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Tamara Gaitanži 
 

 Tamara Gaitanži Blažienė (g. 1945 m. balandžio 21 d. Manheime, 

Vokietija) – choro dirigentė ir kompozitorė. 1963–1965 m. choro dirigavimo ji 

mokėsi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos technikume (dėst. Boleslovas 

Piekarskis), 1965–1970 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje 

konservatorijoje (doc. Klemenso Griauzdės klasė), kompoziciją studijavo pas 

Feliksą Bajorą ir prof. Julių Juzeliūną.  

 1970–1971 m. Rokiškio kultūros mokyklos choro dirigavimo dėstytoja, 

1971–1972 m. Lietuvos valstybinės konservatorijos Choro dirigavimo katedros 

koncertmeisterė. 1972-2004 m. ji Lietuvos aklųjų draugijos kamerinio mišriojo 

choro (vėliau choras „Vilnius“) dirigentė. Jos diriguojamas choras padarė įrašų 

Lietuvos radijui, išleido plokštelę (1975). 1992-2006 m.  

 1992-2006 m. T. Gaitanži vadovavo Vilniaus evangelikų reformatų 

bažnyčios chorui. Nuo 1996 m. Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytoja. 

Nuo 2004 m. vadovauja Lietuvos graikų draugijos „Patrida“ vokaliniam 

instrumentiniam ansambliui. 

 T. Gaitanži yra sukūrusi kūrinių balsui ir fortepijonui, originalių, 

harmonizuotų ir išplėtotų dainų įvairios sudėties chorams, styginių kvartetą, 

kūrinių fortepijonui, fleitai, miuziklą solistams ir vaikų chorui „Ar mes mylim 

šaltą žiemą“, eilėraščių, dainų savo pačios tekstais. 

 

Miuziklas „Ar mes mylim šaltą žiemą“ 
Libretas Tamaros Gaitanži, panaudotos Vinco Giedros eilės 

Orų Tarnyba susirinko į savo neeilinį posėdį. Gauta daug skundų dėl žiemos 

išdaigų. Dabar svarstoma, ką gi daryti? 

Pasirodo Dzūkų Mergos, kurios skundžiasi, kad dėl žiemos jos gali likti basos ir 

nuogos. Orų Tarnyba nusprendžia išleisti Anketą, kad visi galėtų pareikšti savo nuomonę dėl 

žiemos. Anketa iškeliauja į didžiulį kelią, rašo dėdė ir teta, senis ir senelė. 

Laiškininkas Petras nešioja laikraščius, dažnai paslysta ir pargriūva. Jis pyksta 

ant žiemos ir norėtų ją išvaryti į pipirų šalį...  

Su Petro nuomone visiškai nesutinka jo sūnus Petrelis. Bet ką daryti vargšui 

šalnos pakąstam Grybui? O štai Rugeliui žiema nebaisi, jam smagu po baltais pusnynais.  

Netikėtai pasirodo svetimšalis iš pietų Kolorado Vabalas, kuriam žiema kelia 

tikrą siaubą: „Gelbėkit, gelbėkit!“. 

Orų Tarnyba pasimeta: ką daryti? 

Anketa ima interviu iš Sniego Senio: „gal Jums duoti laipsnį šilumos?“. Sniego 

Senis pasipiktina tokiu pasiūlymu, jam žiema patinka. Kitos nuomonės yra Vilkas. Žiemą jis 

nuolat alkanas ir sušalęs. O štai Eglutei gera ir žiemą, ir vasarą: vasarą jinai augina savo 

kankorėžius, o žiemą kartu su vaikais švenčia Kalėdas.  

Triukšmingai pasirodo Slidininkai ir Čiuožėjai. Jiems labai patinka žiema, jie 

ruošiasi apie tai rašyti netgi pačiai Prezidentei. Slidininkų triukšmas prižadino Mešką, kuri 

dabar sapnuoja saldų sapną. Netrukdykite jai miegoti! 

Ką gi daryti Orų Tarnybai? Aišku, reikia viską palikti, kaip yra. 



Atlikėjai: 
 

Orų Tarnyba – Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunių choras „Cantus gracilis“  

meno vadovas ir dirigentas, mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas 

chormeisteriai mokytoja ekspertė Renata Deltuvienė Bakutė ir vyr. mokytojas Evaldas 

Steponavičius, koncertmeisterė ekspertė Živilė Survilaitė 

 

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ solinio dainavimo specializacijos  

mokytojo eksperto Rolando Aiduko ir mokytojo metodininko Dmitrijaus Afanasjevo 

mokiniai, koncertmeisterė metodininkė Aušra Varnelienė 

 

Anketa  –   Aistė Kriaučiūnaitė 

 

Kolorado Vabalas –  

 

Kamilė Prusevičiūtė 

Eglutė –  Margarita Aleksiuk 

Meška –  Karina Fiodorova 

 

Laiškininkas Petras –   Kornelijus Nikitinas 

Laiškininko sūnus Petrelis – Feliksas Oskaras Klimas 

Rugelis – Gabija Bliūdžiūtė 

Grybas –  Auksė Šeduikytė 

 

Vilkas – Ignacy Edvard Neverovič 

Sniego Senis – Kasparas Žilinskas 

Dzūkų Mergos – Gabija Kojelytė, Simona Kaleinykaitė,  

Sintija Kaleinykaitė, Augustė Petrauskaitė,  

Inga Grigaliūnaitė, Karina Fiodorova, Ieva Gruodytė, 

Agnieška Tarlikovskaja. 

Slidininkai ir Čiuožėjai – Emilis Vinks, Ignacy Edvard Neverovič, Hubert Jakub 

Neverovič, Kasparas Žilinskas, Karol Valentonovič. 

Instrumentinis ansamblis: 

Fleitos  

  
Danielė ir Gabrielė Šiurkutės, Vilniaus muzikos 

mokyklos „Lyra“ vyr. mokytojos Loretos 

Rutkauskaitės mokinės  

  

Klarnetas Simonas Azguridis, Karoliniškių muzikos mokyklos 8 

kl. vyr. mokytojo Vytauto Mockūno mokinys 

Mušamieji instrumentai Gabrielė Levickytė („lietaus lazda“),  

Gabrielė Narbutaitė (trikampis);  

Viltė Baranauskaitė (metalofonas). 
  

 

Akompanuoja Aušra Varnelienė (fortepijonas) ir Živilė Survilaitė 

(fortepijonas) 

Režisierius Virgilijus Noreika 

Dirigentas Rolandas Aidukas 
 

 



 

 

 

 

 

Vaizdo montaže panaudoti Vilniaus Ateities vidurinės mokyklos ir Vilniaus Gerosios Vilties 

vidurinės mokyklos mokinių piešiniai, animacinių filmukų fragmentai ir fotonuotraukos. 
 

 

 

Žiemą mes paliksim, vasarą paliksim, 

gal nesusipyksim ir visiems įtiksim. 

Kas uogauti mėgsta, vasaros palauks, 

Kam žiema patinka, slidinėti trauks. 

Argi mes galėsim nuobodžiaut, vaikai, 

Jeigu mūsų metuos keturi laikai?! 
 

 

 
 

 

Renginį organizavo: 

Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ 

Taikos g. 47, Vilnius 

lyra@365.lt 

Direktorius Gintautas Smolskas 

Mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas 

Mokytojas metodininkas Dmitrijus Afanasjevas 

Vyr. mokytoja Tamara Gaitanži 

 


