Jurgita Mieželytė
Entered the Lithuanian Academy of Music and
Theatre (LAMT) in 1999, where she studied
composition in the class of prof. Julius
Juzeliūnas and assoc. prof. Vaclovas
Augustinas. During her studies, Jurgita
participated in workshops in Finland, Norway,
Sweden and France, and had lessons with
Luca Francesconi, Noėl Lee, Diana Burrell,
Mattias Svensson, Ivar Frounberg, Henrik
Strindberg, Per Mårtensen and others.
Jurgita’s production consists of very different
music when it comes both to ensembles’ size
and compositional technique – she has
composed pieces for symphony orchestra as
well as intimate chamber pieces. She enjoys working with text and has composed
pieces for choir, and for voice and instrument. Recently she has been active in writing
music for theatre.
At the moment Jurgita is a guest student at the Norwegian Academy of Music in Oslo,
and is also on her after-graduate studies at LAMT.

„Ignis Spiritus“

Five years ago, by a complete accident, I got a CD with the music of Hildegard
von Bingen. After listening to it, I got curious: Who was that Saint from the 12th
century. Distant? Strange? Uncommon – that’s for sure. Her music is hard to
put into any frames; each word in her texts contains a world, her pictures
present entire Mandalas. All started with visions she viewed, so Hildegard’s
thought that „all the arts that serve human desires and needs are derived from
the breath that God sent into the human body” applies for her literally.
In my composition I didn’t try to repeat her soundscape, neither to picture the
middle ages. By reading and analyzing 800 years old texts word after word,
note after note, the piece found its way…

Andrius Tėluchinas
1989 – 2001 Kaunas J. Naujalis music gymnasium (Piano and choir conducting
classes); 2001–2005 the Lithuanian Academy of Music and Theatre (composition,
bachelor degree); 2005 – Lithuanian Academy of Music and Theatre (composition,
master degree); 2007 Yamaha Music School Keyboard and music theory teacher;
Musical workshop: music composing in all styles - jazz, classical, electronic music.
Also industrial music, experimental computer graphics, light. Sound engineering,
synthesis of arts.
„MISSA SUBTILLE“
First performed in J. Naujalis music gymnasium in 1999, for choir contest. The
composition was edited in 2007 in common with composer and choir “Jauna
muzika“ conductor Vaclovas Augustinas. Missa parts are not finished, Credo is
still missing.
The name subtille expresses an idea that the music is very subtle, melodically,
rhythmically and harmonically minimalistic, especially untraditional in
harmony flowing. It is traditional and untraditional at the same time, especially
in harmony and form. Maybe it is not very modern music, but it is nice, original
– that is what our listener prefers. One of my colleagues said once in form of a
joke: „That’s new simplicity“, trying to find
new style, at the same time it is an opposition
to „new complexity“.
In my opinion, music must positively act
human’s psychology; music must be not
sharp, not too complicated, and not too
abstract. There are too many such things in

contemporary music. Music must be „gentle to the ear“.

Lietuvos kompozitorių sąjungos Jaunimo sekcija
Druskininkų kultūros centras
Rumunijos kultūros institutas

XXIII jaunimo kamerinės muzikos dienos

DRUSKOMANIJA 2007
Druskininkai, gegužės 25-27 d.

Festivalio organizatoriai:
Rūta Vitkauskaitė, Martynas Bialobžeskis, Sigita Ilgauskaitė,
Kotryna Nekrošiūtė, Rita Mačiliūnaitė, Kęstutis Bieliukas, Albertas
Navickas, Viktorija Rimėnaitė, Jonas Jurkūnas, Linas Paulauskis
Dizainas:
Asta Kaušpėdaitė, Kęstutis Poniškaitis
Renginių vietos:
Restoranas - muzikinis klubas „Kolonada“
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus
Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia
Sanatorija „Lietuva“
Sanatorija „Draugystė“
Koncertų vedėjas:
Andrius Bialobžeskis
Garso režisierius:
Arūnas Zujus
Apšvietėjas:
Vytautas Jančiauskas
Nakvynės adresai:
LKS poilsio namai, Sveikatos 11
Centras „Dainava“, Maironio 12
Sanatorija „Nemunas“ , T.Kosciuškos 6
Telefonai pasiteirauti:
Rūta Vitkauskaitė +370 606 09573
Martynas Bialobžeskis +370 61294924
Sigita Ilgauskaitė +370 600 02762
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t r u m p a

Margarita Chodūnaitė

p r o g r a m a

(b.1983). Studied at Eduardas Balsys
Gymnasium of Arts, Klaipėda. Presently studying
at LMTA choral conducting and composition.

Gegužės 25d., Penktadienis
17.00 Muzikologų konferencija “Druska ir pipirai”
LMTA, Rumunijos kompozitorių sąjungos ir Hagos muzikos akademijos
studentų ir dėstytojų pranešimai
Vieta: M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus
21.00 Elektroninės muzikos koncertas “MediaMedis”
Elektroninės kompozicijos kartu su gyvais atlikėjais, multimedia bei video
projekcijomis: lietuvių, latvių, olandų projektai
Vieta: Restoranas – muzikinis klubas „Kolonada“
Gegužės 26d., Šeštadienis
12.00
Koncertas
skirtas
pirmųjų
“Druskomanijos”
festivalio
organizatorių – K. Bieliuko, R. Kabelio, R Janeliausko - jubiliejams
paminėti:
Programoje kūriniai fortepijonui ir klavesinui
Atl. Jonė Punytė
Vieta: “Draugystės” sanatorijos Raudonoji Salė
13.45 Jaunųjų kompozitorių muzika styginiams
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (dir. D. Katkus)
LMTA studentų kūriniai styginių orkestrui
Vieta: Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės Bažnyčia
16.30 Koncertas “Medis”
Kristupo pučiamųjų kvintetas
Lietuvos ir Rumunijos kompozitorių kūriniai
Vieta: “Lietuvos” sanatorija
19.00 Tarptautinės futbolo rungtynės
Lietuvių kompozitoriai prieš užsienio kompozitorius
Vieta: Senamiesčio mokyklos stadionas
22.00 Koncertas “Free”
“BrassBastardz”
“Pieno Lazeriai”
Vieta: Restoranas – muzikinis klubas „Kolonada“
00.30 After party.
su DJ Vidis

„You are righteous with
your judgement“

Composition "You are righteous with your
judgement" tries to reflect life’s sent tests to
human, overcome it - strong inside carriage aim. But side by side hard position
rises calm, however weak human's help, hope request and echoes in his
church arcs... Sound material is inspired by text author's native archaic
colouring. Text of the composition is taken from Armenian Grigor Narekaci’s
poem "Sorrow singing books" (10th -11th c.). Many people
opened their hearts to Narekaci’s poetry. Its influence was
not only spiritual, but also material - people searched
medicines in the texts from all indispositions, manuscripts as
magic things were putt over the heads seriously ailing
people. "Sorrow singing books" is a confession poem, sinful
and perfectible, aiming human's expression.

Andrius Maslekovas
(biography on page 34)

"The Evolutions of Colours:
Assimilation"

(2007) for mixed choir a cappella.
The composition was written for the festival of choral music
of young composers "VOX JUVENTUTIS" The basic idea of
this composition is the differences,similarities and interactions between sonic
and musical sounds that are combined with the variety of phonetic sounds and
colours of human voice.

Albertas Navickas
(biography on page 42)

„Lux aeterna“

(2007)
for twelve voices was written after getting to know that a
light of a candle gathers spherical form and light blue color
after the gravitational field is emitted. This work is an
imaginary process of such phenomenon, based on a traditional Latin text and
almost traditional harmony – a one long cadence, never ending on a tonic triad
but constantly micro-chromatically returning to the initial state.

Rita Mačiliūnaitė

Gegužės 27d., Sekmadienis

(biography on page 47)

Whisper of the meadows

12.00 Plaukimas šilumlaiviu į Liškiavą
13.30 Chorinės muzikos koncertas
Choras “Jauna Muzika” (vad. V.Augustinas )
Specialiai chorui “Jauna Muzika” sukurtos kompozicijos
Vieta: Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia
15.30 Grįžimas į Druskininkus
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(mixed choir)
This composition is written specially for choir „Jauna Muzika“
(cond. V.Augustinas. The piece is programic, Rita uses pagan
thematic. Composer wrote a short text:
“Kupole, Kupolele, goddess of verdure, you say any word by yourself, you ask
for meadows to talk… For ancestry and The Old Faith”

Mykolas Natalevičius
(biography on page 47)

LMTA jaunųjų muzikologų konferencija–

„Ave Maria“
(2006) for mixed choir
"Hail Mary, full of grace..."

diskusija

Rūta Vitkauskaitė (biography on page 43)
„alma baatchalia vebesov“

„Druska ir pipirai“

Mi she choshév al árba dvarím, adív shelió, ajá noliád
leoliám: almá shemeál, mitáchat, baatchaliá, vebesóv.
("Talmud", Haginah2.1)
Ki aní rishoná ve achoná. Aní mechubédet ve mushpélet. Aní zoná ve gam
gdushá . ("Nag Hammadi", 6,2)

Gegužės 25 d., penktadienis
M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus,
M. K. Čiurlionio 35
PROGRAMA

Egidija Medekšaitė (1979)
2005 - Lithuanian Music and Theatre Academy, master degree of composition; 2001 –
2005 Lithuanian Music and Theatre Academy, bachelor's
degree of
composition;1987 – 2001 Kaunas Secondary
12 years music schooll;1985 – 1997 Kaunas
„Aušra“ gymnasium. Workshops: RAM 6
„Social Interaction & Collective Intelligence“,
nd
Vilnius, CAC; „2 International Workshop for
young composers“, Castle Dundaga, Latvia;
„Acanthes 2004“, Metz, France; Voice Archive
Mixing Workshop „Ruta Remake“, Vilnius,
rd
CAC; „3 International Intensive Program
Composing and music technology“ at Piranha
Polytechnic school of music, Tampere,
Finland. Interdisciplinary projects: participating
th
in perfomance „mixthemixthemix“, 12 New music festival „Jauna muzika“ 2005,
Vilnius; Interdisciplinary journal of media culture „Balsas“ perinscription. Live
perfomance of voice – sound – film; „Xenia“, video – Laura Garbštienė; „Chief's daily“,
music for kaunas Modern Dance Theatre „Aura“, choreographer – Darius
Stankevičius;International Contemporary Dance festival“, Vilnius 2004; „The dew is
falling/ i am sowing seeds of hell again“, violin and tape, music for short film; „G.r..“ ,
Lithuanian string instrument – kanklės, music for short film.

17.00 Pradžia
Moderatorė Sigita Ilgauskaitė
„Druska“
17.00–17.15
Pasveikinimo žodį tars vienas iš pirmųjų „Druskomanijos“ festivalio
organizatorių Kęstutis Bieliukas
17.20–17.40
Konferencijos viešnia iš Rumunijos Sabina Ulubeanu. Studijos
Rumunijoje – Jaunųjų muzikantų gyvenimo aspektai
17.40–18.00
Robertas Budrys. Kognityviniai tonalumo ir atonalumo aspektai
18.00–18.20
Rita Mačiliūnaitė. Pažintinė paskaita apie Karališkąją Hagos
akademiją; studentai ir jų muzika.
18.20–18.40
Laima Slepkovaitė. Apie Armstrongą – kitaip
18.40–19.00 Kavos pertrauka / Coffee break

“Textile 2”

Let‘s imagine, that you are space or matter, but – continuous.. Near you exist
also other spaces, but somehow you are like the “stranger”. One moment you
get the feeling to create.. inside yourself you created thoughts about peoples,
humans and etc.. Finally you forgot that tact, that you created yourself and
somehow you get used to your part…Everything, what you can see is only
your image. Your created the world, where your invisibility and deafness don’t
exist anymore.. Sounds strange, no? hmmm, seems, that you feel yourself and
I feel yourself… but how it could be? Maybe these letters, which you can see is
like consoling yoursel, one more your one created thing.. Author: Troper, City:
Joniskis
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„Pipirai“
19.00–19.20
Skaidrė Keparutytė ir Giedrė Gaižauskaitė. Projektas „Čia ir
dabar“
19.20–19.40
Jolita Ivanova ir Laura Kaščiukaitė. Dialogas tema „Muzika ir
teatras“
19.40–20.00
Konferencijos svečias doc. dr. Rytis Ambrazevičius. „Chromatizmai
ar atlikimo taisyklės? Tradicinio dainavimo faktai“
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Choral music concert

Sabina Ulubeanu
Studijos Rumunijoje – jaunųjų muzikantų gyvenimo aspektai

Choir “Jauna Muzika”

Rumunijoje muzikantai turi galimybę deramai studijuoti būdami
bet kokio amžiaus. Čia yra muzikinis darželis, Aukštesnioji
Muzikos Mokykla (kuriai priklauso pradinė mokykla ir gimnazija)
ir, žinoma, Aukštoji mokykla (ją baigus gaunamas PhD diplomas).
Rimtos kompozicijos ir muzikologijos studijos yra tik aukštojoje mokykloje.
Aukštesniojoje Muzikos mokykloje dėstoma harmonija, kontrapunktas,
muzikos formos ir analizė, muzikos istorija, tačiau čia nėra kompozicijos ir
muzikologijos klasių.
Nacionalinis Universitetas Bukarešte turi abi šias studijų programas, taip pat
dažnai rengia seminarus, konkursus ir daugybę koncertų. Visa tai daroma
tam, kad kuo jaunesnio amžiaus gabius muzikantus įtraukti ir sudominti
muzikiniu pasauliu.
Baigus šias studijas tiek muzikologai, tiek kompozitoriai gali dėstyti arba
užsiimti platesnėmis visuomeninėmis veiklomis.

cond. V. Augustinas
May 27, Sunday
12:00

Steamboat trip to Liškiava

13:30

Robertas Budrys
Kognityviniai tonalumo ir atonalumo aspektai

Concert

St. Trinity Church in Liškiava

Dabartinė lietuvių muzikologijos tradicija yra glaudžiai susijusi
su rusų muzikologija, žvelgiančia į muziką daugiausia kaip į savaiminę
vertybę ir analizuojančia ją kaip sudėtingą organizmą. Nenoriu teigti, kad
toks požiūris į muziką yra klaidingas, tačiau iš jo kartais kyla nemažai
sunkumų ir nevienprasmiškų vertinimų aptariant kai kurias muzikos
problemas. Viena tokių problemų – muzikos tonalumas ir atonalumas. Anot
daugybės
teorijų,
egzistuoja
įvairūs
„tonalumai“,
„modalumai“,
„kvazitonalumai“, „politonalumai“, „atonalumai“ ir t. t. Tačiau elementari
logika perša išvadą, kad klausydamas realios muzikos, žmogus nesugeba
išskirti tokios gausybės „-alumų“. Situacija kiek pasikeičia, pradėjus
analizuoti muziką ne kaip savaiminę vertybę, bet kaip žmogaus veiklos,
įtakotos jo suvokimo, produktą. Tokį požiūrį suteikia kognityvinė muzikos
psichologija, tirianti, kaip žmogus suvokia muziką ir kaip jo suvokimo
ypatybės atsispindi joje.
Tonalumo ir atonalumo sąvokos savo neapibrėžtumu bei
traktuočių įvairove primena ilgus šimtmečius trukusią konsonanso ir
disonanso „kovą“. Tonalumą lakoniškai galima apibrėžti kaip sistemingą
skirtingų garso aukščių organizaciją. Tačiau toks tonalumo apibrėžimas
nepaaiškina, kaip ir kodėl egzistuoja vienokia ar kitokia organizacija.
Pranešimo autoriui aktualiu kognityvinės muzikos psichologijos požiūriu
tonalumo fenomenas yra aiškinamas žmogaus suvokimo ypatybėmis –
oktavos tapatumu, „Millerio skaičiumi“, kelių lygių dermės suvokimo
modeliu, tonų hierarchijomis. Atonalumą galima apibrėžti kaip tonalumo
priešingybę, kurioje garso aukščių organizacija yra grindžiama kitais
psichologiniais principais. Tokios tonalumo ir atonalumo sąvokos yra
taikytinos ne vien tik Vakarų profesionaliajai, bet ir kitų pasaulio kultūrų
muzikai. Šio pranešimo autorius, remdamasis kitų įtakingų autorių, ypač C.
Krumhansl, darbais, atliko keletą eksperimentų, kurių metu bandė
išsiaiškinti įvairių „-alumų“ suvokimo ypatybes realiuose muzikos
kūriniuose. Konferencijos metu bus aptariami šių eksperimentų rezultatai.

PROGRAMME
Mykolas Natalevičius
Ave Maria
Rūta Vitkauskaitė
alma baatchalia vebesov
Egidija Medekšaitė
Textile
Margarita Chodūnaitė
You are righteous with your judgement
Andrius Maslekovas
The Evolutions of Colours: Assimilation
Albertas Navickas
Lux aeterna
Rita Mačiliūnaitė
Whisper of the meadows
Jurga Mieželytė
Ignis Spiritus

Rita Mačiliūnaitė
Pažintinė paskaita apie Karališkąją Hagos Akademiją; studentai ir jų
muzika

Andrius Tėluchinas
Missa Subtille

Rita Mačiliūnaitė – III kurso kompozicijos studentė, šiais metais gavusi
ERASMUS stipendiją studijuoja Olandijoje, Hagos Karališkojoje Akademijoje.
Paskaitoje ji pristatys jaunųjų Olandijos kompozitorių muziką ir
papasakos apie kompozicijos katedrą, kasmetinius festivalius, bei
garsųjį, be jokiu tabu „Free Improvisers Orchestra, Den Haag“.

15.30
49
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Returning to Druskininkai

International soccer match

Laima Slepkovaitė
Apie Armstrongą - kitaip

May 26, Saturday, 19:00
Stadium of the Old town school

. . .
Concert “Free”

BrassBastardz
Milky Lasers
May 26, Saturday, 22:00
Restaurant – music club „Kolonada“, V. Kudirkos 22

BrassBastardz
The start of the band was on 2002, in the
international festival "Kaunas jazz". The
concept of the band –video and music project,
in which the music is closely linked with the
view. The style of "brassbastards" is a mix of
"acid-jazz", "hip-hop", "jungle", "drum'n'bass",
"lounge", "electro-jazz". The band consists of
the leading members: Norbertas (NRG) –
groove box, Alvydas – t.sax, Trockis trumpet. Other members: Daiva – vocs,
Domas – bass, Marijus – drums, Sasha – keys, 2fresh – turntables, Rokas –
video, Alex – animation

Milky Lasers
Starting the moment, "Milky Lasers" became the words, describing kitsch and
parody. Full of 80's and 90's triviality sounds, music, as described by Milky's,
is electronic-punk-jazz-rock. With no idea how this style will evolve in future,
"Milky Lasers" keeps experimenting with colourful samples, live instruments, voices
and sound effects, balancing between easy listening jazzy melodies and complete
electronic chaos. Project members have no musical education, but this case doesn't
cause difficulties to become most wanted party guests and even one track being
released by Italian "Irma Records" (peculiar "Gali gerci gerci" remix). Such events
couldn't be unnoticed: soon young promotional agency "Brown Dot" put a believe on
miraculous sounds of "Milky Lasers". As a result of this cooperation, Milky's entered
local and foreign scene, also taking part in international festivals and met Phazz-adelic! Andrius Šarapovas, ideological leader, musician and producer is backed by
Giedrė Kilčiauskienė (vocals, lyrics), Vygintas Kisevičius (saxophone), Vytis Smolskas
(keyboards). Many more people support Milky Lasers on shows, which are usually
crowded with musicians: DJ, scratch DJ, beat maker, guitars, piano, vocalists, flute,
sax and even beatboxing ... Milky's potential is unlimited: Chinese romantics, Russian
fables, French elegancy, Lithuanian innocence mixed with milk and lasers explodes to
first full album release. "Voyage" at the German label Phazz-a-delic represents both
sides of "Milky Lasers": the softness and purity of milk, and cruelty and sharpness of
lasers.

After party
with DJ Vidis
00:30
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Muzikos žurnalistika visuomet buvo, yra ir bus
ne mažiau svarbia muzikologų darbo sritimi negu
muzikos analizė. Recenzijos, anotacijos, TV ir radijo
laidos yra efektyviausia (ir dažnai vienintelė) priemonė
komunikuoti su publika ir atlikėjais. “Lengvieji”
muzikologiniai žanrai yra skirti klausytojų ugdymui, nekomercinės muzikos
propagavimui ir pramogai. Imdamasis “masinio” žanro, mūsų profesijos
žmogus susiduria su aibe iškylančių problemų. Kaip muzikologo žinutę
suvokia neturintis muzikinio išsilavinimo adresatas? Ar yra universalus
komunikavimo
būdas,
vienodai
priimtinas
įvairaus
pasirengimo
klausytojams? Kurioms publicistikos funkcijoms teikti pirmenybę: švietimo,
reklamos ar pramogos?
Pranešimo autorei yra tekę spręsti šią dilemą, rašant tekstus
spaudai ir rengiant radijo laidas studentų stotyje “Start.FM”. Tad pranešimo
pagrindu pasirinktas radijo laidos modelis, iliustruojantis vieną iš būdų
sujungti patrauklų dėstymą ir gerą muziką. Medžiagos pagrindą sudaro
muzikanto (šiuo atveju – Louiso Armstrongo) biografija, mitai ir jo atliekami
muzikos kūriniai, atitinkantys aprašomąjį laikotarpį arba papasakoto įvykio
nuotaiką. Ši laida buvo sudaryta, teikiant pirmenybę tekstui: muzika
iliustruoja istoriją, o ne atvirkščiai. Taip pat laidai būdingas nereikšmingų,
tačiau įdomių faktų atpasakojimas, muzikos/teksto kaitos dažnumas, gana
didelis skaitymo greitis. Šie bruožai nesuteikia vedančiam radijo laidą
muzikologui solidumo, bet galbūt toks
“rimtos” radijo laidos modelis atrodytų
patrauklus?

Giedrė Gaižauskaitė ir Skaidrė Keparutytė
Projektas „Čia ir dabar“
Nuo ko viskas prasidėjo ir ką mes apie tai žinom?
Ateikit ir pamatysit.

Jolita Ivanova ir Laura Kaščiukaitė
Dialogas tema „Muzika ir teatras“
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kur slypi muzikos ir dramos ištakos?
Kokia muzikos ir dramos evoliucija?
Šie reiškiniai gyvavo kartu ar atskirai?
Koks muzikos ir dramos santykis šiandien?
Ar teatras egzistuoja atskirai nuo muzikos?
Ar teatrui reikalinga muzika?
Ar teatras įdomesnis, kai dalyvauja ir muzika?
Ką muzika duoda teatrui, sceninio veiksmo dramaturgijai?
Ką renkasi žmonės: operos teatrą (kuriame vyrauja dramos ir muzikos
pusiausvyra) ar dramos teatrą (kuriame dominuoja vaidyba)?
Čia pateikti pagrindiniai klausimai, į kuriuos bandysime atsakyti savo
pranešime.

Konferencijos svečias dr. Rytis Ambrazevičius
„Chromatizmai ar atlikimo taisyklės?
Tradicinio dainavimo faktai“

Elektroninės muzikos koncertas

Mykolas Natalevičius
Was born in 1985 in Vilnius. At the age of sixteen he began
musical education at B. Jonušas Music School. In 2003 after
graduating Geroji Viltis Secondary school he studied music theory
and composition with prof. T. Makačinas at J. Tallat-Kelpša
Conservatory in Vilnius. In 2005 he succesfully graduated the
Conservatory organizing there the finishing concert of his musical
compositions. From 2005 M. Natalevičius is a student of Lithuanian
Academy of Music and Theatre at prof. Vytautas Barkauskas
composition class. He writes music for the piano, choir, chamber
ensembles also electronic music. M. Natalevičius co-operates with
Vilnius Cathedral Choir which performs his music for choir in
Lithuania and abroad.

“MediaMedis”
Gegužės 25d., Penktadienis, 21:00
Restoranas – muzikinis klubas „Kolonada“,
V. Kudirkos 22
PROGRAMA

„Perpetuum Mobile“

21.00 – 21.40
Latvių muzikos projektas "Corona"
Uģis Krišjānis (klavišiniai), Edgars Raginskis (klavišiniai), Anna
Petraškeviča (fleita) ir Andris Dzenītis (elektronika).

The world around us is always in motion. We play with the stream of time until
it becoms expired. But even if the stream of time stops or the composition
ends, the world is still moving..

Mantas Savickis
Born in Kaunas in Nowember 1, 1986. 2006 graduated Juozas Naujalis music school.
Primary teachers of composition were Algirdas Brilius (2002) and Zita Bruzaite (20032006). 2006 entered Lithuania academy of music and theatre, Rytis Mažulis
composition class. Since 2006 has composed music for Vilnius University theatre
“Minimum” plays.

21.40 – 22.10
„Kreivos sutartinės I“
Vytautas Paukštelis (elektronika)
"Lopšinė 39,7'C"
Andrius Maslekovas (elektronika), Justinas Mačys (fleita)
“Drugelio sparnų simfonija”
Rita Mačiliūnaitė (skaitovas, elektronika), Justinas Mačys (fleita)
“Puzzle”
Viktorija Rimėnaitė (elektronika)

“Routine“
You can’t avoid it, you can’t hide from it, because you made it by yourself...

Giedrė Gaižauskaitė
(biography on page 36)

22.10 – 22.50
“Woodpecker project"
Andris Dzenītis (elektronika), Olafs Shtaals (elektrinė gitara)

„Cactus“

He is green as a quietness
Thorny as a life...
He is sharp as a pain
And bouncy as snarl...
He is pastel and sometimes snarly...
And he is coming into bloom...
As love...

22.50 – 24.00
“Saulės vėjas”
Mykolas Natalevičius (elektronika) ir Antanas Stančius (video
projekcija)
“Būk geras studentas”
Marius Salynas (gyvoji elektronika) ir Jūrate Gačionytė (gyvoji
video projekcija)
"Pasaka"
Giedrė Gaižauskaitė (elektronika), Aurimas Gaižauskas (video)

Rita Mačiliūnaitė
(biography on page 34)

“The subtle form of property”

for woodwind quintet. This piece is written during the studies
in the Netherlands. Composer said about this composition only
one sentence: „It is better to have and loose, than not to have at
all.

Sveikinimai iš Olandijos:
„Top you buffer“
Hugo Morlaes Murguia
„Did you think I wouldn't notice?“
Sander Breue

Viktoras Vaupšas

“Induction”, “Fatal Error”, “Rolling-stock”
Rimas Sakalauskas (video ir garsas)

Born 1985 in Klaipėda. Graduated from E.Balsys Gymnasium where he studied piano
and also started composing. Presently he is studying composition under Rytis Mažulis
at the Lithuanian Academy of Music and Theater.

„ ...less ordinary “
6
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“Retourne d’ou tu viens…”

for solo clarinet
Starting with a unique theme whose constitutive elements are
anfractuous melody and unfolded minor cords, the work is based on the
principle of continuous development.
From a formal point of view, “Retourne d’où tu viens…” is a piece for solo
clarinet in B that reinterprets the Sonata Form.
The diatonic, serene mood from the beginning is to be opposed by the
tension, chromatic, and dynamism and by the diversion between the registers,
different ways of playing the instruments (polyphonies, slap tongues, normal
sounds) characteristic for the second theme. The “second theme” section has
three different layers delimited by register(high medium, low), dynamics, and
the use of musical material.
The principle’s of continuous evolution peak is represented by the
median section (bars 44-77) which introduces again the initial theme, but also
the play with the layers from the previous section, in a way that the synthesis
of the composition is reached in bars 65-72.There, the juxtaposition of the
anfractuous melody with the unfolded cords represents a superposition in real
time (so, a compression of time) of the ideas presented linear in the beginning
of the composition.
The repeated exposition inserts the memory of the motive and ideas
from the body into the theme’s exposure; therefore the Return to Origin is
enriched by the experience of the sound processed during the composition’s
route.

“Corona”
Uģis Krišjānis
2003 - 2005 J. Vitols Latvijos Muzikos Akademija, prof. Gunta Sproģe kamerinės
muzikos klasė;1999 - 2003 J. Vitols Latvijos
Muzikos Akademija (bakalauro laipsnis),
prof. Juris Kalnciems fortepijono klasė;1994
- 1999 Alfrēds Kalniņš Cēsis Music College
(magistro laipsnis) Ruta Cīrule’s fortepijono
klasė
darbo patirtis:
Nuo 2007 VSIA „Latvian Concerts”
prodiuseris; Nuo 2006 – „Latvian Music
Festival in Madona“, projekto direktorius;
Nuo 2005 – „New Riga Theatre Culture
House“, koncertų organizatorius; Nuo 2006 Jelgavos muzikos mokykloa, koncertmeisteris;
Nuo 2002 - Em. Darzins muzikos mokykla, koncertmeisteris
papildomos studijos, prizai, laimėjimai:
2007 - pirmasis Latvijos Muzikos prizas
2000 - “Best Chamber Ensemble of Latvian Music Academy” I vieta
1997 – Tarptautinio pianistų konkurso “Jūrmala ‘97” diplomantas
Meistriškumo kursai pas prof. A. Nasedkin (Rusija), S. Fomenko (Rusija),
H. Henkss (Vokietija), F. Banfield (Vokietija), A. Ozolins (Kanada – Latvija), D. Ketlere
(Anglija – Latvija), P. Pohjola (Suomija), D. Almgrehn (Švedija), S. Dologodin (Rusija),
A. Petss (Estija).

Anna Petraškeviča

Rūta Vitkauskaitė
(biography on page 43)

„Galeaza“

The composition is written for Christopher woodwind quintet in 2004. It is
based on almost tonal different structures that vary in different ways through
entire composition.
Albertas Navickas (biography on page 42)

„Ovunque sei“

(2006) for woodwind quintet was written after
incidentally noticing a flyer of Italian movies
festival. One of the
names was an inspiration for this work,
exploring
two radical differences which surprisingly
appear to
be just the two sides of the same thing.
P.S. The flyer remained in my drawer – I saw the
movie one year later after the composition was
written…

(Ryga, Balandžio 22, 1979)
Fleitininkė, fleitos mokytoja
Nuo 2005 iki dabar - Liepojos pedagogikos akademija, muzikinės terapijos programa;
2004 - Sibelius Academy, prof. Mikael Helasvuo fleitos klasė (Erasmus Socrates
Mainų programa); 2003 – 2005 J. Vitols Latvijos muzikos akademija, prof. Vilnis
Strautins fleitos klasė; 1997 – 2002 J.Vitols Latvijos muzikos akademija (bakalauro
diplomas) prof. Vilnis Strautins klasė; 1986 – 1997 Em. Darzins muzikos mokykla
(magistro diplomas) Silva Krasauska – Krauze fleitos klasė.
Darbo patirtis:
Nuo 2006 - Jaz. Medins muzikos kolegija, fleitos mokytoja; nuo 2004 iki dabar - P.
Jurjans muzikos mokykla, „Music Education Program for Handicapped Children“
programos vadovė, kurčnebylių vaikų muzikos mokytoja; nuo 2000 iki dabar - P.
Jurjans muzikos kokykla, muzikos mokytoja; 1998 – 2000 - Rygos 6-oji muzikos
mokykla, muzikos mokytoja.
Profesinė patirtis:
Nuo 2005– šiuolaikinės muzikos projektai „Jaunais Rigas Teatris“; nuo 2005 - groja
fleitų kvartete „4tune“; 2005 – Rytų Helsinkio muzikos institutas, „The International
Colourstrings Summer Course“; 2002 – „Baltijos pučiamųjų kvintetas“ Bornholme;
2002 – Latvijos jaunimo kamerinis orkestras; 1999 – Latvijos jaunimo simfoninis
orkestras; 1999 – „Brass band Ausekliais“; 1998 – 2002 meistriškumo kursai pas prof.
Carlo Jan; 1998 - 2002 Latvian Latvijos muzikos akademijos orkestras.

Edgars Raginskis (klavišiniai)
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"Lopšinė 39,7'C" (2007) –

The Christopher’s Quintet

Fleitai su fonograma. Kūrinys parašytas festivaliui
"Druskomanija" 2007. Kūrinys vaizduoja segantį,
karščiuojanti žmogų, jam tyliai niūniuojamą lopšinę,
kaip jis girdi ją ir suvokia jį supančią aplinką.

Andrius Maslekovas
Gimė 1985 02 18 Kaune. 2006 m. baigė Kauno Juozo
Gruodžio konservatoriją kaip akordeonistas (dest. V. Ruseno
klasė). Kaip akordeonistas yra tapęs daugelio respublikinių ir
tarptautinių konkursų laureatu. Taip pat 2004-2006 m. mokėsi
kompozicijos pas Dalią Kairaitytę. 2006 m. įstojo į Lietuvos
muzikos ir teatro akademiją ir mokosi Mariaus Baranausko kompozicijos klasėje.

Atl.: Justinas Mačys (fleita)

„Drugelio sparnų simfonija“

Skaitovui, fleitai ir elektronikai
Tekstas Ritos Mačiliūnaitės
Šioje kompozicijoje nesiekta sukurti judėjimo, vystymo ar
didžiulės dramaturgijos. Tai tiesiog akimirkos
sustabdymas, grožėjimasis ja bei gilinimasis i mažą
mažytę detalę.

Rita Mačiliūnaitė (1985)
Dažnai rašo programinę muziką. Jos kūrinių pavadinimuose
„sustabdytas“
įspūdis
dvelkteli
impresionistinėmis
tendencijomis.
Rita
mokėsi Kauno pirmojoje dvylikametėje muzikos mokykloje Giedrės
Juknevičienės-Beinarienės klasėje vokalo, bei Juozo Naujalio
muzikos gimnazijoje muzikologijos specialybę. Nuo 2004 m.
Mačiliūnaitė studijuoja prof. Osvaldo Balakausko kompozicijos
klasėje. 2007 m. pavasarį kompozitorė gavo ERASMUS stipendiją
studijuoti Olandijoje The Royal Conservatoire, Den Haag (prof.
L.Andriessen, C. de Bondt, Y. Kyriakides, G. Bergeijk, M. Padding, D. Wagenaar).
Rita aktyviai dalyvauja kūrybinėje veikloje, rašo kompozicijas festivaliams
„Druskomanija“, „Lėk gervele“, „Vilniaus veidai“, „Jaunos mintys“, taip pat radijo
laidoms. Kompozitorės muzika skambėjo Latvijoje, Lenkijoje ir Olandijoje.
2006 metų vasarą kompozitorė dalyvavo meistriškumo kursuose Lenkijoje
(Istebnoje), kuriuos vedė prof. A. Lasson bei V. Augustinas. Šių metų festivalyje
„Gaida“ Rita bendradarbiavo su Jean-Francois Laporte ir Martin Ouellet kaip kūrinio
atlikėja. 2007 m. VIII-ajame Jono Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkurse R.
Mačiliūnaitės kūrinys birbynei ir fortepijonui yra įtrauktas į programą kaip privalomas
kūrinys birbynininkams. Kompozitorė neignoruoja ir atlikėjiškos veiklos - ji tapo
laureate tarptautiniame Antano Kučingio, Elenos Čiudakovos bei „Dainų dainelės“
konkursuose, dalyvavo daugelyje festivalių, koncertų, TV laidų. Trejetą metų dainavo
merginų džiazo grupėje, apeiginio folkloro ansamblyje „Kūlgrinda“, dabar - Den Haag
Free Improvisers Orchestra. Nuo 2005m. Rita atlieka šiuolaikinės muzikos kūrinius
(„Vilniaus veidai“, LMTA studentų koncertai, Rygos teatras, Olandija).

“Puzzle”

Konkrečioji elektronika, sudėliota iš gabaliukų. Pilnas paveikslėlis susidėlioja
laike.
Iš ko sudėta? Išgirsit. Viktorija Rimėnaitė
(biografija psl. 16)

Originated at the beginning
of 2004, when five
musicians: Giedrius
Gelgotas (flute), Justė
Gelgotaitė (oboe), Andrius
Žiūra (clarinet), Paulius
Lukauskas (horn), Andrius
Puplauskis (bassoon)
came home after their
studies abroad.Over this
period the Quintet took part
in Sugrizimai festivals,
F.I.M.U. (France),
international festival of
classical music Muzikalnoe
leto v Kuzminkach (Russia
, Moscow), St
.Christopher’s Summer Festival (Vilnius), organized concerts in Lithuania, France,
Russia, Switzerland. 2005 Christopher’s Quintet published their first CD on
cooperation with Baltic Optical Disc Company’s fund for classical music supporting
th
and Ministry of Culture of The Republic of Lithuania. In 2007 they won the first prize
and were awarded for the special prize for the required composition of the
competition.The repertoire of the Christopher’s Quintet includes various musical
compositions ranging from classics to contemporary compositions such as W. A.
Mozart, F. Danzi, P.Taffanel, A. Reicha, H.Tomasi, S. Barber, L. Berio, M. Arnold, G.
Ligetti, J. M. Damase, R. Campo, J. Juzeliūnas, R. Vitkauskaitė and many others. In
addition to musical compositions specially written for the quintet, its
concert performances also include solo, duet and other compositions
intended to convey the specifics and potential of musical instruments to
the audience.

Sabina Ulubeanu
Education:From 2003 - PhD student at the National Music University
Bucharest;2003-2004 – Master in composition at the
National Music University Bucharest; 1998-2003 - Composition Studies
at the National Music University Bucharest (professors Tiberiu Olah and
Doina Rotaru); 2001-2002 – Erasmus Scholarship for Composition at
CARL VON OSSIETZKI University, at Violeta Dinescu’s Composition
Class, Oldenburg, Germany; 1999,2000,2001,2002, 2003 - Composition Summer
Courses with Composer Aurel Stroe , in Busteni, Romania
Professional experience:from 2003 Adjunct Professor at the National Music
University Bucharest – Harmony, Analysis, Score Reading, Music History
Professional activities:Concerts as pianist and in various Romanian Concert Halls, as
well as in Germany, France, Russia, Switzerland , Spain.Compositions performed in
France, Germany, Romania and broadcasted by the Romanian Radio Society.
Professional memberships:Member of Romanian Composers Union; Member of the
Romanian Association of Women in Art
Awards received:2006 - cond position in Aperto International Composition
Comnpetition for Soleil sur les Cloches; 2003- Segiu Celibidache Foundation Prize
in Alexadru Zirra Composition Competition, Yassy, Romania for Jacob’s Ladder
(Horn and Trombone); 2001- First prize of the National Students Composition
Contest “Paul Constantinescu, Bucharest, Romania (the prize winning work “Rondo
d’amore” was also selected to represent Romania at the Conmposers Rostrum,
Paris, June, 2001 ); 2000, 1998 – Second prize of the “Childhood Impressions”
composition contest, Bucharest, Romania
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“Woodpecker Project“
Concert “Medis”
Pradėtas 2006. Tai elektroninės muzikos projektas, kurį formuoja kartu
dirbdami įvairių specialybių muzikantai. Projekto idėjinis vadovas Andris
Dzenītis daugiausia vadovaujasi savo muzikinėmis ir vizualinėmis garso
vizijomis. 2006 metais kartu su dainininke Baiba Berķe šis projektas sulaukė
nemažo pasisekimo įvairiuose šiuolaikinės muzikos festivaliuose (Sound
Forest, Arena). 2007 m. Andris Dzenītis pradėjo bendradarbiauti su altininku
ir elektrinės gitaros atlikėju Olafs Štāls. Kartu jie paruošė naują programą
festivaliui Druskomanija. Vėliau tas pats projektas bus atliktas festivalyje
Skan ( Ryga, 2007 vasara) .
Woodpecker Project pagrindas – elektroninės ir vokalinės improvizacijos, kurių
išeities taškas – fiksuota muzikinė tematinė medžiaga (paruošta Andrio
Dzenīčio). Tai muzikos skambesiui suteikia meditatyviškumo, lėtų dinaminių
procesų pojūtį, plačios garsinės erdvės atskleidimą..

The Christopher’s Quintet
May 26, Saturday, 16:30
Sanatorium “Lietuvos”, II floor hall, V. Kudirkos 45

Giedrė Gaižauskaitė
“Cactus”
Albertas Navickas
“Ovunque sei”
Sabina Ulubeanu
“Returne d‘où tu viens...”
for solo clarinet
Rūta Vitkauskaitė
“Galeaza”
Viktoras Vaupšas
„...less ordinary”
Mantas Savickis
„Routine“
Rita Mačiliūnaitė
„The subtle form of property”
Mykolas Natalevičius
„Perpetuum mobile“
44

Andris Dzenītis
Gimė Rygoje (23.01.1978), Latvijoje. Mokėsi Emīls Dārziņs Muzikos Mokykloje
(kompozicija pas Pēteris Vasks 1993-96), Ryga. Būnant 16 metų jo sukurta Sonata
smuikui ir fortepijonui Pamestie (Deserted) gavokamerinės muzikos premiją (1994)
Latvijos Kompozitorių Sąjunga. Laimėjęs kompozicijos stipendiją, Andris studijavo
Vienos Muzikos ir Teatro mokykloje pas Kurt Schwertsik (1996-97). Studijas Dzenītis
tęsė Latvijos Muzikos Akademijoje pas Peteris Plakidis (1997-99), vėliau Lietuvos
Muzikos ir Teatro Akademijoje pas prof. Osvaldą Balakauską (1999-2003), čia jis
gavo magistro
diplomą. Andris dalyvavo
jaunųjų
kompozitorių seminaruose:
Ivanov (Rusija,
1995), Boswil (Šveicarija,
1996),
masterklasuose Stokholme
pas Magnus
Lindberg, Pär Lindgren ir
Bent Sorensen
(2002). Jo muzika yra
atliekama
Latvijoje ir užsienyje: Baltic
Breezes Over
Malaysia (1996), Warsaw
Autumn Festival
(1997),Gaida Festival
Vilniuje (1998,
2002), Spelplan Stockholm
(2002),
Maerzmusik Berlin (2003),
Nyyd Taline (2003), Arena Rygoje (2002-2004), Bergen music festival (2005) ir ir kitur
Latvijos ir užsienio atlikėjų, tokių kaip: Latvian radio choir, Riga chamber players,
Kroumata perkusininkų ansamblis Stokholme,
Paragon ansamblis Glasgow, Pierrot Lunaire Ensemble Wien. Dzenītis aktyviai
reiškiasi kaip muzikos kritikas žurnale Mūzikas saule. Jis skaitė paskaitas Londono
Guildhall School of Music (2001) nuo 2002 m. reguliariai skaito paskaitas Latvijos
kultūros akademijoje. Jis yra Jaunųjų Kompzitorių masterklasų Dundagoje direktorius
ir organizatorius. Andris Dzenītis apdovanotas Eternity premija už dažniausiai
atliekamą kūrinį (2003) taippat jo muzika dokumentiniam filmui Workshop in the
countryside was nominuotas naciionaliniam kinomatografijos apdovanojimui Lielais
Kristaps už geriauią muziką (2004). Seven Madrigals by E.E.Cummings mecosopranui ir šešiems instrumentams laimėjo pirmąją vietą International Jurgenson
competition for young composers, Maskvoje (2005). 2007 Andris Dzenītis laimėjo
Great music prize – aukščiausią Latvijoje muzikinį įverinimą už Fides.Spes.Caritas.
Nuo 2004 Andris Dzenītis yra Latvijos kompozitorių sąjungos narys.
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„Saulės vėjas“

Marius Salynas

Saulės vėjas – tai elektringųjų dalelių srautas. Kūrinyje dalelių srautą
metaforiškai perteikia garso „la“ obertonų seka. Garso aukštumas,
dinamika, tembras ir ritmas tampa vienu nuolat besikeičiančiu garso
aspektu. Chaotiškas garso obertonų srautas transformuojamas, kol susilieja į
vieną garsą, o kūrinio pabaigoje vėl išsibarsto ir tampa chaotiškomis garso
dalelėmis... Mykolas Natalevičius (biografija psl. 21)

Antanas Stančius
Antanas Stančius gimė 1983m. Vilniuje. Mokėsi M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje.
Dabar studijuoja Vilniaus dailės akademijoje, skulptūros specialybės IV kurse. Domisi
tarpdisciplininiu menu, bei dalyvauja įvairiuose projektuose.

„Be a good student“

"būk geras studentas" tai įvairių semplų, daugiausiai surinktų iš interneto
samplaika. taip pat panaudotos gyvai užrašytos kalbos frazės. tys dalys:
1.būk; 2.geras; 3.studentas. apskrita, šiame kūrinyje labai svarbi kalba ir jos
galimybės. ji transformuojama iki begalybės:) Marius Salynas
Abstrakčioje erdvėje karpomi ir klijuojami geometriniai simboliai žaidžia su
pieštiniais motyvais ir nuotraukomis. Daug žaidimo, chaosėlio, improvizacijos,
eksperimentų, spalvų ir gėrio. Jūratė Gačionytė

Marius Salynas
Gimė 1975 metais Kaune. Mokėsi J.Naujalio vid. meno mokykloje. Toliau studijavo
kultūros vadybą Vilniaus Konservatorijoje. Nuo 1996 metų daugelio vedančių
lietuviškų bei užsienietiškų reklaminių garso takelių, televizijos užsklandų autorius bei
prodiuseris. Kai kurie jų laimėję vietinius bei tarptautinius apdovanojimus reklamos
festivaliuose. Akademiniai darbai yra skambėję Vilniuje, Rygoje, Roterdame,
Sichuane, Katovicuose. Parašyta muzikos teatrui, televizijos laidoms. Šiuo metu
LMTA studijuoja kompoziciją pas dėst. Rytį Mažulį.

Jūratė Gačionytė / bang
(www.amazingtreehouse.net
Vilniaus dailės akademijos studentė, interjero dizaino specialybė.
Dalyvavimas; 2006 - Kolektyvinė koliažų paroda, Marijampolės Petro
Kriaučiūno viešoji biblioteka
Video instaliacijos: KONKORD AGENCY vakarėlyje, Gravity, Vilnius; GO GAGA
renginyje, kavinė Opera, Vilnius; vakarėlyje SUTEMOS: APPARAT live, Gravity,
Vilnius; vakarėlyje SUTEMOS: PLAID live, Gravity, Vilnius; vakarėlyje SUTEMOS:
MONOLAKE live, Gravity, Vilnius; 2007 - Video instaliacijos:
vakarėlyje SUTEMOS: SCSI-9 + SLEEPY TOWN MANUFACTURE live, Gravity,
Vilnius ; vakarėlyje SUTEMOS: MICHAEL FAKESCH (FUNKSTÖRUNG) live, Gravity,
Vilnius ; „UTOPIJOS: RYTOJAUS MANIFESTAI?“, studentų meno dienos,
eksperimentinis LMTA bei VDA studentų audiovizualinis projektas, LMTA
centriniai rūmai, Vilnius

(biography on page 36)

Three Wishes
The composition for 15
string instruments. The
basic idea here is to
combine tree dimensions:
vertical, horizontal and diagonal. It could be seen in the musical structures of
a piece. Those tree elements are used separately or mixed together during the
composition. Each instrument is not a part of ensemble, group of instruments,
but has its own individual role.
The composition is divided in three parts, but not separated, going attacca.
Thus those three wishes are mentally relative, going from one single heart.

Rūta Vitkauskaitė
(Born 1984 09 27)
1991-2003 studied at National M.K.Čiurlionis School of Arts
violin, since 1998 - musicology and composition (with
assoc.prof.M.Urbaitis).
Since 2003 has studied composition at Lithuanian Academy
of Music and Theatre with prof. V.Barkauskas.
Constantly takes part in various projects and festivals of
contemporary music in Lithuania and Latvia as a composer
and performer (pianist, violinist):
„Marių klavyrai“, „Iš arti“, Contemporary woman‘s music
project „RutaRemarke“, Youth Chamber Music days in
Druskininkai „Druskomanija“, „Sugrįžimai“, Festival of
Contemporary Uncommercial Art „Vilniaus veidai“, Concerts
of LMTA students, Third workshop for young composers in
Dundaga, concerts at St. John‘s Church, concerts at St.
Spirit‘s Church „Jaunos mintys“, harp music concert at
„Vilniaus Arsenalas“, Contemporary Music Project at New
Riga‘s Theatre. Her composition „Galeaza“for woodwind
quintet was recorded and published by Christopher‘s Woodwind Quintet composition
„Properša“for solo kanklės was selected as obligatory piece for J. Švedas national
instruments music‘s competition.

„IMPER“
for string orchestra , tape and amplified violin

There is too much different music. I think I have nothing to say about that.

„Pasaka“

Giedrė Gaižauskaitė

Giedrė Gaižauskaitė

(biography on page 36)

Giedrė Gaižauskaitė gimė 1984 m. Vilniuje. Septynerių metų įstojo į
Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, kur baigė choro dirigavimo
specialybę. Kompozicijos pradmenis gavo prof. B. Kutavičiaus ir M. Urbaičio klasėje.
Nuo 2003 metų ji studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kur du metus
mokėsi prof. V. Laurušo klasėje, o šiuo metu yra V. Augustino klasės studentė. Giedrė
yra dalyvavusi tokiuose festivaliuose, kaip “Druskomanija” Druskininkuose, “Iš arti”
Kaune, “Marių klavyrai” Klaipėdoje bei kituose jaunųjų kompozitorių koncertuose.

The last stop
for chamber string orchestra
The beginning of everything is
at the last stop Hottest talk about secret idea...
But which stop is the last?
Close your eyes and think,
Maybe it's the beginning...

Sveikinimai iš Olandijos:
„Top you buffer“ Hugo Morlaes Murguia
„Did you think I wouldn't notice?“ Sander Breue
2007 Šokio performansas - Simone Truong, Witte van Hulzen ir Sander Breure;
4 šokėjai, Illit, Antoinette, Hella, Karin
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Denis Grodsky

Koncertas skirtas pirmųjų “Druskomanijos”

„Introduction and allegro (2006)“

organizatorių:

Kęstučio Bieliuko, Ričardo Kabelio,
Rimanto Janeliausko

Albertas
Navickas

jubiliejams

(b.
1986)
graduated from Trakai Vytautas
Magnus Gymnasium and M. K.
Čiurlionis National School of Arts,
and has studied composition (prof.
O. Balakauskas’ class) at the Lithuanian Academy of Music and Theatre since 2003.
Composer’s music is mostly diatonically colored, written in slow tempos, with
reflections of minimalism and new tonality, influences of Oriental philosophy.

Gegužės 26 d., Šeštadienis , 12:00
Sanatorija „Dainava“, Raudonoji salė, Krėvės g. 7
Kūrinius atlieka Jonė Punytė

The Words of Your Old Pictures (2007)

(fortepijonas, klavesinas)

for three voices (or tape) and three string quartets is an attempt to convey an
imaginary spectrum of feelings while looking at old pictures. The thought-up
words of pictures and three-layer string texture sound like static mixtures,
reflecting very intimate not-experiences: all pictures were taken before I was
born…
The work is highly connected with the performer of vocal parts Eglė Sirvydytė,
who is a constant inspiration of my music.
Dedicated to my grandmother Liudmila.

Viktorija Rimėnaitė
Education: 2001 – Vilnius Conservatory choir conductor’s Diploma; 2003-2007
Composition student at Lithuanian Music and Theatre Academy (LMTA)Under
guidance of Prof.dr. Rimantas Janeliauskas
Performances: Annual Concerts of Composition Department at LMTA Concert Hall;
Jazeps Vytuols Academy of Music (LV),
Festival “Marių klavyrai” , “Druskomanija” , “Vilniaus Veidai”
Frequently performing contemporary compositions for piano and voice
etc.Workshops: Participant of International Workshop For Young Composers
Dundaga (LV,2006) Other activities: Photography; Photography Exhibition at
Festival “Vilniaus Veidai” (2006).

PROGRAMA

Doc. Rimanto Janeliausko klasės
studentai: Sigitas Mickis, Jonas
Jurkūnas, Viktorija Rimėnaitė, Mārtiņš
Viļums, Marius Baranauskas.
Bendras kūrinys: „Laiškas iš rūgpienio“
(fortepijonui)
Kęstutis Bieliukas
Pastoralė (fortepijonui)

“Unspoken Thoughts”
I’m running through the empty surfaces,
with
my naked feet pressing skeletons of
strings, touching them as frames, without photographie, without any hints. No
history, no stories, no sentimentality, or personality .. Such is my work. Not
appears from inside. Emptyness ..with the sign to repeat

Ričardas Kabelis
Opus magnus (klavesinui)
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St.Christopher Chamber Orchestra

Jonė Punytė
gimusi 1980 01 10, muzikos mokytis pradėjo 6
metų (mokytoja Lilija Petrauskienė). 1997 baigė
Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnaziją
(mokytoja Birutė Kumpikienė).
2003 baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantūros studijas solo
fortepijono klasėje (prof. Olga Šteinbergaitė) ir stažavo Stuttgarto aukštojoje muzikos
ir teatro mokykloje, prof. Konrado Richter'io lied, prof. Cornelio Witthoefft'o lied
klasėse, bei 2004-2006 Trossingeno (Vokietija) aukštojoje muzikos mokykloje, prof.
Eckart Sellheim'o hammerklavier (autentiško senojo fortepijono) klasėje.
Šiuo metu studijuoja LMTA meno aspirantūroje, prof. Veronikos Vitaitės fortepijono
klasėje.
Pianistė dalyvavo įvairiuose festivaliuose: „Sugrįžimai" 2006, Vergessene Musik
Gorlitz (Vokietija), H.Wolf-Jahr 2003 Stuttgart (Vokietija), VII kamerinės muzikos
festivalyje Bari (Italija). Grojo su LMTA simfoniniu orkestru (dirigentas Robertas
Šervenikas). 2000 kamerinių ansamblių konkurse Vilniuje laimėjo I-ąją vietą; 2005 Iajame tarptautiniame dainininkų ir koncertmeisterių konkurse užėmė II-ąją vietą;
2006 gavo I-ą premiją ir specialų prizą už geriausiai atliktą šiuolaikinį kūrinį lied
kategorijoje (su dainininke Wakako Nakaso) VI-ajame tarptautiniame F.Schubert'o ir
moderniosios muzikos konkurse Grace (Austrija).
Didelį dėmesį pianistė skiria kamerinei muzikai, ypač lied žanrui. Su dueto partnere
Wakako Nakaso (Japonija) yra parengusi koncertų Vokietijoje, Austrijoje (Vienos
Bosendorfer salėje), Italijoje, Lietuvoje. Taip pat koncertavo su dainininkais Gintare
Skėryte, Dainiumi Puišiu, Natalija Katiliene, Rasa Juzukonyte, Mindaugu Zimkumi,
Giedriumi Prunskumi, Osnat Kaydar, Yaron Windmüller, trombonininku Viacheslav
Chumachenka, klarnetininku Antanu Taločka ir kt.

Rimanto Janeliausko klasės studentai. Bendras
kūrinys: „Laiškas iš
rūgpienio“

Founded in
1994 under the
initiative of
Donatas
Katkus, the
orchestra is
named after
St. Christopher
as this patron
of travelers
decorates the
coat of arms of
the City of
Vilnius. The
orchestra,
functioning under the aegis of the city, serves as a representative par excellence of
Vilnius musical culture. The orchestra is composed of the most promising musical
talents of Lithuania who draw in their performance both from the strengths of the
Russian violin school and from the European cultural tradition. A number of the
orchestra musicians are prizewinners of various international competitions. The
orchestra embraces several chamber ensembles, string quartets, and solo performers
who appear extensively both in Lithuania and abroad.The ensemble has performed in
a number of festivals;among its highly successful performances was a concert on the
stage of the legendary Théatre des Champs-Elysées in 2003.
The President of the Republic of Lithuania, the Ministry of Culture and the Mayor of
Vilnius have expressed their appreciation of the orchestra’s contribution to Lithuanian
culture in their letters of acknowledgement. In 2002 the orchestra won the prestigious
Christopher award of the City of Vilnius.
The Orchestra is well known as a daring and innovative ensemble, which is keen on
expanding its repertoire and is constantly involved in a number of original projects,
such as jazz performances, rock operas or pop-events. It also has a reputation of an
“old scores reviver” as well as a patron of young musicians and composers. Each
year it gives special concerts designed to promote the music of young Lithuanian
composers. A very special place in the repertoire of the orchestra is occupied by
modern music. The ensemble has performed the greatest bulk of contemporary
Lithuanian chamber music, much of which is dedicated to the orchestra.
The orchestra is one of the organizers of the annual Christopher Summer Festival in
Vilnius, which provides a marvellous opportunity of implementing the most ambitious
musical projects

Prof. Donatas Katkus
Artistic director and conductor of the orchestra, has been in charge of it since its very
inception. The conductor, violist, teacher, and musicologist is a graduate of the Vilnius
and Moscow Conservatoires. In 1965 he founded the Vilnius String Quartet and for 29
years was a member of it. Katkus is a professor at the Lithuanian Academy of Music
where he teaches chamber ensemble and string quartet classes; he has given master
classes in Summer Music Academy in various countries.In 1994 he founded the
Christopher Chamber Orchestra of Vilnius; in 1995 he successfully accomplished his
idea to organise the Christopher Summer Festival in Vilnius.In 2003 Professor
Donatas Katkus was awarded the
Lithuanian National Prize of the
World Intellectual Property
Organisation (WIPO).

Sigitas Mickis,
Jonas Jurkūnas,
Viktorija Rimėnaitė,
Mārtiņš Viļums,
Marius Baranauskas
Šiame kūrinyje muzikinės kalbos studijų praktiniai kūrybiniai
bandymai tampa atspirties tašku daugiašaliam ir neformaliai lengvam
kūrybos procesui – tarytum įvairiu laiku ir aplinkybėmis rašytas
kolektyvinis linkėjimų laiškas.
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Kęstutis Bieliukas
Kęstutis Bieliukas (1957 08 19 Kaune), kompozitorius, pedagogas. 1964–68 mokėsi
griežti smuiku Kauno vidurinėje meno mokykloje, 1969–72 – skambinti fortepijonu
Druskininkų vaikų muzikos mokykloje. 1972-76 mokėsi Kauno J. Gruodžio
aukštesniojoje muzikos mokykloje (A. Kubiliūno teorijos-kompozicijos klasėje), 1976–
82 Lietuvos valstybinėje konservatorijoje studijavo kompoziciją (prof. J. Juzeliūno
klasėje). Nuo 1982 K. Bieliukas – Druskininkų vaikų muzikos mokyklos fortepijono ir
kompozicijos disciplinų mokytojas, 1987–88 direktoriaus pavaduotojas mokymo
reikalams, 1995–2000 Druskininkų M. K. Čiurlionio muzikos mokyklos kompozicijos
mokytojas. 1990–93 Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas kultūros
reikalams, 1993–2000 Druskininkų kultūros centro direktorius. Inicijavo ir organizavo
„Jaunimo kamerinės muzikos dienas“ Druskininkuose. 1983 išrinktas Druskininkų
kraštotyros draugijos, o 1988 Lietuvos muzikų draugijos Druskininkų skyriaus
pirmininku. Nuo 1988 K. Bieliukas – Lietuvos kompozitorių sąjungos narys. Jo
kūryboje dominuoja instrumentinė muzika, daugiausia kūriniai fortepijonui.
(iš www.lks.lt)

Music for strings by young composers
for

St. Christopher’s Chamber
Orchestra
cond. Donatas Katkus
May 26, Sunday, 13:45
Holy Virgin Mary Church, Vilniaus al. 1

Ričardas Kabelis
(gim. 1957)
Ričardas Kabelis (g. 1957) 1982 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją, prof. Juliaus
Juzeliūno kompozicijos klasę. 1983-1987 m. stažavo ir studijavo šios akademijos
aspirantūroje, 1987-1990 m. ten pat dėstė instrumentuotę. 1989 m. už teorinį darbą
"Tembrų dinamika XX a. orkestro kūriniuose" įgijo humanitarinių mokslų daktaro
vardą.
1990-1992 m., gavęs Vokietijos akademinio mokslo mainų tarybos (DAAD) stipendiją,
išvyko į Vokietiją studijuoti kompiuterinės ir elektroninės muzikos. 1990 m. dalyvavo
tarptautiniuose naujosios muzikos kursuose Darmštate. 1991 m. laimėjo Bosvilio
(Šveicarija) "Stille Musik" premiją už "Invariacijas" styginių kvartetui. Nuo 1991 m.
skaitė paskaitas Vokietijos, Šveicarijos ir Austrijos muzikos akademijose ir
universitetuose. 1993-1995 m. gavo meno akademijos Schloss Solitude valstybinę
stipendiją, 1996 m. - DAAD stipendiją (antrą kartą). 1993 m. laimėjo BadenViūrtembergo mokslo premiją už kompozicijos
specialybės programą "Kompiuterinės ir elektroninės
priemonės kompozicijoje", 1995 m. - Vokietijos
Mokslo ir investicijų fondo premiją už teorinį projektą
"Kompiuterinė elektronika muzikos moksle ir
kompozicijoje" elektroninės muzikos studijos įkūrimui
Lietuvos muzikos akademijoje. Yra paskelbęs teorinių
darbų instrumentuotės bei mikrodimensinės
muzikinės medžiagos kompiuterinio struktūravimo
klausimais.

Denis Grodsky
Introduction and Allegro (2006)
Albertas Navickas
„The Words of Your Old Pictures“
Viktorija Rimėnaitė
„Unspoken Thoughts.jpg“
Marius Salynas
„ Three wishes “
Rūta Vitkauskaitė

Ričardo Kabelio muzika nuolat atliekama
įvairiuose Lietuvos ir užsienio šiuolaikinės
muzikos festivaliuose. Jo kompozicijos
dažniausiai itin asketiškos, pasižyminčios
bekompromisiška muzikinės medžiagos
redukcija, tam tikrų izoliuotų jos parametrų (ritmo,
tembro, intervalinės ar akordinės struktūros bei pan.) eksponavimu. Įprastą
muzikinio laiko tėkmę čia keičia nežymi akustinio intensyvumo kaita, įvairiausi
mikrodimensinių garso gelmių tyrinėjimai. Dėl šio savotiško "muzikinio
konceptualizmo" Ričardą Kabelį galima laikyti vienu iš radikaliausių
šiuolaikinės lietuvių muzikos atstovų.
(iš www.mic.lt)

„IMPER“
Giedrė Gaižauskaitė
„ The last stop“
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Kęstutis Bieliukas

Jaunųjų kompozitorių muzika styginiams

(1957 08 19 Kaune),
Composer, teacher. 1964–68 learned violin playing in Kaunas Arts School, 1969–72
– piano playing inDruskinikai Music School for Children. 1972-76 srudied Kaunas
J. Gruodis music school (A. Kubiliūnas class of teory and composition), 1976–82in
Lithuanina conservatoire studied composition (prof. J. Juzeliūnas class). From 1982
K. Bieliukas – teacher of Druskininkai music school: composition and music teory.
1987–88director assistand for studies, 1995–2000 Druskininkai M. K. Čiurlionis music
school – teacher of composition. 1990–93 Culture and education part assistant,
1993–2000 director of druskininkai Cultural Centre. Iniciated and organised „Youth
chamber Music Days“ in Druskininkai. 1983 chairman of Druskininkai Regional
Association, 1988 Lithuanianl Assotiation of Musitions. From 1988 K. Bieliukas –
memder of Lithuanian Composers Union. Most of K.Bieliukas compositions – for
piano.

Šv. Kristoforo kamerinis orkestras
Dir. Donatas Katkus
Gegužės 26 d., Sekmadienis, 13:45
Švč. Marijos Škaplierinės Bažnyčia, Vilniaus al. 1

Denis Grodsky

(iš www.lks.lt)

„Introdukcija ir allegro “

Ričardas Kabelis
(b. 1957)
Studied composition with Prof. Julius Juzeliunas at the Lithuanian Academy of Music,
where he subsequently became a doctoral student (1983-87) and received his D.H.
for research on dynamics of timbre in the 20th century works for orchestra in 1989.
From 1987 to 1990 he was on the faculty at the Academy, teaching instrumentation.
In 1990 he went to study electronic and computer music in Germany on a two-year
fellowship granted by the German Academic Exchange Service (DAAD). The same
year he participated in the Darmstadt summer courses for new music, and next year
his Invariations for string quartet garnered him a Stille Musik Prize in Boswil,
Switzerland. Since 1991 he has been lecturing at a number of academies and
universities in Germany, Switzerland and Austria. From 1993 to 1998 he has spent
another two biennial periods of time composing in Germany as a stipendiary of
Akademie Schloss Solitude and the DAAD (repeatedly). In 1993 he won the BadenWürttemberg Science Prize for the program in the field of composition entitled
"Electronic and Computer Media in Composition", and, in 1995, the prize of the
German Science Research Investment Fund for his project "Computer Electronics in
Musical Instruction and Composition", which formed
the guidelines for the establishment of the Electronic
Music Studio at the Lithuanian Academy of Music. His
publications include a number of theoretical studies
concerned with the instrumentation and computer
aided structuring of microdimensional values.
Ricardas Kabelis' music is in constant demand at
various contemporary music events in Lithuania
and abroad. The striking austerity, characteristic
of the major part of his compositions, seem to flow
from the underlying formal procedures he
employs such as meticulous reduction of musical
material or exposition of certain single attribute
chosen beforehand from that material (e.g.
rhythm, timbre, pitch, harmony, etc.). Linear progress through time here gives
way to varying degrees of intensity of acoustic presence, to the many-faceted
exploration of sound's microdimensional depths. As a result of such "conceptual
framing", Ricardas Kabelis came to be regarded as one of the most radical
figures on the Lithuanian contemporary music scene.
(from.www.mic.lt)

Albertas Navickas
„ Tavo senų nuotraukų žodžiai “
Viktorija Rimėnaitė
„Neišsakytos mintys. jpg “
Marius Salynas
„ Trys norai “
Rūta Vitkauskaitė
„IMPER“
Giedrė Gaižauskaitė
„ Paskutinė stotelė “
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Šv.Kristoforo kamerinis orkestras
Įkurtas 1994
m. prof.
Donato
Katkaus
iniciatyva.
Pradžioje
žinomas kaip
Vilniaus
kamerinis
orkestras,
1995 m.
kolektyvas
buvo
pavadintas Šv.
Kristoforo –
vardu, 1998 m. tapo Vilniaus miesto savivaldybės kolektyvu. Per dešimt gyvavimo
metų Šv. Kristoforo kamerinis orkestras pelnė platų pripažinimą ir Lietuvoje, ir
užsienyje. Tarp ryškiausių pastarojo meto pasirodymų buvo orkestro koncertas
legendinėje Eliziejaus laukų teatro salėje Paryžiuje. Šv. Kristoforo kamerinis orkestras
nuolat bendradarbiauja su žinomais Lietuvos ir užsienio solistais ir kolektyvais,
orkestrui yra dirigavę žymūs mūsų dienų dirigentai, su orkestru yra groję daugelis
žymių atlikėjų. Kaupdamas įvairialypią patirtį, Šv. Kristoforo kamerinis orkestras,
pasak muzikologų, tapo “puikia baze visiems lietuvių kompozitorių sumanymams”.
Šiandien jo repertuare – daugiau kaip trisdešimties Lietuvos autorių opusai: nuo
senosios muzikos iki Muzikos akademijos studentų darbų. Ne mažiau dėmesio
skiriama ir šiuolaikinei užsienio kompozitorių muzikai. Šv. Kristoforo kamerinis
orkestras bendradarbiauja su Stutgarto SWR, Karlsruhe, Helsinki, bei Lietuvos radijo
stotimis. Iš kitų Lietuvos kolektyvų Šv. Kristoforo kamerinis orkestras išsiskiria
ypatingu stilistiniu universalumu. Kolektyvas yra sulaukęs pripažinimo kaip “barokinis
orkestras” bei pelnęs retų partitūrų gaivintojo reputaciją. Muzikos žinovai yra ne kartą
atkreipę dėmesį į išraiškingą klasikinės muzikos interpretaciją. Po ypač sėkmingų
gastrolių Švedijoje, kur orkestras surengė 11-os koncertų turne, dienraštis “Eskilstuna
Kuriren” rašė: „Įžangoje atlikta 64-oji Haidno simfonija buvo interpretuota su lengvu
gaivumu <...> Kai Haidnas grojamas tokiu įstabiu būdu, prieš interpretaciją argumentų
nebelieka.“ Šv. Kristoforo kamerinis orkestras taip pat yra plačiai žinomas kaip
novatoriškas, drąsus ir šiuolaikiškas kolektyvas. Vienas sensacingiausių pastarojo
meto orkestro pasirodymų – projektas Trakų smėlio karjere, kur orkestrui teko groti
“smėlio scenoje”, o traktoriai bei benzovežiai “grojo” diriguojant maestro Donatui
Katkui.

Jonė Punytė
(born in 1980) started studying music
when she was six (teacher Lilija
Petrauskienė). In 1997 she graduated from
the Kaunas Juozas Naujalis Music
Gymnasium (teacher Birutė Kumpikienė).
In 2003 she finished her MA studies in solo piano (with Prof. Olga Šteinbergaitė) at
the Lithuanian Academy of Music and Theatre and attended lied classes at the
Stuttgart Higher School of Music and Theatre with Prof. Konrad Richter, Prof. Cornel
Witthoefft and in 2004-2006 hammerklavier (authentic old piano) classes at the
Trossingen (Germany) Higher School of Music, Prof. Eckart Sellheim.
Currently she has been studying piano for practice-based PhD at the LMTA with Prof.
Veronika Vitaitė.
The pianist has participated in various festivals: Returns (Sugrįžimai, 2006),
Vergessene Musik Gorlitz (Germany), H. Wolf-Jahr 2003 Stuttgart (Germany) and VII
Chamber Music Festival in Bari (Italy). She has performed together with the LMTA
Symphony Orchestra (conductor Robertas Šervenikas). In 2000 she won the First
Prize at the Chamber Ensemble Competition in Vilnius; in 2005 she took the Second
Prize at the I International Competition for Singers and Accompanists; in 2006 she
was awarded the First Prize and a special prize for the best performance of a
contemporary opus in lied category (with singer Wakako Nakaso) at the VI
International Competition Franz Schubert and the Music of Modern Times in Graz
(Austria).
The pianist has been focusing particularly on chamber music, especially on the lied
genre. Together with her duo partner Wakako Nakaso (Japan) she has prepared
concerts in Germany, Austria (Vienna Bosendorfer Hall), Italy and Lithuania. She has
also performed together with singers Gintarė Skėrytė, Dainius Puišys, Natalija
Katilienė, Rasa Juzukonytė, Mindaugas Zimkus, Giedrius Prunskus, Osnat Kaydar
and Yaron Windmüller, trombonist Viacheslav Chumachenka, clarinettist Antanas
Taločka and others.

Rimantas Janeliauskas class‘ students. Collective
composition:
„Letter from clabber“

Prof. Donatas Katkus
Orkestro meno vadovas ir dirigentas Donatas Katkus vadovauja kolektyvui nuo pat
pirmos jo gyvavimo dienos. Altistas, muzikologas, pedagogas D.Katkus studijavo
Vilniaus ir Maskvos konservatorijose, stažavo Budapešte. 1965 m. jo iniciatyva buvo
įkurtas Vilniaus styginių kvartetas, su juo pelnė I premiją tarptautiniame Lježo
konkurse, gastroliavo daugiau kaip 30 pasaulio šalių. Nuo 1968 m. dėsto kamerinio
ansamblio ir kvarteto disciplinas Lietuvos muzikos akademijoje, nuo 1995 – vadovauja
meistriškumo kursus Pomersfeldene (Vokietija). 1995 m. pirmą kartą buvo sėkmingai
įgyvendinta D. Katkaus idėja surengti Vilniuje muzikos festivalį vasarą. Už vaisingą
kūrybinę ir muzikinę-visuomeninę veiklą D. Katkus tapo 2001 m. Lietuvos
nacionalinės premijos laureatu, 2003 m. pelnė Pasaulinės intelektinės nuosavybės
organizacijos (WIPO)
apdovanojimą.

Sigitas Mickis,
Jonas Jurkūnas,
Viktorija Rimėnaitė,
Mārtiņš Viļums,
Marius Baranauskas
In this composition the experiments of the composing language became the first
point unformed and light processing of music writing. This is like a collective
letter of wishes written in various times and factors.
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Denis Grodsky

„Introdukcija ir allegro“ (2006)

Concert dedicated to the first organizers of

Albertas Navickas

“Druskomanija”:

(g. 1986) baigė Trakų Vytauto Didžiojo gimnaziją ir M. K.
Čiurlionio nacionalinę menų
mokyklą,
nuo
2003-ųjų
studijuoja Lietuvos muzikos ir
teatro
akademijoje,
prof.
Osvaldo
Balakausko
kompozicijos
klasėje.
Autoriaus
kūryba
dažnai
diatoniško
atspalvio,
neskubraus tempo, joje pastebimi naujojo tonalumo,
minimalizmo atspindžiai, rytų filosofijos idėjų įtaka. Kompozitoriaus muzika skambėjo
scene: estland, lettland, litauen in nrw (2006) Miunsteryje, nekomercinio meno
festivalyje Vilniaus veidai (2006), NICA (Network for Collaboration in Arts)
konferencijoje (2005) Rygoje, Jaunimo kamerinės muzikos dienose Druskomanija
(2004, 2006), šiuolaikinės muzikos festivaliuose Iš arti (2004), Marių klavyrai (2004),
VII-ajame Jono Švedo tautinių atlikėjų konkurse (2005) – kaip privalomas kūrinys.

Kęstutis Bieliukas, Ričardas
Kabelis, Rimantas Janeliauskas
May 26, Saturday , 12:00
Sanatorium „Dainava“, Red Hall, Krėvės g. 7
Performer – Jonė Punytė (piano, harpsichord)

Tavo senų nuotraukų žodžiai (2007)

trims balsams (arba fonogramai) ir trims styginių kvartetams – tai bandymas
perteikti įsivaizduojamą pojūčių spektrą iš įvairių taškų stebint senas
nuotraukas. Šalia albumo lapų vartymo ir nekantrių atodūsių, į tris skirtingus
sluoksnius sudedami išgalvoti nuotraukų žodžiai ir jų muzikiniai atitikmenys.
Specifinės styginių instrumentų technikos, vienlaikis kalbėjimas, tarsi netyčia
užkluptas dainavimas ir sinchroniškai verčiami (Nâzım Hikmet) eilėraščiai
susilieja į statiškus epizodus, atspindinčius labai asmeniškus bei įvairialypius
gyvenimo ne-patyrimus: visos nuotraukos darytos dar prieš man
gimstant...Kūrinys neatsiejamas nuo vokalo partiją atliekančios Eglės
Sirvydytės, kurios tembras nebe pirmąkart tampa įkvėpimo šaltiniu.Dedikuota
mano senelei Liudmilai.

Viktorija Rimėnaitė
2001 m. Baigė Vilniaus Konservatoriją kaip chorų dirigentė; 2003-2007
studijuoja LMTA doc. Rimanto Janeliausko kompozicijos klasėje. Jos muzika
yra skambėjusi LMTA Kompozicijos katedros koncertuose, Jazepo Vytuolo
Muzikos Akdemijoje, Rygos mažojo teatro salėje, festivaliuose „Marių
klavyrai“, „Druskomanija“, „Vilniaus veidai“, įvairiose bažnyčiose ir kitose
vietose. „International Workshop For Young Composers Dundaga“ 2006
dalyvė. 2006m. festivalyje „Gaida“ bendradarbiavo su J. F. Laporte atlikdama
kompoziciją netradiciniams muzikos instrumentams. Dažnai
atlieka šiuolaikinės muzikos kompozicijas balsui ir fortepijonui.

PROGRAMME

Students of assoc. prof. Rimantas
Janeliauskas: Sigitas Mickis, Jonas
Jurkūnas, Viktorija Rimėnaitė, Mārtiņš
Viļums, Marius Baranauskas
Collective composition:
Letter from clabber (for piano)
Kęstutis Bieliukas
Pastorale (for piano)

“Neišsakytos mintys.jpg”

Kaip mano viena labai gera draugė prasitarė: “niekad nežinosi,
koks bus sekantis tavo kūrinys”. Taigi šįkart jokio jutimiškumo ar poezijos,
Bėgu kiaurapaviršutiniškiausiais, tuštuma dantytais paviršiais pėdomis
spausdama stygų skeletus, tarsi rėmus, be fotografijų, be užuominų, be
istorijos, asociacijų, sentimentų ir asmeniškumo. Toks tai kūrinys.
Neišlendantis iš savęs. Su kartojimo ženklu. Tai.

Ričardas Kabelis
Opus magnus (for harpsichord)
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„The Solar Wind“

The solar wind is a stream of charged particles. Overtones of tone A
metaphorically convey charged particles of solar wind in this
composition. Pitch, dynamics, timbre and rhythm become of one aspect
of the sound. The stream of overtones becomes an entire sound and then
gets again to the chaotic stream. Mykolas Natalevičius (biography on
page 47 )

Antanas Stančius
Born in Vilnius. Graduated the M.K.Ciurlionis National School of Arts.
Now he is a 4th year student of sculpture specialty at Vilnius Academy of
Art. He takes interest in interdisciplinary art and often participates in
various projects.
„Be a good student“
This is a combination of various samples, that was downloaded from the
internet or recorded using the speaking voice. There are 3 parts: 1.be; 2.good;
3.student. The most important here is speech and its possibilities. The speech
is transformed ad infinitum:) Marius Salynas
In abstract spaces geometric symbols play with hand-drawn pieces and
photographs. Trere is a lot of game, chaos, improvisation, experimentation,
colors and goodness. Jūratė Gačionytė

Marius Salynas
Born 1975 in Kaunas, Lithuania. Graduated from J. Naujalis Secondary Arts School in
Kaunas. Studied culture management in Vilnius Conservatoire. Since 1996 music
producer and composer for leading commercials, TV identities in Lithuania and
abroad. Some of them won awards in local and international festivals. Some of
academic works were performed in Vilnius, Riga, Rotterdam, Sichuan,
Katowice.There are some works written for theatres, TV shows. At present study the
composition with profesor Rytis Mazulis at the Lithuanian Academy of
Music and Theatre.

Jūratė Gačionytė / bang
(1985 12 15) www.amazingtreehouse.net;Vilnius Academy of Fine Arts,
studies in Interior Design. Exhibitions and participation: 2006 - Group
collage exhibition in Marijampolė, Lithuania; VJ performances:;
KONKORD AGENCY party, Gravity club, Vilnius; GO GAGA event, cafe Opera,
Vilnius; SUTEMOS: APPARAT live, club Gravity, Vilnius; SUTEMOS: PLAID live,
club Gravity, Vilnius; SUTEMOS:MONOLAKE live, club Gravity, Vilnius; 2007 - VJ
performaces: SUTEMOS: SCSI-9 + SLEEPY TOWN MANUFACTURE live, club
Gravity, Vilnius; SUTEMOS: MICHAEL FAKESCH (FUNKSTÖRUNG) live, club
Gravity, Vilnius; „UTOPIAS: TOMORROW’S MANIFESTOS?“, student art days,
experimental audiovisual project by students from Lithuanian Academy of Music
& Theatre and Vilnius Academy of Fine Arts, LMTA central department, Vilnius

„Fairy-tale“
Giedrė Gaižauskaitė
Was born in 1984. At the age of seven entered the National M. K. Čiurlionis School of
the Arts in Vilnius, there she studied the conducting. In 1999 she started to study
composition in the class of Professor Bronius Kutavičius and Assoc. Professor
Mindaugas Urbaitis. Since 2003 she has been studying at the Academy of Music and
Theatre in the composition class of Professor Vytautas Laurusas. Giedre regularly
takes arts in concerts and festivals such as “Druskomanija” in Druskninkai, “Is Arti” in
Kaunas, “Mariu klavyrai” in Klaipeda.
PRESENTS FROM NETHERLANDS:

„Top you buffer“ Hugo Morlaes Murguia
Did you think I wouldn't notice? Sander Breue

2007 ; Dance performance by Simone Truong, Witte van Hulzen & Sander
Breure ; 4 dancers, Illit, Antoinette, Hella, Karin

Marius Salynas
(biografija psl.10 )

„Trys norai“

yra kūrinys 15 styginių
instrumentų.
Pagrindinė
kūrinio idėja yra suderinti
tris
skirtingas
dimensijas:
vertikalią, horizontalią ir diagonalią. Tai atsispindi pjesės muzikinėse
struktūrose. Šie trys elementai naudojami atskirai arba vieni su kitais
suderinti. Kiekvienas instrumentas nėra ansamblio, instrumentų grupės dalis;
kiekvienas turi savo išskirtinį vaidmenį.
Kompozicija yra padalinta į 3 dalis, kurios nėra pilnai atskirtos, grojamos
attacca principu. Šie trys norai yra mentališkai susiję, nes kyla iš vienos
širdies.

Rūta Vitkauskaitė
1991-2003 mokėsi Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų
mokykloje smuiko, vėliau muzikos teorijos specialybę. Nuo
2003m. studijuoja kompoziciją Lietuvos Muzikos ir teatro
akademijoje, prof. V.Barkausko klasėje.
Aktyviai dalyvauja šiuolaikinės muzikos festivaliuose bei
koncertuose kaip kompozitorė ir atlikėja: „Marių klavyrai“
(Klaipėda, 2003), „Iš arti“ ( Kaunas, 2003, 2004), Jaunimo
kamerinės muzikos dienos „Druskomanija“ (Druskininkai,
2004, 2005, 2006), Šiuolaikinės nekomercinės muzikos
festivalis „Vilniaus veidai“ (Vilnius, 2006), kompozicijos
katedros studentų koncertai (Vilnius, LMTA, 2003, 2004,
2005, 2006; Ryga, 2004), Šiuolaikinės muzikos festivalis
„Gaida“ (Vilnius, 2006), Jaunųjų kompozitorių meistriškumo
kursai (Dundaga, 2006), koncertai Šv. Jonų, Šv. Dvasios
bažnyčiose (Vilnius, 2006), Rygos Naujojo Teatro salėje
(Ryga, 2007)
Domisi šiuolaikinės muzikos ir šiuolaikinio pasaulio
tendencijomis. Muzikos stilius – parastilistika. Rašo įvairių
žanrų ir sudėčių muziką – kūriniai akustiniams instrumentams (nuo orkestrinių iki
įvairių tautų liaudies instrumentų), elektroninė ir konkrečioji muzika, muzika teatro
spektakliui ir t.t.

„IMPER“
styginių orkestrui, fonogramai ir sustiprintam smuikui
Apskritai egzistuoja labai daug skirtingos muzikos. Manau, kad neturiu
apie tai ką pasakyti.

Giedrė Gaižauskaitė
(biografija psl.10 )

“Paskutinė stotelė”
styginių orkestrui
Paskutinėj stotelėj prasideda viskas Karštos kalbos apie pasislėpusią mintį...
Klausimas toks: kuri jų paskutinė?
Užsimerk, pamąstyk,
Galbūt ji – pirmutinė....

“Woodpecker Project“

Koncertas “Medis”

Was founded in Summer of 2006. It is a flexible electronic music formation in
this membership, working together with several different musicians, organized
around composer Andris Dzenītis and his pre-composed electronic sound and
noise visions. In 2006 it was first started with singer Baiba Berķe and had a
great success in several contemporary art festivals like Sound Forest and
Arena with their first concert program. In year 2007 Andris Dzenītis started his
collaboration with alto player and electric guitar master Olafs Štāls, working on
new program. Festival Druskomania is the first appearance of this setup and
this program will be represented in the international sound art festival Skan in
Riga in Summer of 2007.
Creative essence of Woodpecker Project is instrumental or vocal improvisations
on pre-composed thematic material by Andris Dzenītis layed on pre-made
electronic blocks, accompanied by live processing of live instrumental/vocal
sound. This creates long lasting, highly meditative, time to time dynamic
soundscapes with a great accent on sound-space possibilities.

Kristupo pučiamųjų kvintetas
Gegužės 26 d., Šeštadienis, 16:30
“Lietuvos” sanatorija, II aukšto fojė, V. Kudirkos 45

Giedrė Gaižauskaitė
“Cactus”
Albertas Navickas
“Ovunque sei”

Andris Dzenītis
Born in Riga (23.01.1978), Latvia, composer Andris Dzenītis studied at the Emīls
Dārziņs Music School (composition with Pēteris Vasks 1993-96) in Riga. His Sonata
for Violin and Piano Pamestie (Deserted) was awarded the chamber music prize
(1994) by the Latvian Composers’ Union when he was only 16. As a Herder
Scholarship winner he studied composition at the Vienna School of Music and Drama
with Kurt Schwertsik (Herder scholarship) (1996-97). Dzenītis continued his studies at
the Latvian State Academy of Music with Peteris Plakidis (1997-99) and then at the
Lithuanian
Music Academy with
Osvaldas
Balakauskas (1999-2003)
where he also
qualified for his Master’s
degree. He has
taken part in young
composers’
seminars at Ivanov (Russia,
1995), Boswil
(Switzerland, 1996), and
attended
mastercourses at Stockholm
with Magnus
Lindberg, Pär Lindgren and
Bent Sorensen
in 2002. His music has been
performed in
Latvia and abroad: at the
Baltic Breezes
Over Malaysia (1996), at the
Warsaw Autumn Festival (1997), the Gaida Festival in Vilnius (1998, 2002), at
Spelplan Stockholm (2002), Maerzmusik Berlin (2003), Nyyd in Tallinn (2003), Arena
in Riga (2002-2004), Bergen music festival (2005) and elsewhere by significant latvian
and international ensembles and musical formations like Latvian radio choir, Riga
chamber players, Kroumata percusion ensemble Stockholm,
Paragon esnemble Glasgow, Reinbert Evers or Pierrot Lunaire Ensemble Wien.
Dzenītis is active as a music critic and journalist working as editor for music magazine
Mūzikas saule (Sun of music). He has presented lectures at the London Guildhall
School of Music (2001) and regulary working as a lecturer at the Latvian Academy of
Culture from year 2002. He is the organizer and director of the biannual Young
Composers’ mastercourses at Dundaga (Latvia). Andris Dzenītis is awarded Eternity
prize by latvian copyright agency by most played contemporary pieces (2003) as well
his music for documentary film Workshop in the countryside was nominated for
national cinematography prize Lielais Kristaps for best music (2004). Seven Madrigals
by E.E.Cummings for mezzo-soprano and six instruments is awarded 1.prize in
International Jurgenson competition for young composers, Moscow (2005). In year
2007 Andris Dzenītis is awarded Great music prize - highest musical award in Latvia
for his Fides.Spes.Caritas. Since year 2004 Andris Dzenītis is member of the board of
Latvian composer's union.

Sabina Ulubeanu
“Returne d‘où tu viens...”
Klarnetui solo
Rūta Vitkauskaitė
“Galeaza”
Viktoras Vaupšas
“...less ordinary”
Mantas Savickis
„Rutina“
Rita Mačiliūnaitė
“The subtle form of property”
Mykolas Natalevičius
“Perpetuum mobile“
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"Lullaby 39.7'C" (2007)

for flute and tape.
The composition was composed specially for this
festival. It symbolizes a man who is in fever, how he
understands a lullaby that is being sung to him and the
environment that he is surrounded by.

Andrius Maslekovas
b. the 18th of February, 1985 in Kaunas. In 2006 graduated
from Kaunas Juozas Gruodis concervatoire as an
accordionist. A. Maslekovas has achieved many prizes in
many national an international contests as a performer.
During 2004-2006 also studied composition as a secondary subject with Dalia
Kairaityte. In 2006 he entered the Lithuanian Academy of Music and Theatre and has
studied composition since with Marius Baranauskas.

Perf.Justinas Mačys(flute)
“Symphony of butterfly’s wings”
for reciter, flute, electronics.

Text written by R.Mačiliūnaitė.
In this composition composer didn’t try to create
movement, development or the huge dramaturgy. It is just
a stopping of a wink, admiration of it and going deep in to
a very small detail.

Rita Mačiliūnaitė (1985)
Was learning opera singing since she was 5 years old. She was
studing for 12 years at Kaunas music school with a prof.
G.Juknevičiūtė and also she was learning musicology at the Kaunas
J.Naujalis music gymnasium. Since 2004 she has been studying
composition at the Lithuanian Music and Theatre Academy with
prof.Osvaldas Balakauskas. Rita got ERASMUS scholarship for her
studies at The Royal Conservatory in The Hague, the Netherlands,
for spring semester in 2007, and at the moment she is studying composition with prof.
L. Andriessen, C. de Bondt, Y. Kyriakides, G. Bergeijk, M. Padding, D. Wagenaar.
Rita positively takes part at art activity. She writes compositions for various festivals:
Youth chamber music days ”Druskomanija”, “Lek Gervele”, Uncommercial music
festival “Vilniaus veidai”, “Jaunos mintys”, etc. She also writes music for radio
broadcasts and theatre pieces. Her music was played in Latvia, Poland, and The
Netherlands. In 2006 summer Mačiliūnaitė was taking part at massterclass in Poland
(Istebna) with professors A.Lasson and V.Augustinas. That year Rita was also
collaborating with Jean-Francois Laporte and Martin Ouellet at the 16th International
Contemporary Music Festival “Gaida” as a performer of Jean-Francois Laporte’s and
Martin Ouellet’s composition. One of Rita’s compositions is an obligatory composition
for all participants of the contest of J.Švedas national instruments, 2007.
This composer often takes part in art’s life like a performer too. She became a
laureate at A.Kučingis international singer contest, E.Čiudakova, “Dainų dainelė”
singers’ contests. Since 2005 she has been a performer [voice] of contemporary
music in the festival “Vilniaus veidai”, LMTA concerts, Riga theater hall, and in many
concerts of Den Haag Free Improvisers Orchestra. Three years she was singing with
Jazz group, later with a ritual folk group “Kūlgrinda”. Now she attends Den Haag Free
Improvisers Orchestra.

„Puzzle”

Concrete electronics, assembled in pieces. The whole picture you’ll hear in
time. Viktorija Rimėnaitė
(biography on page 42)

Kristupo pučiamųjų kvintetas
Kristupo medinių pučiamųjų
instrumentų kvintetas jaunas profesionalių
muzikantų kolektyvas,
susikūręs 2003-iais metais.
Penki jauni muzikantai,
Giedrius Gelgotas (fleita),
Justė Gelgotaitė (obojus),
Andrius Žiūra (klarnetas),
Paulius Lukauskas
(valtorna), Andrius
Puplauskis (fagotas), baigę
Lietuvos muzikos ir teatro
akademiją ir studijas bei
stažuotes įvairiose pasaulio
šalyse, grįžo į Lietuvą ir
susibūrė į šią grupę. Kristupo kvintetas, nors ir susikūręs gana neseniai, jau dalyvavo
festivaliuose "Sugrįžimai" (Vilnius), "Sekmadienio Muzika" (Kaunas), "FIMU"
(Prancūzija), tarptautiniame klasikinės muzikos festivalyje "Muzikalnoe leto v
Kuzminkach" (Rusija, Maskva), "Kristupo Vasaros Festivalyje" (Vilnius), bei surengė
koncertus Lietuvoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Šveicarijoje. Kompanijos Baltic Optical
Disc klasikinės muzikos paramos fondui ir Lietuvos kultūros ministerijai padedant
2005 metais Kristupo kvintetas išleido savo pirmąją kompaktinę plokštelę. 2007m.
prestižiniame Henri Tomari vardo medinių pučiamųjų instrumentų konkurse Marselyje
(Prancūzija) ansamblis pelnė pirmąją vietą bei buvo apdovanotas specialiuoju prizu
už konkursui parašytą privalomąjį kūrinį. Kristupo kvinteto repertuarą sudaro W. A.
Mozart, F. Danzi, P. Taffanel, A. Reicha, H. Tomasi, S. Barber, L. Berio, M. Arnold, G.
Ligetti, J. M. Damase, R. Campo, J. Juzeliūno, R. Vitkauskaitės bei daugelio kitų
kompozitorių kūriniai kvintetui. Taip pat į koncertų programas ansamblis dažnai
įtraukia solinius bei kitų sudėčių kūrinius, siekdamas klausytojui geriau perteikti
instrumentų specifiką bei galimybes. Kvintetas gausina pučiamųjų instrumentų
repertuarą noriai bendradarbiaudamas su šių dienų kompozitoriais.

Sabina Ulubeanu
Išsilavinimas: Nuo 2003 - PhD Nacionalinio muzikos universiteto Bukarešte studentė;
1998-2003 - kompozicijos studijos Nacionaliniame muzikos universitete Bukarešte
(prof. Tiberiu Olah ir Doina Rotaru); 2001-2002 – Erasmus kompozicijos stipendija
CARL VON OSSIETZKI University, Violeta Dinescu kompozicijos klasė, Oldenburg,
Vokietija; 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 – kompozicijos vasaros kursai pas
kompozitorių Aurel Stroe, Busteni, Rumunija.
Profesinė patirtis: nuo 2003 dėstytoja pavaduotoja Nacionaliniame muzikos
universitete Bukarešte – harmonija, analizė, partitūrų skaitymas, muzikos istorija.
Profesiniai užsiemimai: Koncertuoja kaip pianistė įvairiose Rumunijos koncertų
salėse, taip pat Vokietijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Ispanijoje, Šveicarijoje.
Kompozicijos skambėjo Vokietijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, užsakytos Rumunijos
radijo draugijos. Sabina Ulubeanu priklauso Rumunijos Kompozitorių Sąjungai,
Rumunijos Moterų Meno Asociacijai.
Apdovanojimai: 2006 – „Aperto International Composition Competition“ už „Soleil sur
les Cloches“; 2003 – „Segiu Celibidache Foundation Prize“, „Alexadru
Zirra Composition Competition“, Yassy, Rumunija, Jacob’s Ladder
(valtorna ir trombonas); 2001- Pirma premija už „National Students
Composition Contest “ Paul Constantinescu, Bukareštas, Rumunija (už
“Rondo d’amore”, šis darbas taip pat atstovavo Rumunijai Conmposers
Rostrum, Paris, 2001 birželis); 2000, 1998 – antra vieta už “Childhood
Impressions”, Bukareštas, Rumunija.

“Corona”

“Retourne d’où tu viens…”

Uģis Krišjānis
2003 - 2005 J.Vitols Latvian Academy of Music (Master Degree) Prof. Gunta Sproģe’s
chamber music class
1999 - 2003 J.Vitols Latvian Academy of
Music (Diploma of Bachelor) Prof. Juris
Kalnciems’ piano class
1994 - 1999 Alfrēds Kalniņš Cēsis Music
College (Diploma of Secondary education)
Ruta Cīrule’s piano class
WORK EXPIERIENCE:
2007 VSIA „Latvian Concerts” producer
2006 Latvian Music Festival in Madona,
Director of Project
2005 New Riga Theatre Culture
House,Leader of Concerts
2006 - Jelgavas Secondary Music School, Concertmaster
2002 Em. Darzins Secondary Music School,Concertmaster
ADDITIONAL EDUCATION, PRIZES AND COURSES:
2007 -1. Latvian Music Prizes holder
2000 - “Best Chamber Ensemble of Latvian Music Academy” I prize
1997 - Diploma holder of International Piano Competition “Jūrmala ‘97”
Mastercourses under prof. A.Nasedkin (Russia), S.Fomenko (Russia),
H.Henkss (Germany), F.Banfield (Germany), A.Ozolins (Canada – Latvia), D.Ketlere
(England – Latvia), P.Pohjola (Finland), D.Almgrehn (Sweden), S.Dologodin (Russia),
A.Petss (Estonia).

klarnetui solo
Pradedamas unikaliu tematiniu branduoliu, susidedančio iš vingiuotos
melodijos bei neišspręstų minorinių akordų, kūrinys grindžiamas tolydaus
plėtojimo principu.
Formos požiūriu „Sugrįžk, iš kur tu ateini“ – sonata solo klarnetui in B.
Diatoniška, rami pradžios nuotaika oponuoja įtampai, chromatizmams,
dinamikai, registrų kaitai, įvairiems tradiciniams ir netradiciniams grojimo
būdams, būdingiems antrajai temai. Antrosios temos padala išsiskiria trimis
registro (aukšto, vidutinio, žemo), dinamikos ir muzikinės medžiagos
sluoksniais.
Tolydaus plėtojimo principo pikas pasiekiamas vidurinėje dalyje (44-77
taktuose), kurioje, kartu su prieš tai skambėjusia sluoksnių polifonija, vėl
sugrįžta pradinė tema, taip suformuodama perdirbimo padalą 65-72 taktuose.
Vertikalus vingiuotos melodijos ir neišspręstų akordų derinys atspindi kūrinio
pradžioje išdėstytų idėjų perkėlimą realiame laike, suformuodamas „laiko
suspaudimo“ atitikmenį.
Reprizoje temos dėstymas papildomas motyvais ir idėjomis iš viso
kūrinio; todėl ir grįžimas prie ištakų yra praturtinamas kūrinio eigoje sukaupta
garsine patirtimi.

Anna Petraškeviča
(Riga, April 22, 1979)
Flutist, flute teacher
Educational background:
2005 to date - Liepaja Pedagogical Academy, Music Therapy program; 2004 Sibelius Academy, Prof. Mikael Helasvuo’s flute class ( Erasmus Socrates Exchange
Programm); 2003 – 2005 - J. Vitols Latvian Academy of Music (Master Degree) Prof.
Vilnis Strautins’ flute class; 1997- 2002 - J.Vitols Latvian Academy of Music (Diploma
of Bachelor) Prof. Vilnis Strautins’ class; 1986- 1997 - Em. Darzins Secondary Music
School (Diploma of Secondary education) Silva Krasauska – Krauze’s flute class
Work experience:
2006 - Jaz. Medins Music Collage, Flute teacher; 2004 to date - P. Jurjans Music
School, Leader of Music Education Program for Handicapped Children, Music teacher
for handicapped children; 2000 to date - P. Jurjans Music School, Flute teacher; 1998
th
– 2000 - Rigas 6 Music School, Flute teacher
Professional experience in Music:
2005 to date - Contemporary Music projects in Jaunais Rigas Teatris (New Riga
Theatre); 2005 to date - Flute quartet 4tune; 2005 - East Helsinki Music Institute (July
31 – August 7)The International Colourstrings Summer Course ; 2002 - Baltic Wind
Quintet in Bornholm; 2002 - Latvian Youth Chamber Orchestra; 1999 - Latvian Youth
Symphony Orchestra; 1999 - Brass band Auseklitis; 1998 – 2002 - Mastercourse
under Prof. Carlo Jan ; 1998- 2002 - Latvian Music Academy Orchestra

Rūta Vitkauskaitė
(biografija psl. 17)

„Galeaza“
Šis kūrinys 2004 m. parašytas Kristupo pučiamųjų kvintetui. Kompozicijos
pagridu tapo keli beveik tonalūs struktūriniai segmentai, kurie varijuoja viso
kūrinio eigoje.
Albertas Navickas (biografija psl. 16)

„Ovunque sei“

(2006) pučiamųjų kvintetui parašytas atsitiktinai
gavus kvietimą į italų kino festivalį – jame buvo
rodomas
to
paties
pavadinimo
filmas,
pasakojantis apie dvi gyvenimo galimybes,
viena kitos priešingybes, tačiau kartu teigiančias
visai tą patį. Muzikoje šias priešingybes
atitinkanti derminė inversija, tono garso – oro
garso opozicija ir dinaminių struktūrų kaita taip
pat galų gale tampa nepastebima – kaip dvi
skirtingos to paties daikto pusės.Beje, kvietimas taip ir liko gulėti stalčiuje, o
filmą pamačiau praėjus metams po kūrinio parašymo...

Edgars Raginskis (piano)
20

Concert of electronic music

“MediaMedis”

Mykolas Natalevičius
Mykolas Natalevičius gimė 1985 m. Vilniuje. Būdamas šešiolikos
metų pradėjo mokytis B. Jonušo muzikos mokykloje. 2003 m.
baigęs Gerosios Vilties vid. mokyklą įstojo į J. Tallat-Kelpšos
konservatoriją, muzikos teorijos ir kompozicijos (prof. T. Makačino
klasė) specialybę. 2005 m. baigdamas konservatoriją surengė
savo kūrinių koncertą.
Nuo 2005 m. M. Natalevičius studijuoja kompoziciją prof. Vytauto
Barkausko klasėje, yra sukūręs kūrinių fortepijonui, kameriniams
ansambliams, styginių orkestrui, domisi elektroninės muzikos
galimybėmis. M. Natalevičius bendradarbiauja su Vilniaus arkikatedros choru, kuris
atlieka jo kūrinius Lietuvoje ir užsienyje.

May 25, Friday, 21:00
Restaurant – music club „Kolonada“,
V. Kudirkos 22
PROGRAMME
21.00 – 21.40
Latvian music project "Corona"
Uģis Krišjānis (piano), Edgars Raginskis (piano), Anna
Petraškeviča (flute) and Andris Dzenītis (elektronics).

„Perpetuum Mobile“

Pasaulis aplink mus niekada nesustoja. Jis nuolat keičiasi. Mes žaidžiam su
laiku tol kol tas laikas nesibaigia... Tačiau net kai atrodytų laikas, arba
kūrinys baigiasi, amžinas judėjimas tęsiasi.

21.40 – 22.10
„Kreivos sutartinės I“
Vytautas Paukštelis (electronics)
"Lopšinė 39,7'C"
Andrius Maslekovas (electronics), Justinas Mačys (flute)
“Symphony of butterfly’s wings”
Rita Mačiliūnaitė (reciter, electronics), Justinas Mačys (flute)
“Puzzle”
Viktorija Rimėnaitė (electronics)

Mantas Savickis
Mantas Savickis. Gimė 1986.11.01 Kaune. 2006m. baigė Juozo Naujalio muzikos
gimnaziją. Pirmieji muzikos kompozicijos mokytojai buvo Algirdas Brilius (2002) ir Zita
Bružaitė (2003-2006). 2006 metais įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, Ryčio
Mažulio kompozicijos klasę. Nuo 2006 metų kuria muziką Vilniaus Universiteto teatro
„Minimum“ spektakliams.

“Rutina“

Jos neišvengsi, nuo jos nepasislėpsi, nes pats ją ir sukūrei...

Giedrė Gaižauskait

22.10 – 22.50
“Woodpecker project"
Andris Dzenītis (elektronics), Olafs Shtaals (electric guitar)

(biografija psl.10 )

„Kaktusas“

Jis žalias kaip ramybė,
Spygliuotas kaip gyvenimas...
Aštrus kaip skausmas
Šoklus kaip džiaugsmas...
Pastelinis ir kartais apsivėlęs...
Pražystantis žiedais...
Kaip meilė...

22.50 – 24.00
“Wind of the Sun”
Mykolas Natalevičius (elektronics) and Antanas Stančius (video
projection)
“Be a good student”
Marius Salynas (live elektronics) and Jūratė Gačionytė (live video
projection)
"Fairy-tale"
Giedrė Gaižauskaitė (electronics), Aurimas Gaižauskas (video)

Rita Mačiliūnaitė
(biografija psl. 8 )

“The subtle form of property”

PRESENTS FROM NETHERLANDS:
„Top you buffer“
Hugo Morlaes Murguia (composer)
Did you think I wouldn't notice?
Sander Breue (composer)

Viktoras Vaupšas

“Induction”, “Fatal Error”, “Rolling-stock”
Rimas Sakalauskas (video and sound)

Gimė 1985 m. Klaipėdoje. Baigė E. Balsio gimnaziją, fortepijono specialybę. Ten
prasidėjo pirmieji kūrybiniai bandymai ir vis labiau ryškėjo kompozicinis potencialas.
Šiuo metu studijuoja LMTA Kompozicijos katedroje, Ryčio Mažulio klasėje.

Kūrinys parašytas studijuojant Olandijoje. Paprašyta
papasakoti apie kūrinį, kompozitorė tepasakė: „Geriau turėti ir
prarasti, nei visai neturėti.“

„ ...less ordinary “
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Tarptautinės futbolo rungtynės

Laima Slepkovaitė

Gegužės 26 d., Šeštadienis, 19:00
Senamiesčio mokyklos stadionas

About Armstrong – in some other mood

. . .

The work of musicologists is often related with communicating
audiences, presenting music in popular way which doesn`t seem to be
popular and nice to the ordinary listener. There`s no feral problem in this
area although the ideal proportion between scientific approach and a
workable communication is still to be found. Fortunately, musicologists are
not the only tool to present music, because music speeks itself most
perfectly.
This discourse is just a model of a radio broadcast about Louis Armstrong,
using some interesting facts, fast change of music and speaking, atttractive
musical pieces and so on. A try to join traditional broadcast model with lively
expression.

Koncertas “Free”

BrassBastardz
Pieno Lazeriai
Gegužės 26d., Šeštadienis, 22:00
Restoranas – muzikinis klubas „Kolonada“,
V. Kudirkos 22

Giedrė Gaižauskaitė and Skaidrė Keparutytė

Brass Bastardz
Grupės "Brassbastardz" startas –
2002 metai – tarptautinis festivalis
"Kaunas Jazz".
"Brassbastardz" koncepcija – video
bei muzikos projektas, kuriame
muzika glaudžiai siejasi su vaizdais.
"Brassbastardz" stilius – "acid jazz",
"hip-hop", "jungle", "drum'n'bass",
"lounge", "electro jazz" kokteilis.
Grupę sudaro trys pagrindiniai
nariai: Norbertas (NRG) – groove box, Alvydas – t.sax, Trockis
– trumpet.
Kiti grupės nariai – Daiva – vocs, Domas – bass, Marijus –
drums, Sasha – keys, 2fresh – turntables, Rokas – video, Alex
– animation.

Pieno Lazeriai
Mūsų laikų kultiniai herojai, kuriuose puikiai atsispindi
gyvenamasis laikotarpis. Viena vertus – spalvotas ir eklektiškas,
kita vertus – be stiprių idėjų ir magiško efekto. Pienininkai apibūdinami kaip grupė,
kurioje „galima rasti bruožų“. Easy listening, dance, džiazo, kai kas net pankroko
bruožą atknisa. PIENO LAZERIAI – tai tiesmuki pokštai, liaudies žaidimai ir kičo
purslai. Nedidelės muzikinės šunybės, sukomplektuotos su eiliniais tvarkingais
vokalais. O nuo praėjusių metų - ir grupės vokalisčių Justės ir Giedrės virtuvėje laikas
nuo laiko verdamas paprastai egzotiškas patiekalas... Praėjusiais metais plačiai
nuskambėjo PIENO LAZERIŲ dainos "Comfort" ir "Voyage" iš to paties pavadinimo
albumo. Tačiau vilniečiai nesustojo vietoje ir pasuko, kaip sakoma vienoje recenzijoje
- 70er Jahre Disco-Funk link! Antrasis albumas, vėl išleistas Phazz-a-Delic leiblo,
atkleidžia naujas PIENO LAZERIŲ virtuvės spalvas!

After party
su DJ Vidis
00:30
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Project „Here and now”
What was the beginning of everything
know about it?
Just come and see.

and what do we

Jolita Ivanova ir Laura Kaščiukaitė
Dialog on theme „Music and theatre“
•
•
•
•
•
•
•
•

Where is the beginning of music and drama?
What is the evolution of music and drama?
Were they together or separately?
What is the music and drama relation today?
Does the theatre exist without the music?
Does the theatre need it?
Is the theatre more interesting with music?
What does the music give to theatre and to the dramaturgy of
scene action?
• What do the people choose: Opera’s House (where dominates
drama and music balance) or drama’s theatre (where dominates
acting)?
These are the main questions, to what we will try to answer in our report.

Conference guest doc. dr.Rytis Ambrazevičius
A little bit of details...
Let’s say, that you are interested in how the changeable tunes of Lithuanian
traditional singing are made-up, or quarters of Indian raga and so on. What
are microtones and what they aren’t? And what is the connection between
music psychology, Anders Friberg, Alf Gabrielsson & Co. Then
secretly and special for you:
Chromaticisms or Performance Rules? Evidence from
Traditional Singing; according to keynote lecture in oncoming
conference.

Chorinės muzikos koncertas

Sabina Ulubeanu

Choras “Jauna Muzika”

Study in Romania - Aspects of Young Musicians Life
In Romania the cultivated musicians have the oportunity to study properly at
any age.
There is musical kindergarden, Music High School (which includes the
primary school and gymnasium) and of course, Music University (including
PhD diplomas)
The fields of Composition and Musicology are well represented only in the
university studies.Allthough the highschool studies include Harmony,
Counterpoint , Musical Forms and Analysis and Music History,
there is no dedicated class for composition or musicology.
The national music University in Bucharest has a well
determined studies program for both of them, including student
symposiums, competitions and lots of concerts. All this is done
to encourge the young students to get involved into the musical
life at an early age.
After finishing all the studies both composers and musicologists
have the same job opportunities, from teaching to mass-media .

dir. V. Augustinas
Gegužės 27d., Sekmadienis
12:00

Plaukimas šilumlaiviu į Liškiavą

13:30

Koncertas

Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia
PROGRAMA

Robertas Budrys

Mykolas Natalevičius
Ave Maria

The Cognitive Aspects of Tonality And Atonality.

Rūta Vitkauskaitė
alma baatchalia vebesov

The author of this paper explores tonality and atonality as the concepts of the
cognitive psychology of music. The tonality is the pitch organization, which is
influenced by miscellaneous psychological features – the octave equivalency,
the Miller’s number, the model of mode cognition, the tonal hierarchies.
Atonality is the pitch organization, which is based on other psychological
features. The author of this paper has made a few experiments that should
help to understand the cognition of tonality and atonality in the real pieces of
music. The experiments are made quoting the works of influential authors,
especially C. Krumhansl. The results of these experiments will be discussed
at the conference.

Egidija Medekšaitė
Tekstilė2
Margarita Chodūnaitė
Tu esi teisus savo nuosprendžiu
Andrius Maslekovas
Spalvų evoliucijos: asimiliacija

Rita Mačiliūnaitė

Albertas Navickas
Lux aeterna

Introducing lecture about The Royal
Conservatoire, Den Haag; students and their
music.

Rita Mačiliūnaitė
Pievų šnabždesys
Jurga Mieželytė
Ignis Spiritus

Rita Mačiliūnaitė is the 3rd year student of composition; this year she has got
scholarship of ERASMUS and she is studding in The Netherlands at the
Royal Conservatoire, den Haag. In this lecture she will present The
Netherlands’ young composers’ music, also she will tell about Conservatory,
the department of composition, yearly festivals and famous-without any
taboo “Free Improvisers Orchestra, Den Haag”.

Andrius Tėluchinas
Subtiliosios mišios

15.30
30
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Grįžimas į Druskininkus

LMTA Young Musicologists Conference–

Mykolas Natalevičius
(biografija psl. 21)

„Ave Maria“

Discussion

Mišriam chorui
"Sveika Marija, malonės pilnoji..."

“Salt and Pepper”

Rūta Vitkauskaitė (biografija psl.17)
„alma baatchalia
vebesov“

May 25, Friday, 17:00
M. K. Čiurlionis Memorial House,

Mi she choshév al árba dvarím,
adív shelió, ajá noliád leoliám: almá shemeál,
mitáchat, baatchaliá, vebesóv.
("Talmud", Haginah2.1)
Ki aní rishoná ve achoná. Aní mechubédet ve
mushpélet. Aní zoná ve gam gdushá . ("Nag
Hammadi",6,2)

M. K. Čiurlionio 35
PROGRAMME
Moderator – Sigita Ilgauskaitė

Egidija Medekšaitė (1979)

„Salt“

2005/05 - Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija,
Fortepijono ir Muzikologijos fakultetas, Kompozicijos
katedra, magistro studijos; 2001/09 - 2005/05 Lietuvos
Muzikos ir Teatro Akademija, Fortepijono ir
Muzikologijos fakultetas, Kompozicijos katedra, įgytas
bakalauro laipsnis.1987 - 2001 Kauno I-oji Dvylikametė
muzikos mokykla; 1985 – 1997 Kauno „Aušros“
gimnazija. PAPILDOMOS STUDIJOS: ErasmusSocrates mainų programa. Stipendija kompozicijos
studijoms Štutgarto Muzikos Akademijoje; meistriškumo
kursai Istebnoje, Lenkijoje; meistriškumo kursai: RAM6
“Social Interaction & Collective Intelligence”, Vilnius,
nd
ŠMC; meistriškumo kursai: “2 International Workshop for young composers”,
Dundaga, Latvija; meistriškumo kursai: “Acanthes 2004”, Metz, Prancūzija. Svečiai:
Ircam, Ensemble Intercontemporain, Johathan Harvey, Philippe Manoury, Martin
Matalon; meistriškumo kursai: Voice Archive Mixing Workshop “Ruta Remake”,
rd
Vilnius, ŠMC; meistriškumo kursai: “3 International Intensive Program Composing
and music technology” Piranha Politechnikos ir Muzikos mokykla, Tampere, Suomija.
Tarpdisciplininiai menai: Dalyvavimas projekte “mixthemixthemix”, „Jaunos muzikos“
festivalyje, Vilnius;Gyvas garso, vaizdo ir balso miksavimas tarpdisciplininio medijos
žurnalo “Balsas” atidaryme, „Lietuvos“ kino teatre, Vilnius; bendras projektas „Xenia“,
video -L.Garbštienė; užsakymas: sukurta muzika Kauno modernaus šokio teatrui
„Aura“, spektakliui “Vagies Dienoraštis”, choreografas - Darius Stankevičius, premjera “Tarptautinis modernaus šokio festivalis”, Vilnius; sukurta muzika trumpametražiui
filmui: “Krenta rasa...“

17.00–17.15
Welcome word from one of the first “Druskomanija” organizers
Kęstutis Bieliukas
17.20–17.40
conference guest from Romania Sabina Ulubeanu. Study in
Romania - Aspects of Young Musicians Life
17.40–18.00
Robertas Budrys. The Cognitive Aspects of Tonality And Atonality
18.00–18.20
Rita Mačiliūnaitė. Introducing lecture about The Royal
Conservatoire, Den Haag; students and their music.
18.20–18.40
Laima Slepkovaitė. About Armstrong – in Some Other Mood
18.40–19.00 Coffee break
„Pepper“
19.00–19.20
Skaidrė Keparutytė and Giedrė Gaižauskaitė. Project „Here and
Now“
19.20–19.40
Jolita Ivanova and Laura Kaščiukaitė. Dialog on Theme „Music
and Theatre“
19.40–20.00
conference guest doc. dr. Rytis Ambrazevičius. Chromaticisms or
Performance Rules? Evidence from Traditional Singing

“Textile 2”

Įsivaizduok, kad esi kažkokia erdvė ar materija, tačiau - esi vientisa. Šalia
tavęs egzistuoja ir kitos erdvės, bet Tu esi kažkokia anomalija, netikėtai tavyje
atsirado galimybė kurti... tu sukūrei savyje mintis apie žmones, apie žemę ir
t.t. Galų gale tu pamiršai tą faktą, kad pati sukūrei ir įsijautei į tai.. Iš tiesų,
viską, ką matai aplinkui yra tik tavo sukurti vaizdiniai, pasaulis už tos ribos,
kur nematai ir negirdi neegzistuoja, Tai skamba žiauriai ar ne? hmm... atrodo
tu jauti save - aš jaučiu save.. kaip taip gali būti, bet gal tos raidės, kurias tu
matai, yra tik savęs raminimas, dar vienas tavo sukurtas dalykas.
Autorius: Troper, Miestas: Joniškis
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Margarita Chodūnaitė

s h o r t

(g.1983) Baigė Klaipėdos Eduardo Balsio menų
gimnaziją. Šiuo metu studijuoja LMTA choro
dirigavimo ir kompozicijos specialybes.

p r o g r a m

Friday, 25th of May

„Tu esi teisus savo
nuosprendžiu“

17.00 Conference of Musicologists „Salt and Pepper“
The papers of the students and the professors of the Lithuanian Academy of
Music and Theatre, Romanian Composers Union and the Royal Academy of Art
Academy den Haag
place: M. K. Čiurlionis Memorial House

Kūriniu "Teisus esi savo nuosprendžiu"
siekiama atspindėti gyvenimo siunčiamus
išbandymus žmogui, jų priėmimą - tvirtą vidinę
laikyseną.Tačiau greta stiprių pozicijų iškyla
tylus,vis dėlto silpno žmogaus pagalbos,vilties prašymas ir nuaidi jo bažnyčios
skliautuose...Garsinė medžiaga inspiruota teksto autoriaus šalies archajišku
koloritu.
Kūrinio tekstas paimtas iš Armėnijos katoliko Grigoro Narekiečio poemos
"Sielvartingų giedojimų knygos"(X-XIa.).Narekiečio poezijai
visi atverdavo širdis.Paprastiems žmonėms jos poveikis
buvęs ne tik dvasinis, bet ir materialus - tekstuose ieškota
vaistų nuo visų negalių,o pačius rankraščius, kaip kokį
maginį daiktą, dėta po galva sunkiai
sergantiems."Sielvartingų giedojimų knygos" tai išpažintinė
poema,nuodėmingo ir tobulybės siekiančio žmogaus
saviraiška.

21.00 Concert of electronic music “MediaMedis”
Compositions for electronics, live instruments and media by composers from
Lithuania, Latvia and the Netherlands
place: Restaurant – music club „Kolonada“
Saturday, 26th of May
12.00 Concert dedicated to the first organizers of “Druskomanija”:
Kęstutis Bieliukas, Ričardas Kabelis, Rimantas Janeliauskas
Perf. Jonė Punytė
Works for piano and harpsichord
place: Sanatorium “Draugystė”, Red Hall

Andrius Maslekovas
(biografija psl. 8)

13.45 Music for stings by young composers
Christopher‘s Chamber Orchestra (cond. Donatas Katkus)
Works for string orchestra by students of the Lithuanian Academy of Music
and Theatre.
place: Holy Virgin Mary Church

"Spalvų evoliucijos:asimiliacija"

(2007) – SATB a cappella. Kūrinys parašytas jaunųjų
kompozitorių chorinės muzikos festivaliui "VOX
JUVENTUTIS". Kūrinio idėja - sonorinių ir muzikinių garsų
sąveikos, panašumai ir skirtumai, ir jų jungiamoji grandis žmogaus balso fonetinių garsų ir spalvų įvairovė.

16.30 Concert “Medis”
Chrospohers’ woodwind quintet
Compositions of Lithuanian and Romanian composers
place: Sanatorium “Lietuvos”

Albertas Navickas

19.00 International soccer match
Lithuanian composers – foreign composers
place: Stadium of the Old town school
22.00 Concert “Free”
“BrassBastardz”
“Milky Lasers”
place: Restaurant – music club „Kolonada“
00.30 After party.
with DJ Vidis

dvylikai balsų parašytas sužinojus, jog pašalinus gravitacinį
lauką, įprasta žvakės liepsna įgauna melsvą spalvą ir rutulio
pavidalą. Tai įsivaizduojamas šio reiškinio vyksmas,
palaipsniui gęstant efemeriškiems ugnies virpėjimams,
nykstant traukai ir formuojantis nejudriam sferiniam kūnui.
Ar tai negalėtų būti Amžinybė?
Kūrinyje skamba tradicinis lotyniškas tekstas ir beveik tradicinė „harmonija“,
– tarsi viena ilga S-K46-D kadencija, taip ir nepasibaigianti tonika, o nuolatos
mikrochromatiškai grąžinama į pradžios tašką.

(biografija psl. 16)

„Lux aeterna“ (2007)

Rita Mačiliūnaitė
(biografija psl. 8)

Sunday, 27th of May

„Pievų šnabždesys“

(mišriam chorui)

12.00 Steamboat trip to Liškiava

Kūrinys specialiai parašytas chorui „Jauna
muzika“ (dirigentas Vaclovas Augustinas).
Tai programinis, pagoniškos tematikos
kūrinys. Autorė pateikia trumpą tekstą:
„Kupole, Kupolėle, Žolynų deive, pati nė
žodžio netari, prašai prabilti pievas... Menant
protėvius ir senąjį tikėjimą“

13.30 Choral music concert
Choir “Jauna Muzika” (cond. Vaclovas Augustinas )
Compositions for choir “Jauna Muzika”
place: St. Trinity Church in Liškiava
15.30 Returning to Druskininkai
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Youth Section of the Lithuanian Composers‘ Union
Druskininkai Culture Centre
Romanian Cultural Institute

Jurgita Mieželytė
Į LMTA įstojo 1999 m., kur kūrybą studijavo prof.
J.Juzeliūno, vėliau doc. Vaclovo Augustino kompozicijos
klasėje. Per tą laiką Jurgita dalyvavo meistriškumo
kursuose Suomijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Prancūzijoje,
gavo meistriškumo pamokas su Luca Francesconi, Noėl
Lee , Diana Burrell, Mattias Svensson, Ivar Frounberg,
Henrik Strindberg, Per Mårtensen ir kitais. Jurgitos kūrybą
sudaro labai skirtinga muzika tiek sudėtimi, tiek
kompozicine technika – nuo simfoninių partitūrų iki intymių kamerinių kūrinių.
Kompozitorė mėgsta dirbti su tekstu: yra parašiusi nemažai kūrinių chorui, taip pat
balsui su instrumentu. Paskutiniu metu aktyviai bendradarbiauja su teatrais. Šiuo
metu Jurgita stažuotojasi Norvegijos muzikos akademijoje (Oslas), yra aspirantė
LMTA.

XXIII YOUTH CHAMBER MUSIC DAYS

DRUSKOMANIJA 2007
Druskininkai, May 25-27

Festival organizers:
Rūta Vitkauskaitė, Martynas Bialobžeskis, Sigita Ilgauskaitė,
Kotryna Nekrošiūtė, Rita Mačiliūnaitė, Kęstutis Bieliukas, Albertas
Navickas, Viktorija Rimėnaitė, Jonas Jurkūnas, Linas Paulauskis

„Ignis Spiritus“

Taip jau atsitiko, kad visiškai atsitiktinai prieš penkerius metus į rankas
pakliuvo CD su Hildegardos von Bingen muzika. Pasidarė smalsu, kokia gi
buvo ta šventoji iš XII amžiaus? Tolima? Keista? Neeilinė – tikrai. Jos muzika –
netelpanti į rėmus, tekstai – kiekvienas žodis atskiras pasaulis, paveikslai –
ištisos Mandalos. Viskas atsirado iš vizijų, tad Hildegardos teiginys, kad
„visas menas, tenkinantis žmogiškus troškimus ir poreikius, kyla iš Dievo
įkvėpimo žmogiškajam kūnui“ Jos atveju tinka pažodžiui.
Savo kūrinyje nesistengiau atkartoti jos sąskambių, nesistengiau „vaizduoti“
Viduramžių. Skaitant ir analizuojant Jos tekstus, sukurtus prieš 800 m., žodis
po žodžio, nata po natos ėmė dėliotis naujas kūrinys.

Design:
Asta Kaušpėdaitė, Kęstutis Poniškaitis
Event venues:
Restaurant – music club „Kolonada“
Holy Virgin Mary Church
M. K. Čiurlionis Memorial House
St. Trinity Church in Liškiava
Sanatorium „ Lietuvos“ ,
Sanatorium „Draugystė“

Andrius Tėluchinas
1989 – 2001 Kauno J. Naujalio muzikos gimnazija (fortepijono (9 metai) ir chorinio
dirigavimo klasės (3 metai)); 2001 – 2005 Lietuvos muzikos ir teatro akademija
(kompozicija, bakalauras); 2005 – 2007 Lietuvos muzikos ir teatro akademija
(kompozicija, magistras); 2007 YAMAHA MUZIKOS MOKYKLOS muzikos Ir klavišinių
instrumentų mokytojas. Muzikinė veikla: muzikos kūryba visuose stiliuose - džiazo,
klasikos, elektroninė muzika. Taip pat industrinė muzika, eksperimentavimas su
kompiuterine grafika, šviesomis. Garso inžinerija, įvairūs menų sintezės projektai.
Kūrinių fortepijonui atlikėjas rašant muzikos studijose gyvai.

Concert announcer:
Andrius Bialobžeskis
Sound engineer:
Arūnas Zujus

„Subtiliosios mišios“
Sukurtos dar mokymosi J. Naujalio muzikos gimnazijoje metu (1999 m.).
Redaguotos 2007 metais kartu su kompozitoriumi ir choro „Jauna muzika“
vadovu Vaclovu Augustinu. Mišių dalys ne visos, jos dar nepabaigtos, nėra
Credo dalies. Pati idėja sukurti tokio pobūdžio mišias kilo dėl gimnazijoje
rengiamo kurinių mokyklos chorui konkurso.
Subtiliosiomis mišios pavadintos dėl to, kad jos yra labai minimalistiškos tiek
melodiškai, tiek ritmiškai. Harmonija ir jos netradicinės slinktys ir yra šių
mišių didžiausias subtilumas. Tradicija persipina su netradiciškumu tiek
harmonijos tiek formos prasme. Galbūt tai ne labai moderni muzika, tačiau ji
yra graži, originali, to ko ir reikia mūsų klausytojui. Stilistiškai apibrėžiant,
vienas kolega pasakė: „tai new simplicity“, kitaip tariant naujasis
paprastumas, atsvara populiariam vakarietiškam new complexity stiliui. Mano
nuomone, muzika turi teigiamai veikti žmogaus psichiką, ji turi būti ne per
aštri, ne per sudėtinga, ne per daug abstrakti, ko
šiuolaikinėje muzikoje yra labai daug. Ne
gramatiškas, bet tikslus pasakymas: „muzika,
maloni ausiai“.
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