
KONCERTINIO CHORO REPETICIJOS 2020 M. KOVO – RUGPJŪČIO  MĖNESIAIS 

KOVAS 

2 d. pirmadienis –18:30 val. vyrų choro repeticija. 

4 d. trečiadienis -. bendra vaikų ( nuo 17:10 val.) + vyrų repeticija ( nuo 18:00 val.)- E.Elgaras “The 

light of life” . 

5 d. ketvirtadienis – 18:30 val. vyrų choro repeticija. 

7 d.  šeštadienis – numatomas kamerinio choro KONCERTAS Kaune. Sakralinės muzikos mokykloje      

( kamerinis choras ) 

9 d. pirmadienis –18:30 val. vyrų choro repeticija. 

10 d.  - ? val. numatomi kamerinio choro įrašai ( kovo 11 d. kūriniai ) vieta ir laikas derinami. 

11 d. trečiadienis – numatomas KONCERTAS nacionalinėje filharmonijoje. “Lietuvos Garbės” 

apdovanojimų ceremonijoje.( kamerinis choras ) 

12 d. – ketvirtadienis – vyrų choro repeticijos nebus. 

16 d. pirmadienis – 18:00 val. papildoma bendra vaikų ir vyrų choro repeticija. 

18 d. trečiadienis -18:00 val. bendra vaikų + vyrų repeticija ( dirba kompozitoriai ) 

19 d. ketvirtadienis - vyrų choro repeticijos nebus. 

23 d. pirmadienis - 18:30 val. vyrų choro repeticija. 

24 d. antradienis – 18:00 val. IV-VIII kl. tėvų susirinkimas. 

25 d. trečiadienis –  16:00 val. H.Perelšteino jaunųjų dirigentų konkursas ( kamerinis choras ) 

                                     Bendro choro repeticijos vaikams nebus. 

26 d. ketvirtadienis – 18:00  val. papildoma bendra vaikų ir vyrų choro repeticija. 

30 d. pirmadienis –18:30 val. vyrų choro repeticija. 

BALANDIS 

1 d. trečiadienis - bendra vaikų ( 17:30 val.)+ vyrų repeticija ( 18:00 val.) - E.Elgaras “The light of life”  

2 d. ketvirtadienis – 18:30 val. vyrų choro repeticija. 

6 d. pirmadienis - vyrų choro repeticijos nebus. 

8 d. trečiadienis -18:00 val. bendra vaikų + vyrų repeticija ( dirba kompozitoriai ). 

9 d. ketvirtadienis -18:30 val.  vyrų choro repeticija. 

13 d. –pirmadienis - Šv.Velykų II diena – vyrų choro repeticijos nebus 

15 d. trečiadienis 18:00 val. – bendra vaikų ir vyrų repeticija ( dirba kompozitoriai ). 

16 d. ketvirtadienis -18:30 val.  bendra “Ąžuoliuko” vyrų choro ir “Ąžuolų” klubo repeticija Mokytojų 

namuose. 



19 d. sekmadienis –….? val. numatomas Workshop su Adelaidės, Australija,  jaunimo choru 

20 d. pirmadienis – numatomas bendras koncertas šv. Kotrynos b-čioje su Adelaidės jaunimo choru. 

Repeticija 18:00 val. KONCERTAS – 19:00 val. 

22 d. trečiadienis – 18:00 val. bendra vaikų + vyrų repeticija ( balandžio 30 d. programa ). ). 

23 d. ketvirtadienis– 18:00 val. “Ąžuoliuko” bendra vaikų + vyrų repeticija su “Ąžuolų klubo” vyrų 

choru . Vieta bus paskelbta. 

26 d. sekmadienis –….? val. “Ąžuoliuko” vaikų ir vyrų bendra repeticija su ”Ąžuolų klubo” vyrų choru  

( E.Elgaras “The light of life” ). Vieta bus paskelbta. 

27  d. pirmadienis – 19:00 val. “Ąžuoliuko” muzikos mokyklos 40-mečio jubiliejinis koncertas 

šv.Kotrynos b-čioje. 

28 d. antradienis 19:00 val. – “Ąžuolų klubo” vyrų choro koncertas šv. Kotrynos b-čioje, skirtas  

“Ąžuoliuko” choro 60-mečiui. 

29 d. trečiadienis – 10:00 val. visų chorų repeticija su orkestru nacionalinėje filharmonijoje. 

                                   18:00 val. “Ąžuoliuko” repeticija su kompozitoriais šv. Kotrynos b-čioje. 

30 d. ketvirtadienis 10:00 val. visų chorų repeticija su orkestru ir solistais nacionalinėje 

filharmonijoje. 

                                    19:00 val. –“Ąžuoliuko” choro koncertas šv.Kotrynos b-čioje “Diriguoja 

kompozitoriai – “ąžuoliukai”, skirtas “Ąžuoliuko” choro 60-mečiui. 

GEGUŽĖ 

2 d. šeštadienis – 16:00 val. generalinė repeticija nacionalinėje filharmonijoje. 

                         19:00 val. Jubiliejinis “Ąžuoliuko” 60-mečio koncertas nacionalinėje 

filharmonijoje. E.Elgaro oratorija “The light of life”.  

3 d. sekmadienis – 12:00 val. “Mano mamytei”, “Ąžuoliuko” 60-mečio koncertas nacionalinėje 

filharmonijoje. 

4 d. pirmadienis - vyrų choro repeticijos nebus. 

6 d. trečiadienis – 18:00 val. bendra vaikų + vyrų repeticija ( Pasvalio dainų šventės programa ). 

7 d. ketvirtadienis – 18:30 val. vyrų choro repeticija. 

13 d. trečiadienis – 18:00 val. bendra vaikų + vyrų repeticija  

18 d. pirmadienis - vyrų choro repeticijos nebus 

20 d. trečiadienis – 18:00 val. bendra vaikų + vyrų repeticija  

21 d. ketvirtadienis - – 18:30 val. vyrų choro repeticija. 

25 d. pirmadienis - – 18:00 val. bendra vaikų + vyrų repeticija  

28 d. ketvirtadienis -18:00 val. orkestrinė repeticija su LVSO, solistais Kongresų rūmuose 

29 d. penktadienis -…? val. KONCERTAS Pasvalio b-čioje. E.Elgaras “The light of life”  



( visas koncertinis choras ). 

30 d. šeštadienis – dalyvavimas III Šiaurės Lietuvos dainų šventėje.( kamerinis choras ) 

31 d. sekmadienis – …? val. - giedojimas šventose mišiose Pasvalio b-čioje ( kamerinis choras ) 

BIRŽELIS 

3 d. trečiadienis – 18:00 val. bendra vaikų + vyrų repeticija  

4 d. ketvirtadienis - – 18:00 val. bendra vaikų + vyrų repeticija  

7 d. sekmadienis. - 12:00 val. KONCERTAS šv.Kotrynos b-čioje, skirtas Tėvo dienai. 

                                . 13:30 val. iškilmingas “Ąžuoliuko” Garbės ženklelių įteikimas prie H.Perelšteino 

ąžuolo. 

                                   15:00 val. numatomas renginys ant Stalo kalno. 

20 d. šeštadienis – “Ąžuoliuko” Darbo ir poilsio stovyklos poilsiavietėje “Bebrusai” pradžia.  

 

LIEPA 

4 d.šeštadienis …? val.  - numatoma Lietuvos moksleivių dainų šventės repeticija Vingio parke   

5 d. sekmadienis…? val.  -  numatoma Lietuvos moksleivių dainų šventės generalinė repeticija Vingio 

parke. 

6 d. pirmadienis …? val.  –Lietuvos moksleivių dainų šventė Vingio parke. 

RUGPJŪTIS 

4 d. antradienis- mišraus choro repeticija  18:30 val. Mokytojų namuose ( V.Miškinio “Erdvėja laikas 

Lietuvos” ). 

5 d. trečiadienis –mišraus choro repeticija 18:00 val. – numatoma Kongresų rūmuose. 

6 d. ketvirtadienis -12:00 val., - orkestrinė repeticija su visais chorais, orkestru, solistais, 

                        16:00 val.- generalinė repeticija. 1 

                        19:30  - ECJ atidarymo Koncertas Kongresų rūmuose 

31 d. pirmadienis 18:30 val. mišraus choro repeticija Mokytojų namuose. 

RUGSĖJIS 

1 d. antradienis ….? val.  KONCERTAS šv.Kotrynos b-čioje, skirtas Mokslo metų atidarymui. 

 


