ANSAMBLIŲ VAKARO (Šokių grupių, orkestrų, ansamblių, visų dainininkų (chorų, dainų ir šokių ansamblių) APŽIŪRŲ
GRAFIKAS
Data

Kovo 18 d.
11 val.

Kovo 19
d. 16 val.

Kovo 20 d.
17 val.

Kovo 20
d. 16 val.

Vieta

Šiaulių S.
Sondeckio
menų
gimnazija (P.
Višinskio g.
35)

Jonavos
Janinos
Miščiukaitės
meno
mokykla
(Žeimiųg.6 )
Alytaus
Panemunės
progimnazija
(A. Jonyno g.
10)
Alytaus
muzikos
mokykla
(Sporto g.
12)

DALYVIAI

KOMISIJA

Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos liaudies instrumentų orkestras;
Šiaulių raj. Kuršėnų meno mokyklos liaudies instrumentų orkestras;
Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos liaudies instrumentų
ansamblis;
Akmenės raj. Ventos muzikos mokyklos liaudies instrumentų
orkestras;
Akmenės raj. Naujosios Akmenės muzikos mokyklos ir Akmenės
skyriaus birbynininkų ansamblis
Akmenės raj. Ventos muzikos mokyklos vaikų choras;
Šiaulių Dainų muzikos mokyklos liaudies instrumentų orkestras;
Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos liaudies instrumentų
orkestras „Jovarėlis“.

Eugenijus Čiplys,
Jolanta KisielytėSadauskienė,
Kęstutis Lipeika

Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos tautinės muzikos ir
šokių ansamblio "Ratilėlis" šokėjai ir liaudies instrumentų
orkestras
Alytaus jaunimo centro dainų ir šokių ansamblio ,,Tarškutis''
jaunučių ir merginų grupės;
Alytaus „Panemunės“ ir „Senamiesčio“ mokyklų jungtinė
jaunučių šokių grupė;
Alytaus Putinų gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių grupė
Alytaus muzikos mokyklos liaudies instrumentų orkestras;
Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos jaunių ansamblis;
Lazdijų mokyklos Veisiejų skyriaus jaunių choras;
Lazdijų meno mokyklos pop choras „Či- ki ta“

Savivaldybės
dainų šventės
koordinatoriu
s
Danguolė
Masiulienė,
Daiva
Vaičiulienė

Kęstutis Lipeika, Lina
Edgaras
Paulavičienė
Suprunas,
Ligita Didžiulienė

Edgaras
Suprunas,
Loreta
Putvinskaitė Vičienė
Jolanta KisielytėSadauskienė,
Kęstutis Lipeika

Daiva
Pasaravičienė

Daiva
Pasaravičienė

Kovo 23 d.
16 val.
Kovo 25 d.
12 val.

Kovo 25 d.
12 val.

Kovo 25 d.
14.30 val.

Pagirių
muzikos
mokykla
Plungės
kultūros
centras
(Senamiesčio
a.3)
Kretingos
meno
mokykla
(Mėguvos g.
7)

Vilniaus r. Pagirių meno mokyklos jaunių choras "Bijūnėlis"

Plungės kultūros centro liaudiškų šokių ansamblis "Žirginėliai";
Telšių kultūros centro dainų ir šokių ansamblio "Mastis" ir Tryškių
Lazdynų Pelėdos gimnazijos jungtinė jaunimo šokių grupė.
Kretingos meno mokyklos liaudies instrumentų orkestras;
Kretingos meno mokyklos jaunių choras "Smiltė";
Skuodo raj. Mosėdžio gimnazijos mišrus ansamblis;
Skuodo „Bartuvos“ progimnazijos jaunių ansamblis „Bartuva“;
Skuodo meno mokyklos kanklininkių ansamblis;
Kretingos rajono Salantų meno mokyklos kanklių ansamblis.
Klaipėdos
Klaipėdos raj Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos merginų choras;
Jeronimo
Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos tautinių
Kačinsko
instrumentų ansamblis "Subatėlė;
muzikos
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos tautinių instrumentų
mokykla
orkestras "Šaltinis";
(Statybininkų Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras tautinės muzikos
pr. 5,)
ansamblis "Ralio";
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos tautinės muzikos ir šokių
ansamblis "Žemaitukas";
Klaipėdos raj Gargždų "Vaivorykštės" gimnazijos skudutininkų
ansamblis;
Klaipėdos raj Gargždų muzikos mokyklos birbynių ansamblis;
Šilutės meno mokyklos tautinių instrumentų orkestras;
Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos birbynininkų ansamblis;
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos skudutininkų
ansamblis;
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos chorinio dainavimo
ansamblis;
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro vokalo studija "Vega";
Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos skudutininkų ansamblis.

Jolanta KisielytėSadauskienė

Božena Tyčino

Edgaras
Suprunas,
Roberta
Leščinskaitė

Ingrida
Uznevičiūtė

Jolanta KisielytėSadauskienė,
Kęstutis Lipeika,
Virginija
Alenskienė

Daiva
Tranizienė

Jolanta KisielytėSadauskienė,
Kęstutis Lipeika,
Virginija
Alenskienė

Sigita
Muravjova

Kovo 25 d.
18 val.

Kovo 27 d.
10 val.

Kovo 27 d.
14 val.

Klaipėdos
karalienės
Luizės
jaunimo
centras
(Puodžių g.1)
Utenos
kultūros
centras
(Aušros g.
49)
Zarasų meno
mokykla
(Dariaus ir
Girėno g. 11)

Kovo 27 d.
18 val.

Švenčionių
kultūros
centras
(Vilniaus g.
1)

Kovo 27 d.
18 val.

Karoliniškių
muzikos
mokykla

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras vaikų šokių studija
"Vijurkas.

Edgaras
Suprunas,
Roberta
Leščinskaitė

Sigita
Muravjova

Utenos kultūros centro dainų ir šokių ansamblio „Vieversa“ šokėjai
ir choras;
Rokiškio choreografijos mokyklos liaudiškų šokių ansamblis
„Nemunėlis“ ;
Utenos A. Šapokos gimnazijos skudučių ansamblis.
Zarasų meno mokyklos jaunučių liaudies šokių kolektyvas
"Lietutis";
Zarasų meno mokyklos jaunuolių- jaunimo liaudiškų šokių grupė
„Vingurinis“;
Zarasų meno mokyklos vaikų jungtinis choras;
Zarasų raj. Dusetų meno mokyklos jaunių choras.
Švenčionių kultūros centro dainų ir šokių ansamblio „Aukštaitija"
jaunuolių grupė;
Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos dainų ir šokių
ansamblio „Aukštaitukas" jaunių grupė;
Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos dainų ir šokių
ansamblio „Aukštaitukas" jaunučių grupė;
Pabradės meno mokyklos jaunių choras;
Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos choras.
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos liaudies instrumentų
orkestras;
Vilniaus „Lyros“ muzikos mokyklos birbynininkų ansamblis.

Jolanta KisielytėSadauskienė,
Edgaras Suprunas
Ričardas
Bakanauskas
Jolanta KisielytėSadauskienė,
Edgaras Suprunas
Roberta
Macelienė

Virginija
Vaitiekienė

Jolanta KisielytėSadauskienė,
Edgaras Suprunas
Roberta
Macelienė

Petras Slabada

Kęstutis Lipeika,
Virginija
Alenskienė

Marius
Labanauskas

Sigita Keršienė

Kovo 28 d.
11 val.

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmuose,
(Parodos g
.26)

Kauno raj. Garliavos meno mokyklos jaunių choras;
Kauno raj Garliavos Jonučių progimnazijos ir gimnazijos jaunių
choras "Muzika;
Birštono meno mokyklos jaunių choras;
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos kanklininkių
ansamblis;
Kauno r. Garliavos meno mokyklos tautinių instrumentų ansamblis
"Jiesia“;
Kauno vaikų ir moksleivių rūmų liaudiškų šokių ansamblio
„Malūnėlis“ liaudies instrumentų orkestras;
Kauno Kačanausko muzikos mokyklos kanklių trio
Kauno 1-osios muzikos mokyklos birbynių ir lumzdelių ansamblis;
Punsko savivaldybės muzikos mokyklos birbynių ir lumzdelių
ansamblis;
Kauno tautinės kultūros centro liaudiškų šokių ansamblio
„Kalvelis“ liaudies instrumentų orkestras;
Prienų meno mokyklos liaudies instrumentų ansamblis;
Prienų meno mokyklos jaunių choras ;
Kaišiadorių muzikos mokyklos liaudies instrumentų orkestras;
Vilkaviškio muzikos mokyklos dainų ir šokių ansamblio
„Siaustinis“ choras ir kanklių ansamblis;
Kalvarijos meno mokyklos skudutininkų ansamblis „Laduto“ ;
Kalvarijos meno mokyklos kanklininkių ansamblis;
Marijampolės meno mokyklos skudutininkių ansamblis „Tūto“

Jolanta KisielytėSadauskienė,
Kęstutis Lipeika,
Virginija
Alenskienė

Alina
Jonikienė

Kovo 28 d.
11 val.

Kovo 29 d.
11 val.

Kovo 30 d.
18 val.

Kovo 30 d.
15 val.

Kauno
Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų tautinių šokių
Santaros
ansamblis "Malūnėlis"
gimnazija
(Baltų pr. 51) Kauno tautinės kultūros centro tautinių šokių ansamblis "Kalvelis
LSMU gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas "Eglynėlis"
Birštono kultūros centro tautinių šokių kolektyvas "Aguonėlė"
Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos tautinių šokių kolektyvas
,,Gintarėlis"
Kauno Santaros gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas
„Santariečiai“
Birštono kultūros centro tautinių šokių kolektyvas "Kupolė"
Vilkaviškio muzikos mokyklos dainų ir šokių ansamblio
„Siaustinis“ šokėjai
Panevėžio
Panevėžio muzikos mokyklos dainų ir šokių ansamblis ,,Pynimėlis;
muzikos
Panevėžio ,,Vilties" progimnazijos dainų ir šokių ansamblis
mokykla
,,Viltis";
(Vilniaus g.
VšĮ ,,Panevėžio Pynimėlis";
Panevėžio bendruomenės rūmų liaudiškų šokių ansamblis
2,)
„Grandinėlė“;
Panevėžio raj. muzikos mokyklos jaunių choras;
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos kanklininkių
ansamblis;
Panevėžio muzikos mokyklos liaudies instrumentų orkestras;
Panevėžio rajono muzikos mokyklos liaudies instrumentų
orkestras „Žilvitis“;
B. Dvariono Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos liaudies
muzikos
instrumentų orkestras;
mokyklos
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos dainų ir šokių
vargonų salė ansamblio "Wilenka" jaunių choras;
M. K
15.00 val. Vilniaus Fabijoniškių gimnazija liaudies šokio
Čiurlionio
kolektyvas "Gojelis;
gimnazijos
15.45 val. Palaimintojo Teofilijaus Matulionio gimnazijos šokių
Šokio teatras kolektyvas „Versmė“;
(Kosciuškos 16.30 val. Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos liaudiškų šokių
g. 11)
kolektyvas „Sukutis“;

Edgaras
Suprunas,
Ligita
Didžiulienė,
Roberta
Leščinskaitė

Alina
Jonikienė

Jolanta KisielytėSadauskienė,
Kęstutis Lipeika,
Edgaras Suprunas
Loreta
Putvinskaitė Vičienė

Vladas
Taučius

Jolanta KisielytėSadauskienė,
Kęstutis Lipeika,
Eugenijus Čiplys
Edgaras Suprunas
Ligita Didžiulienė
Roberta
Leščinskaitė

Marius
Labanauskas

Marius
Labanauskas

Kovo 31 d.
15 val.

M. K
Čiurlionio
gimnazijos
Šokio teatras
(T.
Kosciuškos
g. 11)

Kovo 31 d.
17 val.

B. Jonušo
muzikos
mokykla
Vilniaus
Karoliniškių
muzikos
mokykla
Vilniaus
Naujosios
Vilnios muz.
mokykla

Kovo 31 d.

Balandžio
1 d. 17 val.

17.30 Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos dainų ir šokių
ansamblio "Wilenka" šokėjai
18.30 val. Grigiškių kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas.
15.00 val. Vilniaus klasikinės gimnazijos tautinių šokių ansamblis
„Papartėlis“;
Vilniaus Žėručio pradinės mokyklos liaudies šokio kolektyvas;
16.00 val. Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos liaudiškų šokių
kolektyvas „Ąžuolėlis“;
17.00 val. Vilniaus raj. Nemenčinės daugiafunkcio centro liaudiškų
šokių kolektyvas "Perla";
Trakų meno mokyklos šokių kolektyvo "Žvaigždūnė" merginų
grupė ;
18.00 val. Lietuvos vaikų ir jaunimo centro ansamblis „Ugnelė“ .

Edgaras Suprunas
Ligita Vaičiūnaitė
Loreta
Putvinskaitė Vičienė

Marius
Labanauskas

Kęstutis Lipeika

Marius
Labanauskas

Jolanta KisielytėSadauskienė

Marius
Labanauskas

Vilniaus B. Jonušo muzikos mokyklos liaudies instrumentų
orkestras „Jurginėlis“ .

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos papildomas jaunių choras.
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos liaudies instrumentų Kęstutis Lipeika
ansamblis .

Informacija:
Jolanta Kisielytė Sadauskienė- Ansamblių vakaro vyriausias chormeisterė, 8 698 79115
Edgaras Suprunas - Ansamblių vakaro kūrybinės grupės vadovas, vyr. baletmeisteris, 8 600 43592
Kęstutis Lipeika– Ansamblių vakaro muzikos vadovas, 8 614 31055

Marius
Labanauskas

