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Bwqs Vilniaus f, Tallat-Kelp3os aukitesniosios

muzikos mokyklos choro studijos vadovas,

molyklos simfoninio orkestro dirigentas,

Vilniaus miesto vokalinio instrumentinio ansamblio,,Vdtrung6"

meno vadovas, ,"{iuoliuko" ir Vilniaus valstybinio universiteto

akademinio choro chormeisteris-dirigentas, Vilniaus mokytojq

namq kamerinio vyrq choro vadovas. 1986 m. Vilniaus mol<ytojq

namuose suorganizavo miSrqj! kamerini chorq,,Cantemus'l

sureng6 per 100 koncertr4 Lietuvoje ir uisienyje - LaMjoje'

Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Prancfizijoje, Italijoje, Ispanijoje,

Austijoje ir Suomijoje. Choras ,,Cantemus" dalyvavo daugelyje

respublikiniq ir tarptautiniq konkursrl

L. V Lopas - respublikiniq daing Svendiq vyriausiasis dirigentas'

Suk[r6 chorinds ir kamerinds-instrumentinds muzikos kflriniq'

muzikos dramos spektakliams, varpams, vargonams, kameriniams

ansambliams. LMTA choro dirigavimo katedros docentas.

Brass Band,,Seniorai

2002 m. suburtas Brass Band,senjorai" (pirmasis

dirigentas Tadas Sileika) iSpopuliarejo ne tik tarp
pu6iamqjtl muzikos megejq. Parengqs kelet4

programq ir atlikqs tuo metu Lietuvoje maZai Zinomq uZsienio

autoriq kuriniq kolekffvas praddjo dalyvauti panaiiq kolektyvq

konkursuose, iempionatuose.

Nuo 2008 m. su kolektyvu bendradarbiavo kompozitoriai ir

dirigentai Laurynas Vakaris Lopas, Vytautas Mi5kinis, Piet Viesser

(Olandija). Brass Band ,$enjorai" dalyvavo 20t2 m' Lietuvos

variniq pudiamqjq instrumenul orkesEq dempionato Gala

koncerte, 2013-aisiais Lietuvos variniq puEiamqjq instrumentq

orkestrq iempionato koncerte akompanavo pasaulinio garso

eufonininkui Mikaelui Dood i5 Didiiosios Britanijos.

Brass Band ,$enjorai" dirigentas - ilpmetis Lietuvos

kariuomends orkesto antasis dirigentas Arfinas Katilius, nuo

2014 m. rugsdjo mdn. prie Brass Band ,,Senjorai" pulto sugriZo

kompozitorius, choro bei orkestro dirigentas, Lietuvos muzikos ir

teatro akademijos doc. L. V Lopas.

Kazys Daugdla

Kompozitorius, aranZuotojas, dirigentas, Lietuvos

muzikos ir tearo akademijos docentas, 5v.

Kazimiero ordino narys K. Daugdla muzikos

prad6jo mokytis Priekulds vaikq muzikos mol<yldoje' 1979 m' baige

Klaipedos St Simkaus auk5tesniqj4 muzikos molykl4, o 1984 m'

Lieutvos valsl konservatorij4 (dabar LMTAJ.

K. Daugdla yra dirigavgs per 400 valstybinio puiiamqjq

instrumentq orkesto ,,Trimitas" koncertq, parengqs per 50

programq, kuriose buvo atliekami paties K Daugdlos originahis ar

araniuoti kuriniai. Kompozitorius-araniuotojas K. Daugdla yra

parengqs per 700 muzikos kuriniq araniuodiq, orkestruodiq,

redakcijq. Didiiausi4 kurybos dali sudaro l<uriniai puiiamqjq

orkesEui, K Daugelos sukurti originalfis ir araniuoti k[riniai

skambdjo Lietuvos Dainq SvenGse, Baltijos $aliq studentq dainq

SvenGse ,,Gaudeamus'i Kasmet K. Daugilos kompozicijos

itraukiamos i pudiamr4jq orkeseq, dalyvaujandiq Lietuvos

pudiamqjq orkestrq dempionatuose-konkursuose privalom4ii

repertuare.

Koncerto organizatorius - Sv. Kazimiero ordinas
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DALWAUIA:

Sol iste Sofii a JonaitYtd

Vargoninink€s:

ZMle Survilait€, Renata Marcinkutd-Lesieun

Vilniaus m uz ikos mo}<yklos,,Lyra" jauniq choras

,,Cantus gracilis".

Vad. ir dir Rolandas Aidukas,

chormeisteris - Evaldas Steponavidius.

Vilniaus Brass Band orkestras,,Senjorai".

Vad. Vytautas derniauskas.

Dirigentai:

Laurynas Vakaris Lopas ir Kazys Daugdla

www.ordinas. l t
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PROGRAMA

,,Malda"

Leonidas Abaris (g. 1955J

Zodi. Lacrimos (Vitos LiaudanskaiGs-VaitkevidienesJ.
Atl. Sofija Jonaityte, ak. Renata Marcinkute-Lesieur {vargonai].

Ave Maria
Giulio Caccini fDtulijus Kadinis, 1550-1618J

Atl. Sofija jonaitl't€, Vilniaus muzikos mokyklos ,,Lyra" jauniq choras
,,Cantus gracilis'i Vadovas, dirigentas - Rolandas Aidukas,

chormeisteris - Evaldas Steponavidius, ak. Zivile Survilaite (vargonaiJ.

Angelq miSios (tuIissa de Angelis,2005)
Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei
Kristina VasiliauskaiG {g. 1956J

Atl. Vilniaus muzikos mokyklos ,,Lyra" jauniq choras ,,Cantus gracilis'1
Vadovas, dirigentas - Rolandas Aidukas,

chormeisteris - Evaldas SteponaviEius, ak. Zivile SurvilaiG (vargonaiJ.

Choralas Nun ruhen alle Wiilder (aranZ. E. Ball)

fohann Sebastian Bach (Johanas Sebastianas Bachas, 1685-1750)

Atl. Vilniaus Brass band orkestras Jenjorai".

Terra tremuit (aranz. T. sileika)
feronimas Kaiinskas (1907-2005J

Atl. Vilniaus Brass band orkestras -Senjorai".

Largo (aranZ. f. Curnow)
Georg Friedrich Hiindel (Georgas Frydrichas Hendelis, 1685-1759)

Atl. Vilniaus Brass band orkesras -Senjorai".

Canterbury Chorale
Jan Van der Roost [1956J

Atl. Vilniaus Brass band orkestras ,,Senjorai". Vad. Vytautas eerniauskas.
Dir. Laurynas Vakaris Lopas.

,,Sv. Kazimiero cho ralas"- cho ralind fantaziia
orkestrui ir vargonams.

Kazys Daugela (1960)

Atl. Vilniaus Brass band orkestras ,,Senjorai'i Vad. Vytautas derniauskas.
Vargonuoj a Renata Ma rcinkuG-Lesieur'; dir. Kazys Daugela.

Sofiia Jonaityt6

Lietuvos operos solisG (sopranas), Sv. Kazimiero

ordino dama. Dainininkds kelias prasid6jo

1968 m. baigus Kauno muzikinio teatro studijq,

kur dainavimo pradmenis gavo its solisto S. Rubinovo. Baigusi

konservatorij4 (1975 m.) S. fonaityt6 debiutavo Margaritos vaidme-

niu (Ch. Gounod,,Faustas'J. SolisG buvo vertinama ddl operai labai

tinkamo, stipraus, techniSkai i5lavinto, plataus diapazono balso,

dailios sceninis i5vaizdos, plasti5kumo bei imlumo, darb5tumo ir

pareigingumo, kone visuose teatro spektakliuose dainavo pagnn-

dines savo balso partijas. UZ du vaidmenis (G. Verdi ,,Aida'| G.

Puccini ,,Tosca") 1998 m. pelnd ,,Kristoforz{',200L m. - Lietuvos

Didiiojo kunigaik5iio Gedimino ordin4. Baigusi solisGs karjer4 S.

Jonaitytd i5 teatro nepasitraukd - dabar ii yra teatro edukaciniq

projekq koordinatord.

Renata Marcinkuto-Lesieur

Baigd fortepijono specialybq J. Naujalio muzikos

gimnazijoje ir fortepijono bei vargonq magistro

studijas Lietuvos muzikos akademijoje. 1992-

1993 m. staZavosi Austrijoje, Salzburgo Universitete,,Mozarteum'1

Nuo 1991 m. - LMTA ddstytoja-asistentE, o nuo 2010 m' - docenG,

vadovauja LMTA Vargonq ir ldavesino katedrai'

R Marcinkutd-Lesieur aktyviai koncertuoja kaip solistd,

kameriniq ansambliq solisG, su ivairiais Lietuvos ir uisienio

chorais bei orkestrais, nuolat koncertuoja su LNSO. Kaip solisG

gash:oliavo visuose Lietuvos miestuose, l,awtjoi Estij oj, Vokietijoj,

Austrijoj, nuolat kviediama groti Italijoje, Suomijoje, Alandq salose,

Norvegijoje, Lenkijoje, Sveicarijoie, koncertavo fAV bei Meksikoje.

fauniq choras,,Cantus gracilis"

Vilniaus muzikos mokyklos ,,Lyra" jauniq chorq

,,Cantus gracilis" 1992 m. subflre dabartinis jo

meno vadovas ir dirigentas, molrytojas ekspertas

Rolandas Aidukas (pavadinimas kolektyvui suteiktas 2012 m').

fame dainuoja IV-VIl ld. chorinio dainavimo specializaciios

mergait6s ir merginos. Kolektyvas aktyviai koncertuoja, dalyvauja

Lieulvos dainq 5vent6se, festivaliuose, moksleiviq menq SvenGse ir

kiu.rose renginiuose, yra trijq tarptautiniq ir dviejq Salies konkursq

laureatas, kuriam teko nema2ai koncertuoti ne tik Lietuvoje, bet ir

Lenkijoje, Lawij oje, Estijoje, Vokietij oj e, eekijoje, Italij oj e.

Kolektyvo repertrrare daug uZsienio ir lietuviq kompozitoriq

[vairiq epochq ir stiliq klriniq.

RolandasAidukas

Choro dirigentas, pedagogas. Lietuvos muzikos ir

teabo akademijos docentas, Vilniaus muzikos

mokyklos ,,Lyra" jauniq choro ,,Cantus gracilis"

meno vadovas ir dirigentas, mokytojas ekspertas, Lietuvos

mokslininkq s4jungos narys, Lietuvos muzikos mokytojq asociaci-

jos Tarybos narys, Vilniaus miesto muzikos molcytojq metodinio

burelio pirmininkas,

Gime 1965 m. Vilniuje. 1984-1991 m. choro dirigavim4 studijavo

Lietnvos valstybindje konservatorijoje, t99L-t992 m. - Lietuvos

muzikos akademijos (dabar LM'IAJ Meno aspiranturoje. Su choru

,,Canhrs gracilis" daug koncertuoja Lietuvoje ir utsienyje.

Para5e istoring apybraiZq ,,Lietuvitl religind choro muzika"

(Lietuvig kataliktl mokslo akademija, MenaStis K - V 1996).

Sudare ir redagavo ,,Lieilvi{ choro muzikos antologijos" I tomq

(Lietuvos liaudies kultrlros centras, 2012).

Programos sudarytoja - LMTA doc. Virginija Apanavitien6.


