvėpė kompozitorių Peterį Breinerį sukurti nuotaikingą, originalią
siuitą Beatles Go Baroque. Joje dvidešimt grupės dainų (tarp kurių - She Loves You, Hey Jude,
Yellow Submarine, Lady Madonna ir kt.) suskamba J. S. Bacho, G. F. Handelio bei A. Vivaldi
stiliuje!
Šiame koncerte išsitrynusios laiko ribos, leis vienu metu pabuvoti skirtingose epochose, tad
laikykitės ir prisisekite diržus!
Programoje A. Vivaldi, P. Breiner ir kt.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=XQy_uJXquIU&t=1385s
.........................................................................................................................
Gruodžio 28 d., šeštadienį, 18 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
KALĖDOS PARYŽIUJE
Šventinis meilės miesto šurmulys
Atlikėjai: CHRIS RUEBENS (gitara, vokalas)
TADAS DEŠUKAS (smuikas)
NERIJUS BAKULA (akordeonas)
Jei gyvenate vasaros kelionių prisiminimais ir laukiate palankesnių orų, turime gerą žinią Paryžius žavingas visais metų laikais! Neskubėkite rezervuoti lėktuvo bilietų - tuo jau
pasirūpinta.
Gitaristas Chrisas Ruebensas drauge su smuikininku Tadu Dešuku ir akordeonistu Nerijumi
Bakula palepins žaviomis šansonomis, vingriomis akordeono melodijomis bei aistringomis
smuiko improvizacijomis. Klausydami šios muzikos, pasijusite tarsi šventiniame meilės miesto
šurmulyje!
Programoje C. Aznavour, J. Dassin, D. Reinhardt ir kt.
…………………………………………………………………………...
Gruodžio 29 d., sekmadienį, 17 val. ir 19.30 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
MAGIŠKAS HARIO POTERIO IR SPRAGTUKO PASAULIS
Muzikos ir šviesų spektaklis

Orkestras KRISTUPO STYGINIAI
Dirigentas KAROLIS VARIAKOJIS
Pasisvečiuokite stebuklų kupiname pasaulyje, kuriame susitinka Haris Poteris ir užburtasis
princas Spragtukas!
Įspūdingo muzikos ir šviesų spektaklio metu, sunku patikėti, jog esate Šv. Kotrynos bažnyčioje o
ne paslaptingoje girioje, puošnioje rūmų menėje ar keistų būtybių pilnoje palėpėje...
Šį jausmą sustiprina muzika: Hogvartso himnas, Poterio valsas, kvidičo motyvai ir daugelis kitų
melodijų. Savo grožiu jos pakeri net ir tuos, kurie fantastiniu britų rašytojos J. K. Rowling
pasauliu nesidomi. Ar gali būti kitaip, žinant faktą, jog prie kino filmų garso takelio savo ranką
pridėjo Grammy bei kitų prestižinių apdovanojimų laureatas kompozitorius Johnas Williamsas.
Ko gero, jei gyventų šiandien, daugybe apdovanojimų būtų pagerbtas ir Piotras Čaikovskis, kurio
„Spragtukas” tapo ryškiausiu šventinio sezono akcentu kone visame pasaulyje. Pasimėgaukite
energingu „Maršu“, paslaptingu „Fėjos Dražė šokiu“, siautulinguoju „Trepaku“ ir, žinoma, viską
vainikuojančiu svajingu „Gėlių valsu”!
Programoje P. Čaikovskis, J. Williams, P. Doyle, N. Hooper, A. Desplat
…………………………………………………………………………………….
Gruodžio 30 d., pirmadienį, 19 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
DON’T WORRY BE HAPPY
Geros nuotaikos užtaisas
Grupė THE BACKS: SILVIJA PANKŪNAITĖ EGLĖ GADEIKYTĖ,
BERTA TIMINSKAITĖ, ALGĖ MATEKŪNAITĖ
Pianistas VYTIS SMOLSKAS
Perskaitę koncerto pavadinimą, šyptelėjote, o mintyse suskambo Bobio McFerrino balsas? Taip
ir turėjo būti! Juk Naujųjų išvakarės - pats geriausias laikas atsipalaiduoti, nusišypsoti,
pasidžiaugti jau nuveiktais darbais ir žinoma, vienas kitu!
Būtent to savo pasirodyme siekia merginų grupė The Backs drauge su pianistu Vyčiu
Smolskumi. Geros nuotaikos užtaisą jie sumaišė iš šventinių, ūpą keliančių kūrinių, kurių tarpe ir lietuviški siurprizai!
Programoje R. Pecknold, B. McFerrin, N. Ashford, V. Simpson, M. Mikutavičius ir kt.

…………………………………………………………………………
Sausio 5 d., sekmadienį, 17 val.
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius)
MAGIŠKAS HARIO POTERIO IR SPRAGTUKO PASAULIS
Muzikos ir šviesų spektaklis

Orkestras KRISTUPO STYGINIAI
Dirigentas KAROLIS VARIAKOJIS
Pasisvečiuokite stebuklų kupiname pasaulyje, kuriame susitinka Haris Poteris ir užburtasis
princas Spragtukas!
Įspūdingo muzikos ir šviesų spektaklio metu, sunku patikėti, jog esate Šv. Kotrynos bažnyčioje o
ne paslaptingoje girioje, puošnioje rūmų menėje ar keistų būtybių pilnoje palėpėje...
Šį jausmą sustiprina muzika: Hogvartso himnas, Poterio valsas, kvidičo motyvai ir daugelis kitų
melodijų. Savo grožiu jos pakeri net ir tuos, kurie fantastiniu britų rašytojos J. K. Rowling
pasauliu nesidomi. Ar gali būti kitaip, žinant faktą, jog prie kino filmų garso takelio savo ranką
pridėjo Grammy bei kitų prestižinių apdovanojimų laureatas kompozitorius Johnas Williamsas.
Ko gero, jei gyventų šiandien, daugybe apdovanojimų būtų pagerbtas ir Piotras Čaikovskis, kurio
„Spragtukas” tapo ryškiausiu šventinio sezono akcentu kone visame pasaulyje. Pasimėgaukite
energingu „Maršu“, paslaptingu „Fėjos Dražė šokiu“, siautulinguoju „Trepaku“ ir, žinoma, viską
vainikuojančiu svajingu „Gėlių valsu”!
Programoje P. Čaikovskis, J. Williams, P. Doyle, N. Hooper, A. Desplat

