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II-ojo konkurso-festivalio „Perliukai“ organizatorius:
Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“

II-OJO KONKURSO-FESTIVALIO
„PERLIUKAI“ PARTNERIAI:
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto
teatras
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai
Lietuvos muzikų draugija „XXI amžiaus
muzika ir švietimas“
Šiaulių miesto savivaldybės dienos
socialinės globos centras „Goda“

FINANSINĘ PARAMĄ TEIKIA:
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Švietimo ir mokslo ministerija
Kultūros rėmimo fondas
UAB „Grota“
Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais
asociacija „Linava“

Klaipėdos jaunimo centras
Biudžetinė įstaiga Neįgaliųjų dienos
užimtumo centras „Klaipėdos lakštutė“
Visuomeninė organizacija (asociacija)
specialiosios kūrybos draugija Alytaus
„Guboja“

RĖMĖJAI:

www.tamsta.lt

www.muzikosbomba.lt

II-ojo respublikinio jaunų neįgaliųjų muzikos
atlikėjų konkurso-festivalio „Perliukai“ laureatų
koncerto globėja – Lietuvos Respublikos Seimo
pirmininkė Irena Degutienė

Siunčiu pačius nuoširdžiausius ir šilčiausius linkėjimus Lietuvos specialiosios kūrybos draugijai
„Guboja“, Jūsų muzikiniam renginiui ir visiems jo dainininkams ir muzikantams, vadovams ir
žiūrovams – visiems, kieno rūpesčiu, pastangomis ir palaikymu šis festivalis vyksta.
Meno kalba, taigi ir muzikos kalba, net patiems skirtingiausiems žmonėms leidžia bendrauti
itin šiltai ir atvirai, nepaisant jų amžiaus, tautybės, patirties. Tai – gilesnis žmogiškasis ryšys,
kuris daro visų mūsų gyvenimą šiltesnį ir šviesesnį, ramesnį ir išmintingesnį.
Todėl nuoširdžiai linkiu, kad greta muzikinio talento visą gyvenimą Jus lydėtų ir talentas
bendrauti, talentas tikėti šalia esančiu žmogumi, talentas keistis su juo gražiu žodžiu, dvasine
šiluma, nuoširdžia šypsena. Būkite grožio ir artumo perliukai ne tik muzikiniame gyvenime,
bet ir kalbėdamiesi, bendraudami, gyvendami.
Ačiū Jums visiems už tai, kad savo laiką ir darbą skiriate muzikai ir menui, kad tikite grožio
galia ir skleidžiate šį tikėjimą šalia esantiems žmonėms, draugams, visai Lietuvai.
Kuo geriausios kloties Jūsų festivaliui ir visiems jame sublizgėjusiems perliukams !
Nuoširdžiai Jus gerbianti

Irena Degutienė
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė
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mokyklos III klasės berniukų choras, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto studentas
Irmantas Mikalonis, Klaipėdos jaunimo centro džiazo studija „Junior City Jazz“ ir kt..
Edukaciniai renginiai, laureatų koncertai. Jie vyko Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose, Alytuje, Druskininkuose, Palangoje ir Sankt Peterburge (Rusija) 2009-2010
metais. Šiame etape laureatai bendradarbiavo su neįgaliųjų nacionaliniu „Spalvų muzikos“
orkestru, muzikos profesionalais, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Lietuvoje ir
užsienyje.

APIE KONKURSĄ-FESTIVALĮ „PERLIUKAI“
„Perliukai“ − tai respublikinis jaunų neįgaliųjų muzikos atlikėjų konkursas-festivalis,
kuriuo siekiama ugdyti neįgalių vaikų, jaunuolių (3-29 metų) meno bei kūrybos poreikį,
skatinti jų saviraišką, atrinkti geriausius vokalinius, instrumentinius ansamblius, solistus.
Tai − integruotas, edukacinis, jaunųjų muzikos debiutų renginys, kuriame neįgalieji
kūrybiškai bendradarbiauja su profesionaliais muzikantais, sveikaisiais bendraamžiais.
Konkurso-festivalio „Perliukai“ organizatorius: Lietuvos specialiosios kūrybos draugija
„Guboja“ (toliau - LSKD „Guboja“).

Konkurso-festivalio siekiai:
sudaryti sąlygas muzikai gabių neįgalių vaikų, jaunuolių debiutams, edukacinėmis
priemonėmis užtikrinti visavertį jų dalyvavimą Lietuvos kultūriniame gyvenime;
padėti neįgaliems vaikams bei jaunuoliams atskleisti muzikinius gabumus, juos tobulinti;
aktyvinti neįgaliųjų bendradarbiavimą su sveikaisiais atlikėjais, taip pat su muzikos
profesionalais; propaguoti neįgaliųjų kūrybinius pasiekimus, keisti visuomenės požiūrį į
neįgaliuosius ir jų kūrybines galimybes.
I-sis konkursas-festivalis „Perliukai“ vyko 2005-2006 metais, II-sis − 2009-2010 metais.
Iš viso 2009-2010 metais įvyko 18 kultūrinių, edukacinių renginių, 20 koncertų, kuriuose
dalyvavo per 400 jaunų atlikėjų ir jų pedagogų.

II-ojo konkurso-festivalio „Perliukai“ eiga:

Zoniniai konkursai-festivaliai. 2009 m. zoniniai konkursai-festivaliai vyko Vilniuje
(kovo 17 d.), Šiauliuose (spalio 29 d.), Klaipėdoje (lapkričio 20 d.). 2010 m. šie konkursaifestivaliai vyko Kaune (balandžio 23 d.) ir Alytuje (birželio 21 d.). Iš viso juose varžėsi
42 neįgaliųjų ugdymo įstaigų, organizacijų atstovai iš 18 Lietuvos miestų bei miestelių.
Dalyvių pasirodymą vertino ir atranką vykdė jungtinė profesionalių muzikantų ir neįgaliųjų
ugdymo specialistų vertinimo komisija. Festivalių programose dalyvavo LMTA fortepijono
katedros studentas Rokas Valuntonis, popgrupė „Hey!“, Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo

Baigiamosios „kūrybinės dirbtuvės“ ir jungtinis 2009-2010 m. zoninių
konkursų-festivalių „Perliukai“ laureatų koncertas. Baigiamieji renginiai vyks
Vilniuje, 2010 m. lapkričio 17-20 d., laureatų koncertas − lapkričio 19 d.

II-OJO KONKURSO-FESTIVALIO „PERLIUKAI“ ORGANIZATORIAI,
ŽIURI KOMISIJOS NARIAI, KONSULTANTAI:
Viktorija Vitaitė (Vilnius)

LSKD „Guboja“ pirmininkė, konkurso-festivalio iniciatorė, projekto vadovė
Aleksandra Žvirblytė (Vilnius)

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fortepijono katedros docentė, pianistė, tarptautinių konkursų
laureatė
Tadas Šumskas (Vilnius)

Pasaulio lietuvių dainų švenčių vyriausiasis dirigentas, kompozitorius
Romualdas Brūzga (Vilnius)

Neįgaliųjų nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro meno vadovas, vyr. dirigentas, muzikos mokytojas-metodininkas
Natalija Pugačienė (Šiauliai)

Šiaulių dienos užimtumo centro „Goda“ orkestro vadovė, muzikos mokytoja-metodininkė
Sabina Bitinienė (Alytus)

Draugijos Alytaus „Guboja“ pirmininkė
Viktorija Kalpokaitė (Vilnius)

Popgrupės „Hey!“ vadovė, kompozitorė
Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė (Vilnius)

Pianistė, fortepijono mokytoja-metodininkė
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Karolis Pratkus (Rokiškis)

Vokalinis-instrumentinis ansamblis iš Klaipėdos („Žvejo dainelė“, muzika A. Bražinsko, žodžiai
B. Dačiulio);

Diksilendo „Sweetband“ vadovas, Rokiškio muzikos mokyklos mokytojas

II-OJO KONKURSO-FESTIVALIO „PERLIUKAI“ LAUREATŲ
KONCERTO PROGRAMA
2010 m. lapkričio 19 d., Lenkų kultūros namai, Vilnius
14.00-14.15 Koncerto atidarymas
14.15-15.10 Laureatų koncerto I dalis
Dalyvauja:
Vaida Butautaitė (duetas su mokytoja Jurgita Juozūnienė „Ir vesk mane“, muzika R. Lovland ir B. Graham, lietuviškas tekstas V. Genytės ir daina „Sniegenos“, muzika B. Gorbulskio, žodžiai Girkontaitės);
Fortepijoninis duetas iš Vilniaus: Justas Pažarauskas ir Dainora Laukžemytė (I. Frolov
„Pokštas-suvenyras“);
Justas Pažarauskas (F. Chopin „Valsas“ op. 69 Nr. 1);
Vokalinis tercetas iš Alytaus: Erikas Skripkiūnas, Žilvinas Peleckas, Agnė Siaurusaitytė
(„Lik sveikas, pelėdžiuk“, muzika R. Budinavičienės, žodžiai R. Rupšienės);
Aistė Gudaitė („Ryto dukra“, teksto autorius P. Gaulis);
Dainora Laukžemytė (F. Chopin „Mazurka“ op. 87 Nr. 4);
Instrumentinis-vokalinis ansamblis iš Radviliškio („Tikėk savimi“, muzika I. Plukienės, žodžių
autorius nežinomas);
Lidija Gurova („Gėlės po sniegu“, kompozitorė L. Dolina, žodžiai K. Kavalerjan ir „Negi viskas“, muzika
M. Vaitkevičius, žodžiai E. Drėgvos);
Mišrus vokalinis ansamblis (6-11 kl. moksleivių) iš Vilniaus („Svingas“, muzika U. Fiure ir
„Mėlynas vakaro eilėraštis“, muzika K. Poškaus, žodžiai J. Degutytės);
Instrumentinis trio iš Gargždų: Lukas Bagdonas, Aurimas Srėbalius ir mokytojas
Sigitas Stalmokas („Improvizacija“ norvegų liaudies melodijų tema);
Pavelas Boiko („Tu mano mėlynas dangus“, iš grupės „NEO“ repertuaro, muzika R. Tautkaus);
Vitalija Biržinskaitė („Viešpaties lelija“, muzika ir žodžiai G. Jautakaitės).

15.10-15.20 Pertrauka
15.20-16.20 Laureatų koncerto II dalis
Dalyvauja:
Instrumentinis-vokalinis ansamblis „Vėjas“ iš Kauno („Juokdario daina“, muzika A. Raudonikio,
žodžiai V. Bložės);
Gintautė Lebedeva („Kiškis piškis“, muzika I. Mažuikaitės, žodžiai K. Kubilinsko);

„ P e r l i u k a i “

Instrumentinis-vokalinis ansamblis iš Joniškio („Polka tinka kiekvienam“, muzika V. Bagdono,
žodžiai P. Gerulaičio);
Žydrūnas Kazlauskas („Juoko angelai“ muzika S. Wonderio, teksto autorius E. Drugytė);
Instrumentinis ansamblis iš Panevėžio („Telšių klumpakojis su būgnų improvizacija“, muzika
V. Bagdono);
Lina Bučaitė („Angelas“, muzika ir žodžiai The Kelly Family);
Laima Šidlauskytė („Family Portrait“, muzika S. Stroch, žodžiai A. Beth Moore – Pink);
Eglė Jarmolavičiūtė („Palaima“, muzika F. Šuberto);
Agnetė Merčaitytė („Varnelė“, muzika ir žodžiai G. Jautakaitės);
Loreta Taluntytė (Baladė „Senovinė pilis“, harmonizuota Dž. Oueno);
Emil Korickij („Padėkos giesmė“, muzika ir žodžiai iš „Giesmynėlio“);
Daiva Raulinavičiūtė ir Vitalija Biržinskaitė (Lietuvių liaudies daina „Subatos vakarely“).

Laureatų koncerte taip pat dalyvauja:
LRT instrumentinė grupė, vadovaujama Dainiaus Pulausko;
LSKD „Guboja“ suburtas neįgaliųjų nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras,
vadovaujamas meno vadovo ir vyr. dirigento Romualdo Brūzgos;
Popgrupė „Hey!“, vadovaujama Viktorijos Kalpokaitės;
Paulius Andersson, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos 9 klasės mokinys
(pedagogė – doc. Aleksandra Žvirblytė).
Koncertą veda: Tadas Šumskas
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LAUREATŲ KONCERTO PRISTATYMAS

Dainora Laukžemytė, II premija

Vilniaus zoninio konkurso „Perliukai“ laureatai:

Mokytoja Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė

Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“
Dainora gimė 1995 m. spalio 21 d. Vilniuje. Jau devynis
metus ji mokosi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo
centre bei šeštus metus muzikos mokykloje „Lyra“
fortepijono specialybėje mokytojos-metodininkės
Renatos Krikščiūnaitės-Barcevičienės klasėje. Būdama
talentinga mergaitė, jau pirmoje klasėje laimėjo
III vietą etiudų konkurse „Besivejant natą“. Aukštesnių
laimėjimų ji pasiekė būdama vyresnė. Dainora mielai
koncertuoja įvairiuose renginiuose šalyje bei užsienyje
(Sankt Peterburge, Rusijoje). Laisvalaikiu ji daug skaito,
sportuoja, yra labai komunikabili ir draugiška.

Justas Pažarauskas, I premija
Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“
Mokytoja Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė
Justas Pažarauskas gimė 1991 m.
gruodžio 15 d. Joniškyje. Į Lietuvos
aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą
mokytis atvyko 2007 m., į V-tą klasę.
Atvykęs į Vilnių įstojo į muzikos
mokyklos „Lyra“ fortepijono specialybę
mokytojos-metodininkės Renatos
Krikščiūnaitės-Barcevičienės klasėje.
Nuo pat pirmų klasių, mokydamasis
muzikos mokykloje, Justas pradėjo
koncertuoti, buvo kviečiamas
dalyvauti įvairiuose festivaliuose bei konkursuose. Justo talentas muzikai nenusileidžia
talentui sportui. Jis yra apkeliavęs daug šalių ir laimėjęs rungtynių su Lietuvos jaunių
goball komanda. Justą visuomet galima pamatyti apsuptą draugų, bendraamžiai jį laiko
kompanijos siela.

Emil Korickij, I premija
Vilniaus „Versmės“ vidurinė mokykla
Mokytoja Jolanta Valskienė
Emilis gimė 1999 m. Vilniuje. Septynerių pradėjo lankyti
katalikiškąją mokyklą „Versmė“. Čia gerą mažo pirmokėlio
klausą ir skambų balsą netrukus pastebėjo muzikos
mokytoja Jolanta Valskienė. Taip jos padedamas Emilis
pradėjo dainuoti mokyklos ir miesto renginiuose. Po
metų buvo priimtas į LRT vaikų chorą. Dabar Emilis yra
penktokas. Jo pomėgiai ir laisvalaikis niekuo nesiskiria nuo
kitų vienuolikmečių – jis žaidžia kompiuterinius žaidimus,
važinėjasi dviračiu ir riedučiais, rodo simpatijos ženklus
mergaitėms. Dar kuria eiles ir greit stos prieš filmavimo
kameras – į naują savo filmą jį pakvietė režisierė Giedrė
Beinoriūtė. Tačiau dainavimas ir toliau lieka svarbiausias
Emilio pomėgis. Dainuoja jis visur ir visada – svečiuose, lauke, mokykloje, troleibuse. O
toliau mokytis vokalo jam padeda ir labiausiai palaiko mokytoja Alfreda Cechanovičienė.

Eglė Jarmolavičiūtė, II premija
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Dėstytoja Aušra Liutkutė
Eglė gimė 1987 m. gegužės 27 d. Vilniuje. 2007 m.
baigė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą bei
muzikos mokyklą „Lyra“, ten mokėsi dainavimo pas
mokytoją Tamarą Blažienę ir įstojo į Lietuvos muzikos ir
teatro akademiją. Šioje įstaigoje ji mokėsi dainavimo pas
prof. Reginą Maciūtę ir dėstytoją Aušrą Liutkutę, o nuo
2008 m. studijuoja garso režisūrą. Eglė gabi muzikai, jai labai
patinka dainuoti. „Kaip augalams ir gyvūnams reikia saulės
šviesos bei šilumos, taip man reikia muzikos“, – sako Eglė.

Loreta Talunytė, II premija
Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“
Mokytoja Tamara Blažienė
Loretai yra 19 metų. Šiuo metu ji mokosi Vilniaus muzikos
mokyklos „Lyra“ 7-oje klasėje pas vokalo pedagogę Tamarą
Blažienę ir 12-oje klasėje bendro lavinimo mokykloje.
2006 m. ji dalyvavo B. Grincevičiūtės jaunųjų atlikėjų
konkurse. Loreta mėgsta kurti muziką, domisi psichologija.
Norėtų savo gyvenimą susieti su muzika, dainuoti chore.
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Mišrus vokalinis ansamblis, III premija

Instrumentinis-vokalinis ansamblis, I premija

Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“

Radviliškio švietimo ir sporto paslaugų centro Dienos užimtumo skyrius

Mokytoja Tamara Blažienė

Meno vadovė Irena Plukienė, Choreografė Alma Krivickienė

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mišraus vokalinio ansamblio atlikėjai yra
6-12 klasių moksleiviai. Jo sudėtis nuolat keičiasi. Šiuo metu ansamblyje dainuoja
Austėja Neniškytė, Ramunė Saulėnaitė, Deimantė Reinytė, Loreta Taluntytė,
Brigita Narmontaitė, Uršulė Urbonaitė, Dainora Laukžiemytė, Ugnė Žilytė, Grigas Sakalis,
Tautvydas Neniškis, Deivydas Monkevičius, Raigardas Daraganas, Gražvydas Sidiniauskas,
Ernestas Vaškevičius. Ansamblis sėkmingai dalyvavo aklųjų ir silpnaregių meninės
raiškos ir kūrybos festivaliuose-konkursuose: 2001 m. (II vieta), 2007 m. (III vieta),
2009 m. (I vieta).

Radviliškio rajono švietimo ir sporto paslaugų centro Dienos užimtumo skyriaus ir
Lizdeikos gimnazijos moksleivių vokalinis instrumentinis ansamblis kasmet dalyvauja
respublikinėse neįgaliųjų parodose, mugėse, koncertuose. Viena iš kolektyvo atlikėjų –
Karolina yra išleidusi kompaktinį diską. Ansamblis dalyvavo nacionaliniame dainų
festivalio sutrikusio intelekto žmonėms 2005 metais atrankos konkurse, kuriame
pripažintas finalistais.

Šiaulių zoninio konkurso „Perliukai“ laureatai:
Vaida Butautaitė, I premija
Šiaulių konservatorija
Mokytoja Jurgita Juozūnienė
Vaida gimė 1989 m. sverdama vos kilogramą. Tik atėjusi į šį
pasaulį ji prarado regėjimą. Nuo 5 metukų mokėsi Luokės
muzikos ir dailės mokykloje dainuoti ir groti pianinu. Toliau
muzikos mokėsi vienoje Kauno muzikos mokyklų. Bet mergaitę
vis traukė gimtieji namai ir, būdama 16 m., parvyko gyventi ir
mokytis Luokėje. Aktyviai dalyvauja muzikos konkursuose,
festivaliuose Lietuvoje, užsienyje (Latvijoje, Rusijoje). Vaida –
užsispyrusi, atkakliai tikslo siekianti mergina. Šiemet ji pradėjo
studijuoti muzikos pedagogiką Vilniaus pedagoginiame
universitete ir mokosi dainavimo pas Lietuvos muzikos
teatro akademijos dėstytoją Aušrą Liutkutę. Kaip sako Vaida
„Dainavimas man yra viskas, – tai mano gyvenimas“.

Lina Bučaitė, II premija
Pakruojo raj. Linkuvos gimnazija
Mokytoja Daiva Kacilevičienė
Lina Bučaitė gimė Linkuvoje, 1999 m. rugsėjo 24 dieną.
Būdama pusantrų metukų pradėjo lankyti Linkuvos vaikų
lopšelį-darželį „Šaltinėlis“. Nuo tada, kaip tėveliai sako,
dainų buvo pilni namai. Stipriu balsu ir gera intonacija Lina
pasižymėjo jau darželyje. „Mokau ją nuo pat pirmų žingsnelių“,
– sako mokytoja Daiva. Lina yra nuolatinė rajoninių festivalių
dalyvė. 2009-2010 m. tapo laureate agentūros „Visos Lietuvos
vaikai“ Pakruojo labdaros ir paramos fondo organizuotoje
šventėje „Duokit žemės rutulį vaikams“. Lina svajoja tapti
dainininke, o didžiausias troškimas – išmokti groti pianinu.
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Aistė Gudaitė, III premija

Klaipėdos zoninio konkurso „Perliukai“ laureatai:

Šiaulių specialiojo ugdymo centras
Mokytoja Aldona Vyšniauskienė
Aistė Gudaitė gimė 1999 m. vasario 22 d. Ji yra labai įdomi
ir charizmatiška asmenybė. Aistė labai myli dainą, tiesiog
gyvena ja. Mergaitė sugeba itin įtaigiai, emocionaliai,
artistiškai atskleisti muzikinį dainos charakterį. Aistė scenoje
jaučiasi laisvai, todėl jai sekasi pavergti ir sužavėti publiką.
Aistės gyvenimo credo – dainuoti, dainuoti, dainuoti... Tik
dainuodama ji gali realizuoti save. Aistė sėkmingai dalyvauja
įvairiuose koncertuose. Mergaitė yra I-jo respublikinio jaunų
neįgaliųjų muzikos atlikėjų konkurso-festivalio „Perliukai“
laureatė.

Žydrūnas Kazlauskas, III premija
Šiaulių dienos socialinės globos centras „Goda“
Vadovė Natalija Pugačienė
Žydrūnui 20 metų. Šiuo metu jis lanko Šiaulių
dienos centrą „Goda“, groja įstaigos „Spalvų
muzikos“ orkestre. Jo noras dainuoti yra begalinis.
Solistas mokosi dainavimo dvejus metus. Tai
veržlus, energingas, nenuilstantis jaunuolis.
Svajoja apie krepšinį, nori vairuoti mašiną ir
gyventi savarankiškai.

„ P e r l i u k a i “
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Instrumentinis trio „Laisvasis trio“, II premija
Gargždų muzikos mokykla
Vadovas Sigitas Stalmokas
Trio suburtas 2006 m. Jame groja
Lukas Bagdonas (mušamieji,
fortepijonas), Aurimas Srėbalius
(mušamieji, saksofonas) ir Sigitas
Stalmokas – grupės vadovas
(saksofonas, fortepijonas). Jau įvyko
apie 30 pasirodymų. Įsimintiniausi iš jų:
2007 m. koncertai Lenkijoje festivalyje
„Išausim draugystės juostą“, 2007 m.,
2008 m., 2009 m. Žemaitijos krašto,
dabar jau respublikinio neįgaliųjų
konkurso-festivalio „Muzikinė paukštė“
laureatas. Ansamblis groja laisvą, improvizacinę, niekur neužrašytą muziką, grindžiamą
etninėmis bei tradicinio džiazo temomis. Kūriniai komponuojami tiesiog repeticijų metu,
o koncertuose visada įvyksta daug nenumatytų epizodų. Tokiu būdu jaunų neįgaliųjų
gyvenimas bei muzikavimas tampa laisvas ir įdomus.

Instrumentinis ansamblis, III premija
Panevėžio jaunuolių dienos centras
Vadovė Gintautė Lauciūtė

Instrumentinis-vokalinis
ansamblis, III premija
Joniškio „Saulės“ vidurinė mokykla
Vadovė Aldona Tamošiūnienė
Ansamblis gyvuoja jau
šeštus metus. Visi jo dalyviai
mėgsta muziką. Vienas iš
didžiausių malonumų –
koncertuoti mamoms, todėl
visų švenčių proga joms
įteikiama muzikinė dovana.
Atlikėjai moka ne tik dainuoti, groti, bet ir vaidinti. „Didžiausia ansamblio svajonė –
koncertuoti Vilniuje jau išsipildė, o kitos vaikai dar nesugalvojo“, – sako ansamblio vadovė.

Tai 9 gabūs muzikai,
nepavargstantys,
entuziastingi jaunuoliai.
Jie labai myli muziką,
mielai koncertuoja centre,
dalyvauja Panevėžio
miesto šventėse. Kaip
sako vadovė: „Bandome
improvizuoti, atlikti
skirtingų stilių muziką,
bet mums artimiausia –
liaudiška“.
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Vokalinis-instrumentinis ansamblis „Klaipėdos lakštutė“, III premija

Kauno zoninio konkurso „Perliukai“ laureatai:

Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“
Vadovas Albertas Burba

„ P e r l i u k a i “
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Instrumentinis ir vokalinis ansamblis „Vėjas“, II premija
Vilijampolės socialinės globos namai
Pirmuosius muzikinius
žingsnius ansamblis
pradėjo žengti 2004 m.
Tuo metu jis grojo folklorą,
puoselėjo lietuviškas
Klaipėdos kraštui būdingas
tradicijas. Ansamblis
dalyvauja įvairiuose renginiuose savo mieste, šalyje
bei užsienyje (Lenkijoje,
Latvijoje, Kaliningrade).
Ansamblio svajonė –
aplankyti kuo daugiau
miestų ir šalių, pažinti
savo ir kitų tautų kultūrą,
susipažinti su talentingais
žmonėmis ir patiems
tobulėti. Ansamblio
siela – dainingasis solistas
Arūnas Amulis.

Vadovė Ilona Papečkytė

Ansamblis „Vėjas“ susikūrė prieš 15 metų, bet 2006 m. pakeitė pavadinimą ir atsiskyrė
nuo teatro grupės. Dalis šios grupės narių yra pensionato-teatro, atšventusio savo 15 metų
jubiliejų, artistai. Muzikantai jau dalyvavo konkursuose ,,Perliukai“, ,,Europos daina“ ir tapo
laureatais Lenkijoje, festivalyje Tczew mieste. Jie yra pelnę Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos prizą.

Lidija Gurova, II premija
Visagino Č. Sasnausko muzikos mokykla

Gintautė Lebedeva, III premija
Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“
Mokytoja Inesa Rauktienė
Gintautė Lebedeva gimė 2003 m. kovo 30 d. Klaipėdoje.
Iš pradžių ji lankė Klaipėdos lopšelį-darželį „Sakalėlis“,
kur ją muzikos pradmenų mokė vadovė Inesa Rauktienė.
Dabar Gintautė mokosi Klaipėdos Martyno Mažvydo
pagrindinės mokyklos 1-oje klasėje. Ji labai nori
muzikuoti, jai patinka dainuoti, jos svajonė – išmokti
groti smuiku.

Mokytoja Vita Pimpienė
Visagino Č. Sasnausko muzikos mokyklos 12-oje klasėje
Lidija mokosi dainavimo ir 8-oje klasėje – groti fortepijonu,
lanko šokių pamokas. Ji dalyvavo įvairiuose renginiuose:
„Aukštaitijos viltys“ festivalio dalyvė, „Mažųjų angelų
opera“ dalyvė, respublikinio jaunimo kūrybos konkurso
„Undinėlės daina“ laureatė, TV konkurso „Talentų ringas“
dalyvė, respublikinio konkurso „Už gražų vaiko pasaulį“
laureatė (3 kartus), konkurso Vokietijoje pirmosios vietos
laimėtoja, LNK projekto „2 minutės šlovės“ dalyvė ir kt..
Lidija koncertuoja Lietuvoje ir Vokietijoje. Jos svajonė –
tapti žymia dainininke.
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„ P e r l i u k a i “

Laima Šidlauskytė, III premija

Pavelas Boiko, II premija

LK Kauno Įgulos Karininkų Ramovės Vaikų ir Jaunimo dainavimo studija

Alytaus VšĮ „Mūsų atgaiva“

Vadovė Regina Kabalinienė

Vadovas Stasys Mikalonis

Laima Šidlauskytė gimė 1990 metų žiemą. Augo ir mokėsi Šilutės
rajone. Būdama penkiolikos metų pradėjo mokytis Kaune. Baigusi
mokyklą atkakli mergina įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą,
kuriame studijuoja ekonomiką ir lietuvių filologiją. Laimutė dainuoja
nuo pat mažų dienų, tačiau rimtai mokytis dainavimo meno pradėjo
tik sulaukusi aštuoniolikos metų, kai susipažino su muzikos pedagoge
Regina Kabaliniene. Laisvalaikiu ji mėgsta nerti, megzti ir atlikti kulinarinius bandymus
virtuvėje.

Pavelas gimė Alytuje, 1980 m. gegužės 20 d. Jis dainuoja
penkerius metus. Tai artistiškas ir išraiškingas dainininkas.
Labai mėgsta angliškas dainas, kurių mokosi ir
savarankiškai. Be VšĮ „Mūsų atgaiva“ muzikinių užsiėmimų,
jis lanko ir Alytaus Jaunimo centrą, kur dainavimo paslapčių
jį moko mokytoja Dalia Trasykienė.
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Agnetė Merčaitytė, III premija
Kauno kurčių ir neprigirdinčių vaikų reabilitacijos ir ugdymo centras „Lingua“

Daiva Raulinavičiūtė, III premija

Vadovė Birutė Simonavičiūtė

Alytaus VšĮ „Mūsų atgaiva“

Agnetė gimė Kaune, 1992 m. balandžio 13 d.. Mylinčių tėvų
džiaugsmą aptemdė žinia, kad mergaitė turi klausos negalią.
Nuo ketverių metų Agnetė pradėjo lankyti Kauno m. kurčių ir
neprigirdinčių vaikų reabilitacijos ir ugdymo centrą „Lingua“.
Agnetei puikiai sekėsi mokytis kalbos, muzikuoti, piešti.
Muzikos užsiėmimuose skleidėsi mergaitės meniniai talentai,
kūrybiškumas, subtilumas. Puikiai pasirengusi, septynerių metų
Agnetė pradėjo mokytis bendrojo lavinimo mokykloje. Savo muzikinius gebėjimus lavino
Kauno m. A.Kačanausko muzikos mokykloje. Agnetė yra linksma, draugiška, nuoširdi,
komunikabili, kupina kūrybinių jėgų ir vilties, mylinti ir mylima. Turi labai gerų draugų ir
yra draugijos siela.

Alytaus zoninio konkurso „Perliukai“ laureatai:

Vadovas Stasys Mikalonis
Daiva gimė Alytuje, 1985 m. vasario 26 d.. Ansamblyje
„Spalvotoji gama“ dainuoja jau 15 metų, nuo pat
pirmųjų jo įsikūrimo dienų. Daiva yra aktyvi neįgaliųjų
nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro dalyvė. Tai
nuoširdi ir draugiška mergina, niekada neatsisakanti
padėti kitiems. Laisvalaikiu ji mėgsta siūti ir megzti.

Vokalinis tercetas, III premija
Alytaus „Vilties“ darželis-mokykla

Vitalija Biržinskaitė, I premija

Vadovė Rasa Naruševičienė

Draugija Alytaus ,,Guboja“

„Vilties“ darželio-mokyklos vaikų
vokalinis ansamblis gyvuoja septintus
metus. Ansamblio sudėtis nuolat kinta,
tačiau naujieji nariai noriai įsitraukia
į kolektyvo veiklą. Šiuo metu tercete
dainuoja Erikas Skripkiūnas, Žilvinas
Peleckas ir Agnė Siaurusaitytė. Jie
mielai koncertuoja įstaigos šventėse,
dalyvauja draugijos Alytaus „Guboja“
organizuojamuose kultūriniuose
renginiuose.

Mokytojas Stasys Mikalonis
Vitalijai 22 metai. Ansamblyje „Spalvotoji gama“ ji dainuoja nuo
14 metų. Vitalija pasižymi švelniu, nuoširdžiu balsu. Dalyvavo
įvairiuose festivaliuose ir konkursuose Lietuvoje ir užsienyje
(Olandijoje, Rusijoje ir kt.). Vaikų ir jaunimo popmuzikos festivalyjekonkurse „Visos svajonės išsipildo“ 2006 metais laimėjo I-ąją vietą. Ji
yra neįgaliųjų nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro solistė, groja
gitara, mokosi Alytaus muzikos mokykloje. Vitalija sako: „Muzika
man padeda jaustis laimingai“.
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II-OJO KONKURSO-FESTIVALIO „PERLIUKAI“ BAIGIAMŲJŲ „KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ“

PROGRAMA
Vilnius, 2010 m. lapkričio 17-20 d.
LAPKRIČIO 17 D. (TREČIADIENIS)
12.00-13.30 – Dalyvių atvykimas, registracija
14.00-14.30 – Pietūs
15.00-15.45 – Vadovų, pedagogų pasitarimas
16.00-18.30 – Neįgaliųjų nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro repeticija
18.30-19.00 – Vakarienė
19.30-21.00 – Atidarymas, dalyvių pristatymai
22.00

– Miegas

LAPKRIČIO 18 D. (KETVIRTADIENIS)
08.00-09.00 – Pusryčiai
09.30-13.30 – „Kūrybinės dirbtuvės“, repeticijos (pagal atskirą planą)
13.30-14.00 – Pietūs
14.30-17.30 – Ekskursija į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą bei Nacionalinio muziejaus
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų edukacinė programa „Renesanso
muzika ir instrumentai“ (vedančioji-senosios muzikos atlikėja, pedagogė I. Baublytė)
18.30-19.00 – Vakarienė
19.30-20.30 – Koncertas „Muzikiniai susitikimai“ (Dalyvauja: LMTA dainavimo katedros
prof. V. Prudnikovo ir fortepijono katedros doc. A. Žvirblytės studentai, magistrantai)
22.00

– Miegas

LAPKRIČIO19 D. (PENKTADIENIS)
08.00-09.00 – Pusryčiai
09.00-12.00 – Generalinės repeticijos
13.00-13.30 – Pietūs
14.00-16.30 – Jungtinis zoninių konkursų-festivalių „Perliukai“ laureatų koncertas
18.00-18.30 – Vakarienė
19.30-21.30 – Laisvalaikis, neformalus bendravimas
22.00

– Miegas

LAPKRIČIO 20 D. (ŠEŠTADIENIS)
08.00-09.00 – Pusryčiai
09.30-12.00 – Dalyvių išvykimas

