Kornelijus Jaroševičius
C. Debussy. ,,Dedikacija Ramo“ (iš I rinkinio „Images“)
S. Rachmaninov. „Polichinelle“, op. 3 Nr. 4
Fortepijonu groja nuo penkerių metų.
Muzikuo� mokėsi Utenos muzikos ir
Elektrėnų meno mokyklose. Šiuo metu
mokosi Nacionalinės M. K. Čiurlionio
menų mokykloje, Gabrielės Kondrotaitės klasėje.
Koncertavo Es�joje, Slovakijoje, Lenkijoje
bei daugelyje Lietuvos miestų.
Dalyvavo S. Drzewieckio, S. Okruško, A. Tatarskio, K. Uinsko meistriškumo kursuose.
Pasižymėjo šiuose tarptau�niuose ir respublikiniuose jaunųjų pianistų konkursuose:
Tarptau�nis pianistų konkursas-fes�valis „Muzika be sienų“
(IV vieta);
VIII-asis šiuolaikinės muzikos konkursas (I vieta);
Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas-fes�valis „Vaikystė
su muzika“ (Grand Prix);
Respublikinis Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas
(laureatas).

Amelija Būrytė
J. Haydn. Koncertas D-dur, II–III dalys
S. Rachmaninov. Elegija, op.3 Nr. 1 es-moll
Mokosi M. K. Čiurlionio menų mokykloje, baigė šeštą klasę. Specialybės mokytoja – prof. Veronika Vitaitė.
Su kitais profesorės mokiniais koncertavo įvairiuose Lietuvos miestuose, grojo
Vilniaus miesto programoje „Tebūnie
nak�s!“ 2010, Druskininkuose fes�valyje „Muzika be sienų“ (2010) ir kt.
Sėkmingai dalyvavo respublikiniuose ir tarptau�niuose Johano Sebas�ano Bacho, Balio Dvariono, Leono Povilaičio,
Fryderyko Chopino konkursuose.
2012 m. sausio mėn. Sanoko mieste (Lenkija) vykusiame VII
fortepijono muzikos forume tapo konkurso „Jaunasis virtuozas“ laureate.

Kultūros nak�s

TEBŪNIE NAKTIS! 2012
Naktį iš birželio 16 į 17 d.

NEMIGOS AITVARAS
22.00 val.
VILNIAUS PAVEIKSLŲ GALERIJOJE
(Didžioji g. 4)

Įėjimas – laisvas
Informacija tel. 212 42 58

Elžbieta Dvarionaitė
E. Grieg. „Arijetė“, op. 12 Nr. 1
„Vestuvės Troldhaugene“, op. 65 Nr. 6 iš ciklo „Lyrinės pjesės“
Gimė 2001 m. sausio 18 d. Vilniuje. Mokosi
nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, mokytojos V. Kirvelytės klasėje.
Koncertavo su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, Talino kameriniu orkestru. Dalyvavo Lietuvos jaunųjų pianistų koncertemaratone ,,Vien �k Chopinas“, XI respublikiniame fortepijono muzikos fes�valyje ,,XX
amžiaus muzika“.
Prof. Veronika Vitaitė

Dailės ir muzikos programa – tai dovanos,
kurias trumpiausią metų nak�
vilniečiams ir miesto svečiams dalija
Lietuvos dailės muziejaus
Vilniaus paveikslų galerija:
nuo 22 val. iki 2 val. nak�es veiks
muziejininkės Akvilės Mikėnaitės
gimimo 100-mečiui skirta paroda

„Liaudies meno metraš�ninkė“
Chodkevičių rūmuose žvakių šviesoje koncertuos
profesorės Veronikos Vitaitės
muzikinės svetainės svečiai.

Pasižymėjo šiuose konkursuose:
2010 m. – respublikinis jaunųjų pianistų
konkursas ,,Nuo baroko iki roman�zmo“
(laureatė ir specialusis prizas); tarptau�nis konkursas ,,Young
musician“ Taline (I premija ir specialusis prizas už geriausią virtuozinio kūrinio atlikimą);
2011 m. – III tarptau�nis konkursas ,,Olimpo musicale“ Prienuose (laureatė); Tarptau�nis pianistų konkursas ,,Goldene Taste“
Frankfurte (II premija);
2012 m. – VI respublikinis Johano Sebas�ano Bacho jaunųjų
pianistų konkursas Vilniuje (laureatė); V tarptau�nis lenkų fortepijoninės muzikos fes�valis, skirtas Fryderikui Chopinui (laureatė, specialusis prizas už geriausią F. Chopino ir lietuvių kompozitoriaus kūrinio atlikimą); XVII respublikinis ir IX tarptau�nis
Balio Dvariono pianistų konkursas (laureatė).

Ignas Maknickas
D. Scarla�. Sonata C-dur
S. Proko�ev. „Montekiai ir Kapulečiai“ iš baleto „Romeo ir
Džiuljeta“
F. Chopin. Nok�urnas, op. 27 Nr. 1 cis-moll
E. Grieg. „Trolių eisena“, op. 54 Nr. 3
Gimė 1998 m. spalio 29 d. Kalifornijoje, JAV. Mokosi Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, baigė sep�ntą klasę. Iki
2011 m. gegužės mėn. specialybės mokytoja buvo Violeta Lipniagovienė, dabar – prof. Veronika Vitaitė.

Koncertavo su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru
(2008), Klaipėdos kameriniu orkestru (2009), VIII Bistrampolio fes�valyje grojo su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru
(dir. prof. D. Katkus, 2010), Nacionalinėje ﬁlharmonijoje – su
Lietuvos nacionaliniu kameriniu orkestru (dir. M. Pitrėnas);
dalyvavo Vilniaus I ir II fortepijono muzikos fes�valiuose;
koncertavo Vokie�joje, Danijoje. 2010 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-ųjų me�nių proga grojo Paryžiuje, Lietuvos ambasados Prancūzijoje surengtame
šven�niame vakare.

Skynė laurus šiuose konkursuose:
2007 m. – IV respublikinis Johano Sebas�ano Bacho jaunųjų
pianistų konkursas (laureatas);
2008 m. – III tarptau�nis vokiečių ir austrų kompozitorių muzikos jaunųjų pianistų konkursas „Klaviermuzik“ (jauniausio
ir perspektyviausio konkurso dalyvio apdovanojimas);
2009 m. – IX tarptau�nis pianistų konkursas-fes�valis „Muzika be sienų“ Druskininkuose (Grand Prix);
2010 m. – XVI nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas (laureatas ir specialusis prizas už geriausią B. Dvariono kūrinio atlikimą); IV tarptautinis konkursas „Gradus ad Parnassum“ (II vieta);
2011 m. – XIX tarptau�nis Fryderyko Chopino jaunųjų pianistų konkursas Šafarnėje, Lenkijoje (I vieta);
2012 m. – VI respublikinis J. S. Bacho jaunųjų pianistų konkursas (laureatas).
Igną Maknicką nuo 2009 metų globoja M. Rostropovičiaus
fondas. 2012 vasario 28 d. už muzikinius pasiekimus Ignas
Maknickas apdovanotas Lietuvos Respublikos Prezidentės
Dalios Grybauskaitės padėkos raštu.

