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VILNIAUS „ĄŽUOLIUKO“ MUZIKOS MOKYKLA



Herkus Gedmantas
Trimitas, mokytojas Arvydas Barzinskas
•     V tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso 

„Muzikinė akvarelė – 2016“ laureatas, III vieta 
(2016 m., Anykščiai)

•     Tarptautinio medinių ir varinių pučiamųjų 
instrumentų solistų ir ansamblių festivalio-
konkurso „Ventus musicale“ diplomantas 
(2015 m., Vilnius), koncertmeisteris Robertas 
Šiurys

•     IX tarptautinio jaunųjų talentų konkurso 
„Tautiniai akcentai muzikoje“ laureatas, III vieta   
(2015 m., Vilnius)

•     XIV respublikinio Leono Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos muzikos festivalio-konkurso 
laureatas ansamblių kategorijoje (2015 m., Vilnius)

•     IX Lietuvos muzikos ir meno mokyklų ansamblių festivalio-konkurso „Klasika ir džiazas“ 
diplomantas (2015 m., Vilnius)

Justas Stakionis
Saksofonas, mokytojas 
Kęstutis Kuncė
Rapolas Čereškevičius
Fortepijonas, mokytoja 
Izabela Dakinevičiūtė
•     V tarptautinio kamerinių 

ansamblių konkurso 
„Muzikinė akvarelė – 
2016“ laureatai, II vieta 
(2016 m., Anykščiai)

•     Vaikų ir jaunimo menų festivalis „Skambantis dvaras“, Panevėžio savivaldybės prizo „Panevėžys 
– Lietuvos kultūros sostinė 2014“ laimėtojai (2014 m., Pakruojis)

Radvilas Pelanis
Fortepijonas, mokytoja Živilė Survilaitė
•     V tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso 

„Muzikinė akvarelė – 2016“ laureatas, III vieta 
(2016 m., Anykščiai)

•     IX tarptautinio jaunųjų talentų konkurso 
„Tautiniai akcentai muzikoje“ laureatas, III vieta  
(2015 m., Vilnius)

•     XIV respublikinio Leono Povilaičio šiuolaikinės 
lietuviškos muzikos festivalio-konkurso laureatas 
ansamblių kategorijoje (2015 m., Vilnius)

•     IX Lietuvos muzikos ir meno mokyklų 
ansamblių festivalio-konkurso „Klasika ir 
džiazas“ diplomantas (2015 m., Vilnius)

Joris Jankevičius
Išilginė fleita,  
mokytoja Daiva Tumėnaitė-Vizgirdienė, 
koncertmeisteris Rimtenis Juozas Šimulynas
•     XXIV Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų 

atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos 
instrumentais konkurso laureatas, II vieta 
(2016 m., Kaunas)

•     III tarptautinio instrumentinės muzikos konkurso 
„Muzikinė mažųjų mozaika 2016“ diplomantas 
(2016 m., Alytus)

•     II respublikinio jaunųjų fleitistų festivalio 
„Fleitos kelionės“ nominacijos „Už artistiškumą 
ir nuoširdų muzikavimą“ laimėtojas (2016 m., 
Vilnius)



Paulius Stanulionis
Fortepijonas, mokytoja Aušra Šikšnelienė
•     II tarptautinio jaunųjų pianistų konkurso-festivalio „Terra musica“ diplomantas ir diplomas 

-nominacija „Už originaliausią lietuviškos pjesės interpretaciją“  (2014 m., Druskininkai)
•     V respublikinio jaunųjų atlikėjų lietuviškos muzikos festivalio-konkurso „ATLĖK, SAKALE“ 

laureatas, I vieta ir diplomas bei specialus prizas „Už originaliausią lietuvių autoriaus kūrinio 
interpretaciją“ (2015 m., Alytus)

•     II respublikinio muzikos mokyklų programinės muzikos festivalio-konkurso „Iš muzikos lobių 
skrynios“ diplomantas (2015 m., Vilnius)

Daumantas Kazlauskas
Fortepijonas, mokytoja Rima Podprugina
•     VI tarptautinio lenkų fortepijoninės muzikos 

festivalio-konkurso, skirto Fryderyk’ui Chopin’ui 
diplomantas (2015 m.,Vilnius)

Rapolas Okas
Fortepijonas, mokytoja Rima 
Podprugina
•     VII respublikinio jaunųjų 

atlikėjų ir dailininkų festivalio-
konkurso „Skambinu, 
įsivaizduoju, piešiu“ laureatas 
(2016 m., Vilnius)

•     VI tarptautinio lenkų 
fortepijoninės muzikos 
festivalio-konkurso, skirto 
Fryderyk’ui Chopin’ui 
diplomantas (2015 m., Vilnius)

•     IV respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „Musica amabile“ diplomantas (2015 m., Vilnius)

Jokūbas Gedmantas
Saksofonas, mokytojas Kęstutis Kuncė, 
koncertmeisterė Ekvilija Sutkevičienė
•     III tarptautinio instrumentinės muzikos konkurso 

„Muzikinė mažųjų mozaika“ diplomantas 
(2016 m., Alytus)



Arnas Dambrauskas
Išilginė fleita, mokytoja Dalė Juozapavičiūtė, 
koncertmeisteris Rimtenis Juozas Šimulynas
•     III tarptautinio instrumentinės muzikos konkurso 

„Muzikinė mažųjų mozaika“ diplomantas 
(2016 m., Alytus)

Matas Filonovas
Išilginė fleita, mokytojas Algirdas Rakauskas, 
koncertmeisteris Robertas Šiurys
•     XXIV Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų 

atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos 
instrumentais konkurso laureatas, II vieta 
(2016 m., Kaunas)

Adomas Mačiuika
Išilginė fleita, mokytojas Algirdas Rakauskas, koncertmeisteris Robertas Šiurys
•     XXIV Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos 

instrumentais konkurso laureatas, I vieta (2016 m., Kaunas)

Povilas Kašauskas
Fortepijonas, mokytoja Agnė Enčienė
•     XIV respublikinio Leono Povilaičio šiuolaikinės 

lietuviškos muzikos festivalio-konkurso laureatas 
(2015 m., Vilnius)

•     IV respublikinio muzikos mokyklų antrojo 
muzikos instrumento (fortepijono) mokinių 
konkurso „Su šypsena“ laureatas, III vieta ir 
diplomas „Už lietuviškos muzikos propagavimą“ 
(2016 m., Kaunas)



Vytautas Grigelevičius
Fortepijonas, mokytoja  
Aleksandra Ingaunytė
•     IV respublikinio jaunųjų pianistų 

festivalio-konkurso „Judančio pasaulio 
ritmais“ laureatas (2015 m., Vilnius)

Adomas Čenkus
Fortepijonas, mokytoja Liudmila Ikonikova
•     II respublikinio muzikos mokyklų programinės muzikos 

festivalio-konkurso „Iš muzikos lobių skrynios“ laureatas 
(2015 m., Vilnius)

Rokas Valentinavičius
Fortepijonas, mokytoja  
Aušra Šikšnelienė
•     II respublikinio muzikos mokyklų 

programinės muzikos festivalio-konkurso 
„Iš muzikos lobių skrynios“ laureatas 
(2015 m., Vilnius)

Martynas Sabaitis
Fortepijonas, mokytoja  
Liudmila Ikonikova
•     II respublikinio muzikos mokyklų 

programinės muzikos festivalio-konkurso 
„Iš muzikos lobių skrynios“ laureatas 
(2015 m., Vilnius)

Juozapas Ryliškis
Fortepijonas, mokytoja Liudmila Ikonikova
•     IV respublikinio muzikos mokyklų antrojo muzikos 

instrumento (fortepijono) mokinių konkurso „Su šypsena“ 
laureatas, I vieta (2016 m., Kaunas)

•     II respublikinio muzikos mokyklų programinės muzikos 
festivalio-konkurso „Iš muzikos lobių skrynios“ laureatas 
(2015 m., Vilnius)

Augustas Poškus 
Fortepijonas, mokytoja Liudmila Ikonikova
•     IV respublikinio muzikos mokyklų antrojo muzikos 

instrumento (fortepijono) mokinių konkurso „Su šypsena“ 
laureatas, I vieta (2016 m., Kaunas)

Gitara, mokytoja Vaidotė Benaitienė
•     II respublikinio jaunųjų fleitistų festivalio „Fleitos kelionės“ 

nominacijos „Už artistiškumą ir nuoširdų muzikavimą“ 
laimėtojas (2016 m., Vilnius)



Algirdas Leonardas Poškus
Fortepijonas, mokytoja Liudmila Ikonikova
•     IV respublikinio muzikos mokyklų antrojo muzikos 

instrumento (fortepijono) mokinių konkurso „Su 
šypsena“ laureatas, I vieta (2016 m., Kaunas)

Gitara, mokytoja Vaidotė Benaitienė
•     II respublikinio jaunųjų fleitistų festivalio „Fleitos 

kelionės“ nominacijos „Už artistiškumą ir nuoširdų 
muzikavimą“ laimėtojas (2016 m., Vilnius)

•     V Vilniaus miesto muzikos mokyklų jaunųjų 
gitaristų festivalio specialaus prizo laimėtojas 
(2016 m., Vilnius)

Ignas Bakasėnas
Fortepijonas, mokytoja Vilma Jasudėnaitė
•     VII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 

festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 
piešiu“ laureatas (2016 m., Vilnius)

Ignas Brazys
Dirigavimas, mokytoja Rita Nenėnaitė, koncertmeisteris Paulius Matuzas
•     III respublikinio jaunųjų dirigentų konkurso, skirto dirigento, kompozitoriaus, pedagogo 

Konrado Kavecko 110-osioms gimimo metinėms paminėti laureatas, I vieta (2015 m., Vilnius)

Jokūbas Dovidas
Fortepijonas, mokytoja Jelena Litvinova
•     VII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 

festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 
piešiu“ laureatas (2016 m., Vilnius)

Radvilas Kuncas
Fortepijonas, mokytoja Asta Grybienė
•     VII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 

festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 
piešiu“ laureatas (2016 m., Vilnius)



Rokas Kurkutis
Fleita, mokytoja Dalė Juozapavičiūtė, 
koncertmeisteris Rimtenis Juozas 
Šimulynas
•     VII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 

festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 
piešiu“ laureatas (2016 m., Vilnius)

Dominykas Laucius
Fortepijonas, mokytoja Vilma Jasudėnaitė
•     IV respublikinio muzikos mokyklų antrojo 

muzikos instrumento (fortepijono) mokinių 
konkurso „Su šypsena“ diplomantas (2016 m., 
Kaunas)

•     IV respublikinio jaunųjų pianistų konkurso 
„Mažieji virtuozai“ diplomantas (2016 m., Vilnius)

Aleksandras Mašonis
Fortepijonas, mokytoja Natalija Kosenko
•     VII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 

festivalio-konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, 
piešiu“ laureatas (2016 m., Vilnius)

•     XIV respublikinio Leono Povilaičio šiuolaikinės 
lietuviškos muzikos festivalio-konkurso 
diplomantas (2015 m., Vilnius)

Dominykas Žvirblis
Fortepijonas, mokytoja Loreta 
Kuliešiuvienė
•     IV respublikinio muzikos mokyklų antrojo 

muzikos instrumento (fortepijono) mokinių 
konkurso „Su šypsena“ laureatas, II vieta 
(2016 m., Kaunas)

Martynas Strazdas
Fortepijonas, mokytoja Asta Grybienė
•     IV respublikinio muzikos mokyklų antrojo 

muzikos instrumento (fortepijono) mokinių 
konkurso „Su šypsena“ diplomas „Už virtuozinės 
pjesės atlikimą“ (2016 m., Kaunas)

•     XIV respublikinio Leono Povilaičio šiuolaikinės 
lietuviškos muzikos festivalio-konkurso 
diplomantas (2015 m., Vilnius)

Tautvydas Kairys
Trimitas, mokytojas Arvydas 
Barzinskas
Lukas Padribonas
Fortepijonas, mokytoja Živilė 
Survilaitė
•     XIV respublikinio Leono 

Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos 
muzikos festivalio-konkurso 
diplomantai ansamblių 
kategorijoje (2015 m., Vilnius)



Adomas Pivoriūnas
Fortepijonas, mokytoja Liudmila Ikonikova
•     II respublikinio muzikos mokyklų programinės muzikos 

festivalio-konkurso „Iš muzikos lobių skrynios“ 
diplomantas (2015 m., Vilnius)

Dominykas Gancevičius
Fortepijonas, mokytoja Rima Podprugina
•     VII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalio-

konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ diplomantas 
(2016 m., Vilnius)

Mindaugas Jonas Strauka
Fortepijonas, mokytoja Asta 
Grybienė
•     VII respublikinio jaunųjų atlikėjų 

ir dailininkų festivalio-konkurso 
„Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 
diplomantas (2016 m., Vilnius)

•     XIV respublikinio Leono Povilaičio 
šiuolaikinės lietuviškos muzikos 
festivalio-konkurso diplomantas 
(2015 m., Vilnius)

Lukas Eigėlis
Fortepijonas, mokytoja Jelena 
Litvinova
•     VII respublikinio jaunųjų atlikėjų 

ir dailininkų festivalio-konkurso 
„Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 
diplomantas (2016 m., Vilnius)

•     Respublikinio muzikos (meno) 
mokyklų instrumentinių ansamblių 
festivalio „Mokytojas ir mokinys“ 
specialaus prof. Algirdo Vizgirdos 
prizo laimėtojas 

Adomas Juostas
Gitara, mokytoja Vaidotė Benaitienė
•     VII respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalio-

konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ diplomantas 
(2016 m., Vilnius)

Laimis Šimkevičius
Fortepijonas, mokytoja Aleksandra 
Ingaunytė
•     VII respublikinio jaunųjų atlikėjų 

ir dailininkų festivalio-konkurso 
„Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 
diplomantas (2016 m., Vilnius)



Hermis Kasperavičius
Fortepijonas, mokytoja Loreta Kuliešiuvienė
•     Respublikinio muzikos (meno) mokyklų instrumentinių 

ansamblių festivalio „Mokytojas ir mokinys“ specialaus 
prof. Algirdo Vizgirdos prizo laimėtojas 

Simonas Čeika,  
Matas Filonovas,  
Jurgis Šaliamoras, 
Adomas Mačiuika, 
Dominykas Kepalas
Išilginių fleitų ansamblis, 
mokytojas Algirdas Rakauskas
•     II respublikinio jaunųjų fleitistų festivalio „Fleitos kelionės“ nominacijos „Už artistiškumą ir 

nuoširdų muzikavimą“ laimėtojai (2016 m., Vilnius)

Simonas Čeika
Išilginė fleita, mokytojas Algirdas Rakauskas, 
koncertmeisteris Robertas Šiurys
•     XXIV Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų atlikėjų 

pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais 
konkurso padėkos rašto laimėtojas (2016 m., Kaunas)

•     II respublikinio jaunųjų fleitistų festivalio „Fleitos 
kelionės“ nominacijos „Už artistiškumą ir nuoširdų 
muzikavimą“ laimėtojas (2016 m., Vilnius)

Aleksandr Leonov
Fleita, mokytoja Dalė 
Juozapavičiūtė
•     II respublikinio jaunųjų 

fleitistų festivalio „Fleitos 
kelionės“ nominacijos 
„Už artistiškumą ir 
nuoširdų muzikavimą“ 
laimėtojas (2016 m., 
Vilnius)

Karolis Kruopis
Fleita, mokytoja Daiva Tumėnaitė-Vizgirdienė, koncertmeisteris Robertas Šiurys
•     Respublikinio muzikos (meno) mokyklų instrumentinių ansamblių festivalio „Mokytojas ir 

mokinys“ nominacijos „Už geriausią muzikinio žanro interpretaciją“ laimėtojas (2015 m., 
Vilnius)



Adomas Levinas
Gitara, mokytojas Jonas Gadišauskas
•     Respublikinio muzikos (meno) mokyklų instrumentinių ansamblių festivalio „Mokytojas ir 

mokinys“ nominacijos „Už geriausią muzikinio žanro interpretaciją“ laimėtojas (2015 m., 
Vilnius)

Dirigavimas, mokytojas Gintaras Leipus
•     Hermano Perelšteino jaunųjų dirigentų konkurso, skirto prof. Vytauto Miškinio 60-mečiui 

laureatas, I vieta (2015 m., Vilnius)

Adomas Rakauskas
Dirigavimas, mokytoja Daiva 
Leipuvienė
•     Hermano Perelšteino jaunųjų 

dirigentų konkurso, skirto 
prof. Vytauto Miškinio 
60-mečiui laureatas, II vieta 
(2015 m., Vilnius)

Gustas Mikutavičius
Dirigavimas, mokytojas Gintaras Leipus
•     Hermano Perelšteino jaunųjų dirigentų konkurso, skirto prof. Vytauto Miškinio 60-mečiui 

laureatas, II vieta (2015 m., Vilnius)
Arminas Kuncas
Dirigavimas, mokytoja Renata Kuncienė
•     Hermano Perelšteino jaunųjų dirigentų konkurso, skirto prof. Vytauto Miškinio 60-mečiui 

laureatas, III vieta (2015 m., Vilnius)

Vytenis Razmus
Gitara, mokytoja Vaidotė Benaitienė
•     V Vilniaus miesto muzikos mokyklų jaunųjų 

gitaristų festivalio specialaus prizo laimėtojas 
(2016 m., Vilnius)

Justas Stakionis
Dirigavimas, mokytoja Rita 
Nenėnaitė
•     Hermano Perelšteino jaunųjų 

dirigentų konkurso laureatas, I 
vieta (2016 m., Vilnius)

Mantas Migauskas
Dirigavimas, mokytoja 
Renata Kuncienė
•     Hermano Perelšteino jaunųjų 

dirigentų konkurso laureatas, 
II vieta (2016 m., Vilnius)

Petras Lapukas
Dirigavimas, mokytojas 
Gintaras Leipus
•     Hermano Perelšteino jaunųjų dirigentų konkurso laureatas, III vieta (2016 m., Vilnius)



Jaunučių choras  
Vadovė Daiva Leipuvienė, koncertmeisterė Svaja Skučienė
• V Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalio-konkurso (I regioninio turo) I laipsnio diplomas 

(2015 m., Vilnius)

Janučių choras 
Vadovė Edita Narmontienė, koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė
2014-11-28   Renginio „Knygų Kalėdos“ atidarymas, LR Prezidentūra 

Festivalis – akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“:
2014-05-18   Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės bažnyčia 
2014-05-24   Kauno valstybinė filharmonija
2014-05-25   Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra
2014-05-31   Vilniaus Šv. Jonų bažnyčia
2014-07-06   Respublikinė Dainų šventė „Čia – mūsų namai“
2014-2016 metais O. Narbutaitės opera „Kornetas“, LNOBT
2015-01-04   Koncertas Vilniaus Arkikatedroje
2015-10-09   Dalyvavimas LRT laidoje „Labanaktukas“



Jaunučių choras 
Vadovė Eglė Čigriejūtė-Strolienė,  
Loreta Kuliešiuvienė
2014-12-15   Koncertas „Šeimos santykių 

instituto“ kalėdiniame labdaros 
vakare, Kaunas

2014-12-20   „Išsipildymo akcijos“ įkvėpti, 
jubiliejinis koncertas „Aš vis dar 
tikiu“, LDK Valdovų rūmai

2014-12-26   Teatralizuotas koncertas „Skamba 
Betliejaus varpai“, LNF

2016-02-01   Koncertas „Tu – namų žiburys“ 
iš ciklo „Alma Mater musicalis“, 
Vilniaus Šv. Jonų bažnyčia

2016-03-10   Koncertas „Dainelė Tėvynei“, 
Vilniaus lietuvių namai

Jaunučių choras 
Vadovė Renata Kuncienė, koncertmeisterė Svaja Skučienė
2014-11-29   Respublikinis chorų festivalis „Chorų šventė“, Nacionalinė  

M. K. Čiurlionio menų mokykla
2015-01-11   Koncertas Visų Šventųjų bažnyčioje
2015-03-24   X Jaunučių chorų festivalis „Dainuokime ir muzikuokime drauge“, 

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla
2015-05-23   Festivalis – akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“, 

Molėtų vasaros estrada
2016-02-16   „Sostinės žvaigždžių diena“, „Lietuvos ryto“ arena
2016-03-16   XI Jaunučių chorų festivalis „Dainuokime ir muzikuokime drauge“, 

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla



Jaunučių chorų projektinė veikla
2014-05-03   Labdaros akcija - koncertas „Atsigręžk į vaikus“, Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčia
2014-05-04   Tęstinis projektas - koncertas Motinos dienai „Pas Motulę augau“, LNF
2014-06-01   Tęstinis projektas - koncertas „Dovana Tėvui“, Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčia
2014-12-21   Tęstinis projektas - koncertas „Skamba Kalėdų varpeliai“, Vilniaus Šv. Kotrynos 

bažnyčia
2015-06-07   Tęstinis projektas - koncertas „Dovana Tėvui“, Vilniaus Mokytojų namų kiemelis
2015-04-25   Koncertas, skirtas berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ 55-mečiui ir Vilniaus 

„Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 35-mečiui, Vilniaus Kongresų rūmai
2015-05-03   Tęstinis projektas - koncertas Motinos dienai „Tau, Mamyte“, LNF
2015-12-09   Tęstinis projektas - koncertas „Skamba Kalėdų varpeliai“, Vilniaus Šv. Kotrynos 

bažnyčia

Jaunučių choras 
Vadovė Daiva Leipuvienė, koncertmeisterė Svaja Skučienė
2014-12-07   Koncertas „Natų ir raidžių žaidimai“, LNF
2015-02-16   Iškilmingas Vasario 16-osios minėjimo koncertas, LNF
2015-03-28   V Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalis-konkursas, Vilniaus Tuskulėnų gimnazija
2015-09-30   Akcijos „Nusiskusiu plaukus dėl sergančių vaikų“ baigiamasis koncertas, Vilniaus 

Šv. Kotrynos bažnyčia
2015-10-26   Konstitucijos egzamino nugalėtojų pagerbimo ceremonija, LR Prezidentūra



Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“
(Pagrindinio muzikinio ugdymo, V – VIII mokymosi metų choras)
Meno vadovas prof. Vytautas Miškinis, chormeisteriai Gitana Trimirkaitė, Rita 
Nenėnaitė, Romas Skapas, Linas Balandis, koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė
2014-07-06   Respublikinė Dainų šventė „Čia – mūsų namai“
2014-09-13   Klasikinės muzikos festivalio „12 muzikos savaitgalių Anykščiuose“ uždarymo 

koncertas
2014-09-15   Pasaulio krepšinio čempionato dalyvių sutikimas, Vilniaus Rotušė
2014-09-26   Oršos mūšio paminėjimo iškilmės, Vilniaus Arkikatedros aikštė
2014-11-05   Vėlinių koncertas su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru, Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčia 
2014-11-29   „Išsipildymo akcija“, TV3 
2014-12-26   Teatralizuotas koncertas „Skamba Betliejaus varpai“, LNF
2015-02-16   Iškilmingas koncertas Valstybės atkūrimo dienai paminėti „Geltona, žalia, raudona“, 

Arkikatedros aikštė
2015-03-11   Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio minėjimo renginiai
2015-04-25   Koncertas, skirtas berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ 55-mečiui ir Vilniaus 

„Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 35-mečiui, Vilniaus Kongresų rūmai
2015-05-08   Koncertas „In Memoriam“, skirtas antrojo pasaulinio karo aukoms atminti, Vilniaus 

Kongresų rūmai
2015-09-17   Koncertas, skirtas Ch. Potašinsko ir H. Perelšteino atminimui, Vilniaus Šv. Kotrynos 

bažnyčia
2015-10-09   Vytauto Didžiojo gimnazijos 100-mečio jubiliejinis koncertas, Siemens arena
2015-11-04   Nacionalinių technikos apdovanojimų iškilmės, LNK studija
2015-11-22   Advento muzikos festivalio koncertas, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia
2015-12-26   Teatralizuotas koncertas „Karališkos Kalėdos“, LNF
2016-01-12   Koncertas „In Memoriam“, skirtas sausio 13-ajai, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčia
2016-01-13   Iškilmingas Laisvės gynėjų dienos minėjimas, LR Seimas
2016-02-16   Valstybingumo maršruto „Geltona, žalia, raudona“ koncertas, Vilniaus Šv. Kotrynos 

bažnyčia
2016-02-18   Koncertas skirtas „Vartų“ galerijos 25-mečiui, Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčia
2016-03-08   Koncertas „Sveikiname moteris“, Kauno Žalgirio arena
2016-03-10   Koncertas „Laisvės vaikai“, Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčia





Bukleto rengėjai:

Aušra Šikšnelienė
Liudmila Ikonikova

Daiva Tumėnaitė-Vizgirdienė
Audronė Aleksandravičiūtė

Vilma Jasudėnaitė
Edita Narmontienė

Agnė Enčienė
Daiva Leipuvienė

Nuotraukos:

Algirdo Rakausko, Aurimo Grybo,
iš mokyklos ir mokytojų asmeninių archyvų




