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KONFERENCIJOS PROGRAMA 
  

III tarptautinė metodinė – praktinė konferencija „Ateities balsai“ skirta 

chorų vadovams, muzikos mokytojams, studentams ir visiems, kurie neabejingi 

Lietuvos chorinei kultūrai. Konferencijoje meistriškumo kursus ves Remigijus 

Adomaitis, dr. Egidijus Kaveckas, dr. Linas Balandis, dr. kun. Vilius Sikorskas, 

prof. Vytautas Miškinis, vyks vaikų kūrybinė laboratorija. Koncertuos Lietuvos 

chorai, bus galima susipažinti su žymių chorvedžių darbo metodikomis, pagilinti 

žinias ir gauti daug vertingų patarimų.   

 

Lapkričio 19 d. (penktadienis) 
 „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos koncertų salė  (Vytauto g. 113, 

Šiauliai) 
  

12.00-13.00 val. Dalyvių registracija  

Remigijus Adomaitis.  Iššūkiai ir jų sprendimo būdai dirbant su vaikų 

choru 

Dr. Egidijus Kaveckas.  Šiek tiek apie retoriką ir numerologiją. Praktinis 

darbas su Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ choro grupe  

Dr. Linas Balandis. Frazavimo ugdymas dirbant su choru. Praktinis 

darbas su Valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ grupe  

Dr. kun. Vilius Sikorskas.  Grigališkojo choralo interpretacija. Praktinis 

darbas su „Dagilėlio“ jaunuolių grupe  

Prof. Vytautas Miškinis.  Priešmutantų balso raida   

 

Koncertai 

 

Lapkričio 19 d. 18.00 val. Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ 

(meno vadovas Giedrius Svilainis, dirigentas Egidijus Kavecka s), Naujosios 

Akmenės kultūros centre (Nepriklausomybės al. 25, Naujoji Akmenė).  

 

Lapkričio 20 d. 15.00 val. berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ 

(meno vadovas Vytautas Miškinis), Baisogalos kultūros centre ( Maironio g. 46, 

Baisogala). 

 

Lapkričio 21 d. 15.00 val. Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro 

„Dagilėlis“ (meno vadovas Remigijus Adomaitis) ir Lietuvos nacionalinės 

filharmonijos kamerinio ansamblio „Musica humana“ (meno vadovas Robertas 

Beinaris) koncertas Šiaulių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje (Aušros takas 

3, Šiauliai). Dalyvauja Viktorija Miškūnaitė (sopranas), Aistė Benkauskaitė 

(mecosopranas). Diriguoja Remigijus Adomaitis.  
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REMIGIJUS ADOMAITIS  

Remigijaus Adomaičio 1990 metais 

įkurtas Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras 

„Dagilėlis“ –  reikšmingas kultūrinis 

fenomenas Lietuvoje. Energingo ir kūrybingo 

meno vadovo dėka kolektyvas sparčiai turtėjo 

reikšmingais laimėjimais, plėtėsi koncertinių 

gastrolių geografija, o jo 1999 metais įkurta 

Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla atvėrė 

naujas kolektyvo perspektyvas.  

Remigijus Adomaitis su berniukų ir 

jaunuolių choru „Dagilėlis“ yra daugelio 

tarptautinių chorų konkursų laureatas, 

koncertavo žymiausiose salėse ir pelnė palankius kritikų atsiliepimus Vokietijoje, 

JAV, Kinijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Airijoje, Ispanijoje, Čekijoje, 

Anglijoje, Latvijoje, Estijoje, Slovėnijoje, Rusijoje, Baltarusijoje. Nuolatos 

sėkmingai bendradarbiauja su Lietuvos, Sankt Peterburgo, Plaueno, Minsko, 

Kaliningrado kameriniais ir simfoniniais  orkestrais, su kuriais atliko 

G.B.Pergolesi „Stabat Mater“, W.A.Mozart „Krönungsmesse“, „Missa 

brevis“,A.Vivaldi „Gloria“, J.Rheinberger „Stabat Mater“, L.Bernstein 

„Chichester psalms“, S.Dobrogosz „Mass“, J.Rutter „Mass of the children“, 

B.Chilcott „Jubilate“, Karl Jenkins „Requiem“, „A Mass for Peace“  ir daugelį 

kitų kūrinių.  

Remigijus Adomaitis nuolatos yra kviečiamas vesti  meistriškumo kursus 

Lietuvoje ir užsienyje . Jis yra daugkartinis Lietuvos dainų švenčių  vyr. dirigentas, 

nuo 2007 m. tarptautinio vaikų ir jaunimo chorų festivalio meno vadovas, 

daugelio tarptautinių chorų konkursų vertinimo komisijos narys, chorų ekspertas 

konsultantas, Lietuvos chorų sąjungos narys.  

Už įvairiapusę pedagoginę ir visuomeninę veiklą, svarų indėlį ir 

ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui yra apdovanotas LR Prezidentų 

padėkomis, LATGA-A „Aukso žvaigžde”, tarptautinės muzikos asociacijos, 

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Ignaco 

Jano Paderevskio apdovanojimu, Karališkojo Šv. Kazimiero ordino „Lelijos“ 

garbės ženklu, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk 

savo šviesą ir tikėk“, miesto kultūros premijomis, 2014m. jam suteiktas Šiaulių 

miesto Garbės piliečio vardas.   
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EGIDIJUS KAVECKAS 

Egidijus Kaveckas (g. 1986) baigė Klaipėdos 

Stasio Šimkaus konservatoriją, įgijo chorinio dirigavimo 

specialybės diplomą (dėst. Audronė Purlienė). 2005–2011 

m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje choro 

dirigavimo specialybę (dėst. doc. Česlovas Radžiūnas), įgijo 

bakalauro ir magistro laipsnius. 2012–2016 m. studijas tęsė 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, meno 

doktorantūroje (dėstytojai: prof. V. Miškinis, prof. hab. dr. G. 

Daunoravičienė). Apgynęs disertaciją – Lietuvos chorinio 

dirigavimo mokyklos: identifikacijos, sąveikos ir 

modernėjimas – 2016 m. įgijo dr. laipsnį.  

Kaip dirigentas ir atlikėjas aktyviai dalyvauja 

akademiniuose koncertuose, muzikiniuose projektuose. Nuo 2005–2016 m. dainavo Vilniaus miesto 

savivaldybės chore „Jauna muzika“. 2009–2016 m. buvo šio choro chormeisteris ir antrasis dirigentas. 

2006 m. įkūrė vokalinį ansamblį „Balsai“ su kuriuo intensyviai dirbo ir koncertavo iki 2014 m. pabaigos. 

Nuo 2011  m. iki dabar dirba dirigentu Valstybiniame dainų ir šokių ansamblyje „Lietuva“, nuo 2021 

m. buvo paskirtas vyriausiuoju dirigentu. 2016–2017 m. buvo Valstybinio choro „Polifonija“ meno 

vadovas ir vyriausiasis dirigentas, o nuo 2017 m. yra choro „Bel Canto“ meno vadovas ir vyr. dirigentas. 

2007 m. tobulinosi XIII choro muzikos interpretavimo kursuose, vedamuose prof. Wenerio 

Pfaffo (Vokietija). 2008 m. dalyvavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos surengtuose meistriškumo 

kursuose, kuriuos vedė prof. Erwinas Örtneris (Vienos muzikos akademija, Austrija). 2011 m. tobulinosi 

XV choro muzikos dirigavimo ir interpretavimo kursuose, vedamuose prof. Georgo  Grüno (Vokietija), 

o 2013 m. sėmėsi žinių XVI choro muzikos dirigavimo ir interpretavimo kursuose, kuriuos vedė 

profesorius iš Švedijos – Erikas Westbergas.   

Kaip dirigentas ir choro vadovas didžiausius įvertinimus pelnė su savo 2006 m. suburtu 

vokaliniu ansambliu „Balsai“. Kolektyvas 2008 m. konkurse „Cantate Domino“ (Kaunas) laimėjo 

aukso diplomą. 2009  m. kolektyvas buvo pripažintas nacionaliniu lygmeniu ir LLKC 

organizuojamuose chorų apdovanojimuose nominuotas „Geriausiu debiutantu“. Tarptautiniame Stasio 

Šimkaus chorų ir ansamblių konkurse (Klaipėda) ansamblis buvo pripažintas geriausiu savo kategorijoje 

ir pelnė I vietą bei didįjį prizą. 2010 m. konkurse „Sidabriniai balsai“ ir 2011 m. tarptautiniame sakralinės 

muzikos festivalyje – konkurse „Sidabriniai varpai“ (latv. „Sudraba zvani“) – laimėjo I laipsnio 

diplomus. 2011 m. XII tarptautiniame chorų festivalyje – konkurse „Tallinn 2011” ansamblių 

kategorijoje kolektyvas užėmė III vietą, o 2013 m. konkurse „InCanto Mediterraneo“ Sicilijoje (Italija) 

laimėjo I vietą ir aukso diplomą. 

2009 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos surengtame dirigentų konkurse pelnė I vietą, 

o 2014 m. tarptautiniame Jāzeps Vītols choro dirigentų konkurse (Latvija) buvo apdovanotas 

specialiuoju prizu. 
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LINAS BALANDIS 

Linas Balandis (g.  1988) mokėsi Kauno Sakralinės 

muzikos mokykloje (1996–2003), 2003–2007 m. – Kauno 

Juozo Gruodžio konservatorijoje (dėst. R. Štreimikytės 

choro dirigavimo kl.), 2007–2013 m. – Lietuvos muzikos ir 

teatro akademijoje (bakalauro, magistro studijos, prof. V. 

Miškinio choro dirigavimo klasė). 2013–2014 m. 

pedagogikos žinias gilino laipsnio nesuteikiančiose studijose 

(LMTA). 2014–2018 m. studijavo Lietuvos muzikos ir 

teatro akademijos meno doktorantūroje (darbo vadovai: prof. 

P. Gylys ir doc. dr. D. Kalavinskaitė). 2018 m. apgynęs meno 

projektą („Choras Katalikų Bažnyčios liturgijoje“) įgijo 

meno daktaro laipsnį. 

Linas Balandis yra kelių tarptautinių ir respublikinių 

(choro dirigavimas, dainavimas) konkursų laureatas: 

Respublikinio jaunųjų choro dirigentų konkurso (2005 m., I vieta); Respublikinio Beatričės 

Grincevičiūtės jaunųjų dainininkų konkurso (2006 m., II vieta); Tarptautinio atlikėjų konkurso XXI a. 

menas ir pedagogika (2009 m., Portugalija, I vieta); Viktoro Rovdos tarptautinio choro dirigentų 

konkurso (2014 m., Baltarusija, I vieta, specialusis prizas už rusų baroko muzikos interpetaciją, 

specialusis choro simpatijų prizas, specialusis laikraščio „Baltarusių muzikantas“ prizas); Tarptautinio 

choro dirigentų konkurso Toward polyphony (2016 m., Lenkija, I vieta, specialusis choro simpatijų 

prizas, Lenkijos muzikos leidėjų prizas, specialusis prizas už K. Szymanovskio kūrinio atlikimą); Juozo 

Naujalio tarptautinio choro dirigentų konkurso (II vieta, specialusis prizas už įtaigiausią Europos 

romantizmo kūrinio interpretaciją) etc.  

Bendradarbiaudamas su Berniukų ir jaunuolių choru „Ąžuoliukas“ 2016–2018 m. laimėjo 

keturis tarptautinius chorų konkursus. 

Linas Balandis dalyvavo įvairiuose meistriškumo tobulinimosi kursuose, kuriuos vedė 

profesoriai iš Lenkijos, Austrijos, Prancūzijos, Vokietijos, Švedijos, Didžiosios Britanijos, Rumunijos, 

Filipinų ir Kanados. 

2009 m. , 2014 m., 2017 m. už aktyvią kūrybinę veiklą Linas Balandis apdovanotas Lietuvos 

Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės padėkomis. 2009 m. už labai gerą mokymąsi  ir aktyvią 

kūrybinę veiklą jam suteikta LMTA Senato stipendija. 2013 m. Linas Balandis apdovanotas  Lietuvos 

policijos generalinio komisaro S. Skvernelio padėka (už asmeninę iniciatyvą ir kūrybinę veiklą, naujų 

tradicijų puoselėjimą). 2018 m. apdovanotas šiomis padėkomis: Seimo kanclerės D. Raudonienės (už 

neabejingumą savo šaliai, jos istorijai); Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko 

brg. gen. A. Vaičeliūno (už aktyvią kūrybinę veiklą, choro „Kariūnas“ repertuaro atnaujinimą, uolų ir 

sąžiningą darbą, kariūnų dainavimo įgūdžių lavinimą); Vilniaus miesto mero R. Šimašiaus (už svarų 

indėlį ir dalyvavimą rengiant šimtmečio dainų šventę „Vardan tos...“); Vilniaus arkivyskupo metropolito 

G. Grušo (už pagalbą organizuojant popiežiaus Pranciškaus aukojamas mišias Kaune). 

Šiuo metu Linas Balandis yra Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choro 

„Kariūnas“ meno vadovas ir dirigentas, Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ meno vadovas 

ir vyr dirigentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos choro dirigavimo katedros dėstytojas 

(asistentas). 
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VYTAUTAS MIŠKINIS 

Vytautas Miškinis choro dirigavimą studijavo 

LMTA prof. Hermano Perelšteino klasėje; buvo 

„Ąžuoliuko“ choro koncertmeisteris ir chormeisteris; nuo 

1979 m. yra „Ąžuoliuko“ meno vadovas ir vyr. dirigentas. 

Dirbo su Kauno valstybiniu choru bei vokaliniu ansambliu 

“Museum musicum”.. 

V. Miškinis yra daugelio dainų švenčių meno 

vadovas ir vyr. dirigentas. Dvi dešimtis metų buvo 

Lietuvos chorų sąjungos prezidentu, „Europa Cantat“ 

(Europos jaunimo chorų federacija) muzikos komisijos 

konsultantas, ACDA (JAV chorų direktorių asociacija), 

Japonų chorų asociacijos bei Italijos chorų direktorių 

asociacijų  garbės narys, IFCM (Tarptautinė chorinės 

muzikos federacija) muzikos jaunimui komisijos narys, „Choir Olympics“ (Chorų olimpiados) žiuri 

narys, WCC ( Pasaulio chorų tarybos) narys, Wuhano ( Kinija ) filharmonijos jaunimo choro Garbės 

meno vadovas ir t.t.  

Dirigentas yra LMTA Choro dirigavimo katedros profesorius; jis vedė meistriškumo kursus 

Belgijoje, Danijoje, Ispanijoje, Japonijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Slovėnijoje, JAV, Singapūre, 

Rusijoje, Indonezijoe, Kinijoje, Italijoje, Pietų Korėjoje, Kosta Rikoje, Vokietijoje ir daugelyje pasaulio 

valstybių. Kaip žiuri narys dalyvavo skaitlingame kiekyje tarptautinių chorų bei kompozicijų konkursų. 

Per daugiau nei keturis dešimtmečius V. Miškinio vadovaujamas „Ąžuoliukas“ svariai prisidėjo 

prie lietuvių chorinės muzikos populiarinimo Lietuvoje ir svetur. Su „Ąžuoliuku“V. Miškinis 

gastroliavo Europoje, JAV, Kanadoje, Japonijoje;  dalyvavo daugelyje tarptautinių konkursų ir 

festivalių, pelnė prizines vietas; padarė virš šimto fondinių įrašų Lietuvos radijui, ne kartą dalyvavo 

televizijos laidose, kino filmuose ir muzikiniuose spektakliuose, įrašė vinilinių ir kompaktinių plokštelių. 

V. Miškinis yra žinomas kompozitorius, sukūrė per 800 opusų vaikų, jaunimo bei suaugusių 

chorams. Jų tarpe – 20 mišių, kelios kantatos („Creator alme siderum“, „Magnificat“, „Gratulatione 

campanae“, „Taip man Tėvynė kalbėjo“, „Erdvėja baltas laikas Lietuvos“,), opera „Pienės pūko 

miestas“, Pasija pagal šv. Joną, „Light Mass“, „Pastoral Mass“ ir daugelis kitų. Jo kūriniai įrašyti į CD ir 

radijo fondus Čekijoje, Danijoje, Italijoje, JAV, Prancūzijoje, Slovėnijoje, Vokietijoje ir kitur, ne kartą 

premijuoti Lietuvoje ir užsienyje. 

Kasmet geriausi pasaulio vokaliniai kolektyvai užsako kūrinius chorams. 

V. Miškinis apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi 

(2005) ir Žygimanto Augusto aukso medaliu (2007). 2010 m. pelnė Vyriausybės kultūros ir meno 

premiją. 2014 m. įteiktas Kultūros ministerijos Garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ bei 

visuomeninis apdovanojimas - I laipsnio medalis „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. 
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VILIUS SIKORSKAS 

  

Sikorskas Vilius – kunigas, muzikas, teol. 

dr. (2012). 2011 – Popiežiškąjį bažnytinės muzikos 

institutą (grigališkojo choralo magistro laipsniu; 

mokytojai A. Turco, N. Albarosa). 1991–98 Šv. 

Petro benediktinų abatijoje Solesmes’e (Prancūzija) 

studijavo dvasingumo teologiją, liturgiją, 

grigališkąjį choralą (mokė Dom J. Claire) ir 

Bažnyčios istoriją. 2006 stažavo bažnytinės 

muzikos kursuose Zalcburge, 2010 – Šv. Cecilijos 

konservatorijoje Romoje. 2012–14 Lietuvos vyskupų konferencijos Liturginės komisijos 

sekretorius. 2007–14 dėstė liturgiją, giedojimą ir bažnytinę meno istoriją VDU Katalikų 

teologijos f-te. Nuo 2010 Marijos radijo laidų Musica sacra ir Klausk drąsiai vedėjas. 2010–

13 Grigališkojo choralo savaičių (Pažaislyje, Marijampolėje) konferencijų pranešėjas, 

dvasios vadovas. 2014–15 Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytojas, liturgijos ir 

meno vadovas, nuo 2015 šios mokyklos direktorius. 

Tyrimų pagr. sritys – liturgija, bažnytinė muzika, bažnytinis menas, dvasingumo 

teologija. Enciklopedinio žinyno Bažnytinė muzika (2011) Mokslinės redakcinės tarybos 

narys, recenzentas, straipsnių autorius. Filmo (DVD) Uolų medus (Ps 80,17). Sakralinės 

muzikos takais (2012) scenarijaus ir moksl. straipsnio autorius, atlikėjas. Jaunimo giesmyno 

Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau (Ps 27,8) vienas sudarytojų, įvadinio str. autorius. Sudarė 

Lietuvos vyskupų konferencijos leidinį Gedulinės valandos (2014), pritaikė jam 

grigališkąsias melodijas ir parašė įvadą. 2017 m. arkivyskupo Teofiliaus Matulionio 

Beatifikacijos liturginės komisijos narys, beatifikacijos iškilmių metu dirigavo jungtiniam 

chorui. Paskelbė moksl. straipsnių, skaitė pranešimus tarptautinėse mokslinėse 

konferencijose. 
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Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ yra vienas ryškiausių šio žanro kolektyvų 

Lietuvoje. „Dagilėlis“ kiekvienais metais surengia dešimtis koncertų. Jo klausosi ir jam ploja šimtai 

klausytojų įvairiose Lietuvos ir užsienio koncertų salėse. Jaun ieji dainininkai užburia klausytojų 

širdis emocionalumu, džiugina puikiai atliekama muzika, skambiais balsais.  

„Dagilėlio“ indėlis į kultūrinį Šiaulių bei Lietuvos gyvenimą, puoselėjamas chorinio 

dainavimo  tradicijas ir Lietuvos choro meno atstovavimą užsienyje, įvertintas Lietuvos 

Respublikos Prezidentų padėkos raštais, diplomais, Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio 

lietuvių dainų šventės fondo „Aukso Paukštė“ nominacijomis, o specialiu prizu „Mūsų vardas 

Lietuva“ apdovanotas už Lietuvos Dainų švenčių tradicijų, kurios yra įrašytos į UNESCO 

nematerialaus paveldo sąrašą, puoselėjimą.  

Šiaulių berniukų ir jaunuolių chorą „Dagilėlis“ 1990 metais įkūrė ir jam vadovauja 

Remigijus Adomaitis. Energingo choro vadovo meninių, pedagoginių ir organizacini ų sugebėjimų 

dėka 1999 metais buvo įkurta Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, o kolektyvo kūrybinė 

biografija turtėjo svarbiais ir reikšmingais laimėjimais. Lietuvos vardą „Dagilėlis“ garsina 

prestižinėse Europos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kinijos koncertų salėse. Tai vienintelis 

Lietuvos kolektyvas, kuris koncertavo Sankt Peterburgo valstybiniame Ermitaže (Rusija), Berlyno 

valstybinėje operoje „Unter den Linden“ (Vokietija), Filadelfijos meno atlikėjų „Kimmel“ centre 

(Jungtinės Amerikos Valstijos),  žymiojoje Maria Laach abatijos bažnyčioje (Vokietija), 

prestižinėje Pekino didžiojoje liaudies salėje (Kinija).  

Berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ pelnė puikius klausytojų ir muzikos kritikų 

atsiliepimus po koncertų Vašingtono šv. Mato katedroje (Ju ngtinės Amerikos Valstijos), Maskvos 

valstybinės P. Čaikovskio konservatorijos didžiojoje salėje, Sankt Peterburgo M. Glinkos 

valstybinėje Kapeloje (Rusija), Kornvalio grafystės Truro Katedroje (Jungtinė Karalystė), 

Baltarusijos valstybinėje (Baltarusija) ir Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.   

BERNIUKŲ IR JAUNUOLIŲ CHORAS „DAGILĖLIS“ 
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Valstybinis ansamblis „Lietuva“ – veržlus, šiuolaikiškas ir profesionalus ansamblis, apjungiantis šokėjus, 

nacionalinių instrumentų orkestrą ir choro grupes. Šiandien „Lietuva” žengia nauja kūrybine linkme – aktualiai ir 

šiuolaikiškai pristato Lietuvos identitetą bei įkvepia didžiuotis gyva mūsų šalies istorija. Per skirtingų muzikos 

žanrų samplaiką, unikalius šokio, muzikos ir teatro pastatymus ieškoma novatoriško tautinių instrumentų muzikos 

skambesio, siekiant sudominti kuo įvairesnio amžiaus auditoriją. Ansamblis taip pat žinomas kaip kolektyvas, 

inicijuojantis edukacines iniciatyvas, reprezentuojantis Lietuvą ir pristatantis mūsų šalies kultūros paveldą – 

sceninį lietuvių liaudies meną bei tradicijas. 

Ansamblio sudėtyje – daugiau kaip 60 profesionalių šokėjų, muzikantų ir choro artistų. Ansamblio 

pastatymai nuo seno laikomi ekspresijos, kokybės ir profesionalumo standartais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Per 

visą ansamblio gyvavimo istoriją yra sukurta daugiau kaip 60 originalių koncertinių programų, atlikta daugiau 

kaip 10000 kūrinių ir surengta per 11000 koncertų.  

Per savo ilgą kūrybinį kelią kolektyvas laimėjo daugybę tarptautinių apdovanojimų ir pelnė užsienio 

publikos pripažinimą. Apie tai byloja didelės sėkmės sulaukusios gastrolės beveik visose rytų ir vakarų Europos 

valstybėse, o taip pat JAV, Kanadoje, Indijoje, Japonijoje, Filipinuose, Malaizijoje, Čilėje, Peru, Meksikoje, 

Kuboje ir kitose pasaulio šalyse. 

Vieni sėkmingiausių ansamblio „Lietuva“ projektų – koliažinė opera „Mažvydas“ pagal Just. 

Marcinkevičių (rež. K. Jakštas), baltiška misterija „Dievai ir žmonės“ (rež. L. Dabužinskaitė), modernaus šokio 

spektaklis „Dėdės ir dėdienės“ pagal J. Tumą-Vaižgantą (rež. A. Krasauskaitė), programa „Dainuoju Tau 

gyvenimą“ su dainuojamosios poezijos solistais G. Storpirščiu, G. Arbačiausku ir S. Bareikiu (rež. D. Bakėjus) ir 

kitos programos.  

Ansamblis „Lietuva“ taip pat garsėja sakralinės muzikos programomis, kurios aranžuotos chorui bei 

nacionalinių instrumentų orkestrui: „Lux Aeterna“ (komp. V. Augustinas ir G. B. Pergolesi) , „Tikiu“ (komp. D. 

Zakaras, V. Miškinis ir V. Augustinas), „Ludi Fortunae“ (komp. Z. Bružaitė, J. Mieželytė ir R. Šerkšnytė), „Jo 

valia“ (komp. G. Svilainis, M. K. Čiurlionis, P. Hawes, E. Whitacre ir kiti).   

VALSTYBINIS ANSAMBLIS „LIETUVA“ 
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Valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ įkurtas 1974 m. gruodžio 31 d. Tai buvo pirmasis 

tuometinio senosios muzikos ansamblio koncertas, kuris išaugo į kasmet rengiamus naujametinius 

koncertus. Sigito Vaičiulionio įkurtas senosios muzikos ansamblis vien intelis Lietuvoje tada 

dainavo Renesanso ir Baroko epochų kompozitorių kūrinius. 1979 m. choras pavadintas 

„Polifonija“.  

1986 m. „Polifonija“ tapo Lietuvos valstybinės filharmonijos Šiaulių valstybiniu kameriniu 

mišriuoju choru. 1998 m. „Polifonija“ atsiskyrė nuo Šiaulių filharmonijos ir tapo a tskira koncertine 

organizacija. 

2004 m. Kolektyvas šventė savo trisdešimties metų jubiliejų. Kolektyvą palikus 

ilgamečiams jo vadovams Danutei ir Sigitui Vaičiulioniams, „Polifonijai“ vadovavo Gediminas 

Ramanauskas. 2011 m. Choro vadovo pareigas užėmė Tomas Ambrozaitis. 2015 m. Tomas 

Ambrozaitis tapo choro meno vadovu ir vyriausiuoju dirigentu. 

Nuo 2015 metų laikinai vadovo pareigas užėmė Aurelija Čižauskaitė -Butkaliuk. 2016 m. 

Meno vadovo ir dirigento pareigas užėmė Egidijus Kaveckas. Įstaigos vadove tapo Nijolė 

Saimininkienė.  

Platus choro repertuaras apima kūrinius nuo Renesanso iki šiuolaikinės muzikos. Choras 

yra koncertavęs su Lietuvos nacionaliniu ir valstybiniu simfoniniais orkestrais, Lietuvos kameriniu 

ir Šv. Kristoforo orkestrais, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro ir kameriniu orkestrais, 

„Vilnius Sinfonietta“, Lietuvos kariuomenės orkestru, valstybiniu pučiamųjų instrumentų orkestru 

„Trimitas“, Baltarusijos valstybiniu kameriniu, Lvovo filharmonijos (Ukr aina), Sankt Peterburgo 

valstybiniu simfoniniu (Rusija) orkestrais, o taip pat su tokiais ansambliais kaip „Musica humana“, 

„Senosios muzikos akademija“ (Rusija) ir kitais garsiais muzikos kolektyvais.    

VALSTYBINIS KAMERINIS CHORAS „POLIFONIJA“ 
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Tęsdamas Europos berniukų chorų dainavimo tradicijas, 1959 metais profesorius H.Perelšteinas Vilniuje 

įkūrė „Ąžuoliuko“ chorą. Berniukai chore pradeda dainuoti nuo šešerių-septynerių metų amžiaus, o po metų įstoja 

į „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklą, kurioje mokosi aštuonerius metus. Visi vyrų choro dainininkai chore dainuoja 

nuo vaikystės. Pradžioje iki ketvirtos klasės berniukai dainuoja mažųjų choruose, o nuo 11 metų jie patenka į 

pagrindinį chorą, kuriame jau dainuoja ir mišrioje sudėtyje su vyrais. 

Choro repertuarą sudaro šiuolaikiniai ir klasikiniai pasaulietiniai ir religiniai kūriniai. Didelę jo dalį užima 

opusai,atliekami su  įvairios sudėties simfoniniais orkestrais. 

„Ąžuoliuko“ dalyvavo eilėje tarptautinių festivalių bei konkursų. Vyrų choras laimėjo aukso ir sidabro 

medalius tarptautiniame chorų konkurse Varnoje, trečiąsias vietas konkursuose Goricijoje ir Tolosoje,sidabrą 

Maribore, pirmąją vietą ir oficialų įvertinimą “Puikus tarptautinio lygio pasirodymas”  Marktoberdorfe,Grand Prix 

Mainhausene. Berniukų ir jaunuolių choras buvo apdovanotas Grand Prix konkurse Nante. Choras dalyvauja 

beveik visuose chorų konkursuose Lietuvoje nuo 1960 metų,tapdamas visų jų nugalėtoju. 

„Ąžuoliuko“ koncertavo Baltarusijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Graikijoje, 

Ispanijoje, Italijoje, Japonijoje, JAV, Kanadoje,  Latvijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, 

Prancūzijoje, Rusijoje,  Ukrainoje, Vengrijoje ir Vokietijoje. Nors ir nebūdamas bažnytiniu choru, „Ąžuoliuko“ 

gieda šv.Mišiose Lietuvoje ir užsienyje. 

Choras dažnai atlieka įrašus radijuje ir televizijoje, taip pat įrašė ir išleido 35 vinilines plokšteles  bei 15 

kompaktinių plokštelių. Daug koncertuota kartu su Lietuvos kameriniu orkestru, vadovas S.Sondeckis, Lietuvos 

nacionaliniu simfoniniu orkestru, vadovas J.Domarkas, Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, vadovas G. 

Rinkevičius, taip pat su kitų šalių simfoniniais orkestrais, tokiais kaip Maskvos radijo ir televizijos, Izraelio 

filharmonijos, Varšuvos radijo, Sankt Peterburgo filharmonijos ir kitais, diriguojant V.Fedoseyev, N.Sheriff, 

G.Bertini, V.Ponkin, L.Botstein, N.Sheriff, E.Märzendorfer, N.Xarhakos, J.Frantz,  M.Caridis, A.Vilumanis, 

D.Kabalevsky,  M.Joel, K.Penderecky, V.Gergiev ir t.t. 

Gabiausieji choro dainininkai tęsia studijas Muzikos akademijoje ir tampa profesionaliais muzikais. Nuo 

kolektyvo įkūrimo virš 200 buvusių “ąžuoliukų” darbuojasi muzikos pasaulyje. 

BERNIUKŲ IR JAUNUOLIŲ CHORAS „ĄŽUOLIUKAS“ 
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Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla | Vytauto g. 113, Šiauliai 77161 Lietuva 

tel.: +370 41 524 131 | el. p: infodagilelis@gmail.com | interneto svetainė: www.dagilelis.lt 

 


