„Ąžuoliuko“
talentai
2016-2017 m.

Vilniaus „Ąžuoliuko“
muzikos mokyklos mokiniai –
konkursų ir festivalių laureatai
bei diplomantai
2016-2017 m.

Augustas
Poškus
Algirdas
Leonardas
Poškus
Gitara, mokytoja
Vaidotė Benaitienė
Fortepijonas, mokytoja
Liudmila Ikonikova
• I-jo tarptautinio klasikinės gitaros
konkurso laureatai, I vieta ansamblių
kategorijoje (2017 m., Vilnius),
mokytoja V. Benaitienė
• X Lietuvos muzikos ir meno mokyklų
ansamblių festivalio-konkurso „Klasika
ir džiazas“ laureatai, I vieta (2016 m.,
Vilnius), mokytoja V. Benaitienė
• Respublikinio klasikinės gitaros
konkurso „Cantabile“ 2016 laureatai,
I vieta (2016 m., Klaipėda), mokytoja
V. Benaitienė
• Muzikuojančių šeimų festivaliokonkurso „Gaidų pynė 2016“
laureatai, II vieta akademinės muzikos
kategorijoje (2016 m., Vilnius),
mokytojos L. Ikonikova ir
V. Benaitienė
• III respublikinio muzikos mokyklų
programinės muzikos festivaliokonkurso „Iš muzikos lobių skrynios“
diplomantai (2016 m., Vilnius),
mokytoja L. Ikonikova

Algirdas
Leonardas
Poškus
Gitara, mokytoja
Vaidotė Benaitienė
• III respublikinio muzikos (meno)
mokyklų instrumentinių ansamblių
festivalio „Mokytojas ir Mokinys“
nominacija ir specialus prof.
A. Vizgirdos prizas „Už muzikalumą“
(2017 m., Vilnius)

Herkus
Gedmantas
Trimitas, mokytojas
Arvydas Barzinskas
• X tarptautinio jaunųjų talentų
konkurso „Tautiniai akcentai muzikoje“
laureatas, III vieta (2016 m., Vilnius)
• IV Tarptautinio medinių ir varinių
pučiamųjų instrumentų solistų ir
ansamblių festivalio-konkurso
„Ventus musicale“ diplomantas
(2017 m., Vilnius),
koncertmeisteris Robertas Šiurys
• XI Lietuvos muzikos ir meno mokyklų
ansamblių festivalio-konkurso
„Klasika ir džiazas“ laureatas,
III vieta (2017 m., Vilnius)
• III respublikinio muzikos (meno)
mokyklų instrumentinių ansamblių
festivalio „Mokytojas ir Mokinys“
nominacija „Už muzikinio žanro
interpretaciją“ (2017 m., Vilnius),
koncertmeisteris Robertas Šiurys

Radvilas
Pelanis

Nojus
Pudžemis

Fortepijonas, mokytoja
Živilė Survilaitė

Fortepijonas,
mokytoja Agnė Enčienė

• X tarptautinio jaunųjų talentų
konkurso „Tautiniai akcentai muzikoje“
laureatas, III vieta (2016 m., Vilnius)

• IX tarptautinio jaunųjų atlikėjų
kamerinės muzikos festivalio-konkurso
„Sąskambiai 2017“ diplomantas
(2017 m., Vilnius)

• XI Lietuvos muzikos ir meno mokyklų
ansamblių festivalio-konkurso „Klasika ir
džiazas“ laureatas, III vieta
(2017 m., Vilnius)

• I pianistų ir instrumentalistų konkurso
„Link Parnaso“ laureatas, diplomas už
stilingiausiai atliktą baroko epochos
pjesę (2016 m., Vilnius)

Jokūbas
Gedmantas

Dominykas
Laucius

Saksofonas, mokytojas
Kęstutis Kuncė
• IX tarptautinio jaunųjų atlikėjų
kamerinės muzikos festivalio-konkurso
„Sąskambiai 2017“ diplomantas
(2017 m., Vilnius)
• I pianistų ir instrumentalistų konkurso
„Link Parnaso“ laureatas, diplomas už
virtuozinės pjesės atlikimą
(2016 m., Vilnius), koncertmeisterė
Ekvilija Sutkevičienė

Fortepijonas, mokytoja
Vilma Jasudėnaitė
• XV respublikinio Leono Povilaičio
šiuolaikinės lietuviškos muzikos
festivalio-konkurso laureatas
(2017 m., Vilnius)
• I pianistų ir instrumentalistų konkurso
„Link Parnaso“ laureatas, diplomas už
virtuozinės pjesės atlikimą
(2016 m., Vilnius)

Ignas
Vasilevičius

Martynas
Strazdas

Fleita, mokytoja
Daiva Tumėnaitė-Vizgirdienė

Fortepijonas, mokytoja
Asta Grybienė

Rapolas
Okas
Fortepijonas,
mokytoja Rima Podprugina

• I respublikinio bendrojo fortepijono
jaunųjų atlikėjų konkurso
„Fortepijoninės noveletės“ laureatas,
II vieta (2017 m., Vilnius)

• XV respublikinio Leono Povilaičio
šiuolaikinės lietuviškos muzikos
festivalio-konkurso laureatai
(2017 m., Vilnius)

Dominykas
Gancevičius

Matas
Išaras

Fortepijonas,
mokytoja Rima Podprugina

Dirigavimas, mokytoja
Ramunė Rimkienė,
koncertmeisteris
Robertas Šiurys

• XV respublikinio Leono Povilaičio
šiuolaikinės lietuviškos muzikos
festivalio-konkurso laureatas
(2017 m., Vilnius)

• IV respublikinio jaunųjų dirigentų
konkurso, skirto kompozitoriaus,
dirigento ir pedagogo Stasio Šimkaus
130-ioms gimimo metinėms paminėti
diplomantas (2017 m., Vilnius)

Povilas
Kašauskas

Justas
Mikulskas

Fortepijonas, mokytoja
Agnė Enčienė

Fleita, mokytoja Daiva
Tumėnaitė-Vizgirdienė,
koncertmeisterė Renata
Milašiūtė-Drungilienė

• XV respublikinio Leono Povilaičio
šiuolaikinės lietuviškos muzikos
festivalio-konkurso diplomantas
(2017 m., Vilnius)

• III respublikinio muzikos (meno)
mokyklų instrumentinių ansamblių
festivalio „Mokytojas ir Mokinys“
nominacija „Už muzikinio žanro
interpretaciją“ (2017 m., Vilnius)

Radvilas
Kuncas

Adomas
Traubas

Fortepijonas, mokytoja
Asta Grybienė

Fortepijonas, mokytoja
Audronė Aleksandravičiūtė

• XV respublikinio Leono Povilaičio
šiuolaikinės lietuviškos muzikos
festivalio-konkurso diplomantas
(2017 m., Vilnius)

• III respublikinio muzikos
(meno) mokyklų instrumentinių
ansamblių festivalio
„Mokytojas ir Mokinys“
nominacija „Už muzikinio žanro
interpretaciją“ (2017 m., Vilnius)

Jaunučių
choras

Jaunučių
choras

Vadovė Renata Kuncienė,
koncertmeisterė Svaja Skučienė

Vadovė Eglė Čigriejūtė-Strolienė,
koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė

• 2016-07-06 Lietuvos moksleivių
Dainų šventė „Tu mums viena“

• 2017-03-10 Tęstinis projektas „Dainelė Tėvynei“ –
koncertas šv. Kotrynos bažnyčioje

• 2017-03-21 Jaunučių chorų festivalis
„Muzikuokime drauge“, Vilnius

Jaunučių
choras

Jaunučių
choras

Vadovė Edita Narmontienė,
koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė

Vadovė Daiva Leipuvienė,
koncertmeisterė Svaja Skučienė

• 2016-07-06 Lietuvos moksleivių
Dainų šventė „Tu mums viena“

• 2016-05-08 Lietuvos festivalis
„Skambėk, jaunyste“, Bistrampolio dvaras

• 2016-09-24 I-asis respublikinis
chorų festivalis „Dainuokime drauge“, Birštonas

• 2016-07-06 Lietuvos moksleivių
Dainų šventė „Tu mums viena“

• 2016-10-25 LR Konstitucijos egzamino
nugalėtojų apdovanojimai, LR Prezidentūra

• 2017-03-21 Koncertas „Vaidilos klasika“,
Vaidilos teatras

• 2017-04-08 Tarptautinis berniukų jaunučių
chorų festivalis „Jūros akmenukai“,
Klaipėda

Jaunučių chorų
projektinė veikla

„Ąžuoliuko“
jaunuolių choras

• 2016-05-01 Tęstinis projektas „Tau, Mamyte“ –
koncertas „Tėviškės spalvos“, LNF

Meno vadovas ir dirigentas Vytautas Miškinis,
koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė

• 2016-06-05 Tęstinis projektas
„Dovana Tėvui“ – koncertas Vilniaus mokytojų namų kiemelyje
• 2016-12-18 Tęstinis projektas
„Skamba Kalėdų varpeliai“ – koncertas šv. Kotrynos bažnyčioje
• 2017-02-16 Tęstinis projektas
„Lietuva ir aš“ – koncertai Vilniaus klube ir Valdovų rūmuose
• 2017-03-10 Tęstinis projektas „Dainelė Tėvynei“ –
koncertas šv. Kotrynos bažnyčioje
• 2017-05-07 Tęstinis projektas
„Tau, Mamyte“ – koncertas LNF

• 24-me tarptautiniame sakralinės muzikos
festivalyje-konkurse „Cantate Domino“
laimėjo 2 aukso diplomus,
I taurę (2016 m., Kaunas)

Berniukų ir jaunuolių
choras „Ąžuoliukas“

Berniukų ir jaunuolių
choras „Ąžuoliukas“

Dirigentas Linas Balandis

Meno vadovas prof. Vytautas Miškinis,
chormeisteriai Gitana Trimirkaitė,
Rita Nenėnaitė, Romas Skapas, Linas Balandis,
koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė,
vargonininkas Bernardas Vasiliauskas

• 24-me tarptautiniame sakralinės muzikos
festivalyje-konkurse „Cantate Domino“
laimėjo aukso diplomą, II taurę, žiūrovų
simpatijų prizą, komisijos pirmininko
prof. D. Dyczewskio specialųjį prizą
„Už gražiausią choro skambesį“ ir
pakvietimą į tarptautinį chorų konkursą
Ščecine (2016 m., Kaunas)

• Projektas koncertų-paskaitų ciklas
„Bažnytinio choro samprata, misija ir
raida krikščionių bažnyčios apeigose“
(2016-10-23 Kaišiadorys, 2016-10-30
Pabradė, 2016-11-06 Leliūnai,
2016-11-13 Elektrėnai)

• 2016-05-26 Koncertas, skirtas
Vilniaus mokytojų namų 70-čiui
• 2016-06-05 Projekto „Dovana Tėvui“
koncertas Vilniaus mokytojų namų
kiemelyje
• 2016 m. Berniukų chorų festivalisakcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą
ir narkomaniją“

• 2017-02-16 Patriotinių dainų koncertas,
skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai, Vilniaus klubas
• 2017-02-16 Patriotinių dainų koncertas,
skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai, Valdovų rūmai

• 2016-07-06 Lietuvos moksleivių
Dainų šventė „Tu mums viena“

• 2017-03-03 Sakralinės muzikos
koncertas „Šv. Kazimieras - Lietuvos
globėjas“, Vilniaus Arkikatedra bazilika

• 2016-11-05 Dalyvavimas Prezidento
V. Adamkaus 90-čio minėjimekoncerte, Kauno VDU aula

• 2017-03-04 Sakralinės muzikos
koncertas, skirtas Ukmergės parapijos
jubiliejui, Ukmergė

• 2016-11-29 Sakralinės muzikos
koncertas „Betliejaus žvaigždė“,
Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia

• 2017-03-11 Koncertas, skirtas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai,
Zarasai

• 2016-12-26 Teatralizuotas
koncertas „Šventų Kalėdų rytą“,
LNF

• 2017-03-21 Koncertas
„Vaidilos klasika“, Vaidilos teatras
• 2017-04-25 Koncertas „Dainuojantys
berniukai“ kartu su Ciuricho berniukų
choru, LNF

Hermano Perelšteino
jaunųjų dirigentų
konkurso LAUREATAI
(2017 m., Vilnius)

Dominykas Žvirblis,
mokytojas Vytautas Pastarnokas, I vieta
Kristijonas Šidlauskas,
mokytoja Daiva Leipuvienė, II vieta
Ignas Miškinis,
mokytoja Daiva Leipuvienė, II vieta
Lukas Eigėlis,
mokytojas Gintaras Leipus, III vieta
Lukas Padribonas,
mokytoja Daiva Leipuvienė, III vieta

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos
I pianistų ir instrumentalistų
konkurso „Link Parnaso“ LAUREATAI
(2016 m., Vilnius)

Džiugas Benaitis, išilginė fleita,
mokytoja Dalė Juozapavičiūtė, GRAND PRIX laimėtojas
Mindaugas Jonas Strauka, fortepijonas,
mokytoja Asta Grybienė, GRAND PRIX laimėtojas
Rapolas Kubilis, fortepijonas,
mokytoja Vilma Jasudėnaitė, diplomas už virtuozinės pjesės atlikimą
Ramūnas Kalinauskas, saksofonas,
mokytojas Kęstutis Kuncė, diplomas už virtuozinės pjesės atlikimą
Simonas Čeika, išilginė fleita,
mokytojas Algirdas Rakauskas,
diplomas už stilingiausiai atliktą baroko epochos pjesę
Adomas Mačiuika, išilginė fleita,
mokytojas Algirdas Rakauskas,
diplomas už stilingiausiai atliktą baroko epochos pjesę
Ignas Bakasėnas, fortepijonas,
mokytoja Vilma Jasudėnaitė,
diplomas už stilingiausiai atliktą baroko epochos pjesę

Bukleto rengėjai:
Aušra Šikšnelienė, Liudmila Ikonikova,
Agnė Enčienė, Audronė Aleksandravičiūtė,
Vilma Jasudėnaitė, Daiva Leipuvienė,
Daiva Tumėnaitė-Vizgirdienė

Nuotraukos:
Algirdo Rakausko,
iš mokyklos ir mokytojų asmeninių archyvų

