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Vokalinio ansamblio „Ave Musica“ koncertinė veikla 2018-2019 mokslo metais 

MČTAU vokalinis ansamblis „Ave Musica“ kūrybingai praleido 2018-2019 mokslo metus – surengta 

per 20 koncertų, dalyvauta konkursuose, giedota Šv. Mišiose bažnyčiose, kituose miesto ir respublikos 

renginiuose. 

Vokalinis ansamblis aktyviai dalyvavo MČTAU edukacinėje veikloje – dainavo Kultūros fakulteto 

Menų istorijos katedros muzikos kurso užsiėmimuose, mokslo metų pradžios šventėje bei 

naujametinėje vakaronėje Vilniaus rotušėje ir Garbės narių klubo renginiuose. 

Ansamblis šio sezono metu parengė nemažai naujų kūrinių, skirtų aktualioms Lietuvos muzikinio-

kultūrinio gyvenimo temoms – Vydūno, Stanislovo Moniuškos, Juozo Naujalio metams paminėti. 

„Ave Musica“ daug koncertavo miesto renginiuose: dainavo Lietuvos žurnalistų sąjungoje, LEU 

dėstytojų, išėjusių Anapilin, pagerbime, Suvalkijos Globos namų vadovų pasitarime, Vilniaus 

žemaičių kultūros draugijoje, Margaritos Gedvilaitės (buvusios „Ave musica“ vadovės) 90-mečio 

paminėjimo šventėje VDU Švietimo akademijos Freskų salėje, Stasio Vainiūno namuose, minint 

kompozitoriaus J. Naujalio 150-sias gimimo metines, Lietuvos muzikų sąjungos būstinėje, pristatant 

Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės autorinį filmą apie Lionginą Abarių. Kovo 11-osios proga kartu su 

VDU Švietimo akademijos styginių instrumentų ansambliu „Credo“ koncertavo LR Seime ir Vilniaus 

rotušėje. Minint Leonardo da Vinci 500-ąsias gimimo metines, LEU Alumnų draugijos surengtoje 

parodoje parengė Panevėžio kompozitorių V. Paulausko ir V. Mikalausko kūrinius, kuriuos taip pat 

atliko minint klubo „Nevėžis“ 20-metį ir ansamblio „Credo“ 25-metį. 

Vilniaus valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje koncerte-susitikime „Vakaro daina“, skirtame 

kompozitoriaus Stanislovo Moniuškos 200 gimimo metinėms, „Ave Musica“ koncertavo kartu su 

žinomais atlikėjais: Lilianna Zalesińska (mecosopranas, Lenkija), Jolanta Pszczółkowska-Pawlik 

(fortepijonas, Lenkija), solistų ansambliu „Vytoki“ (Baltarusija, vadovas Alaksiej Fralou), Martyna 

Kučinska (sopranas, Lietuva), Rita Novikaite (mecosopranas, Lietuva), Šviese Čepliauskaite 

(fortepijonas, Lietuva), Andriumi Vasiliausku (fortepijonas, Lietuva), Valstybiniu Vilniaus kvartetu 

(Lietuva). 

„Ave Musica“ duetas ir ansamblis šiais mokslo metais pelnė svarių apdovanojimų. 

2018 m. lapkričio mėn. XVIII tarptautiniame festivalyje „Paribio daina“ (Pesnia pamežža) ansamblis 

„Ave Musica“ užėmė 1-ją vietą ir buvo apdovanotas diplomu. Duetų tarpe pirmavo vokalinis Izabelės 

Janinos Bražiūnienės ir Algimanto Špoko duetas. Solistui Antanui Kiveriui atiteko 3-ji vieta bei 

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės padėka. 

2019 m. gegužės 11 d. Respublikinėje vokalinių ansamblių konkursinėje šventėje „Šventosios gaida“, 

vykusioje Taujėnų dvare, ansamblio vokalinis duetas I. J. Bražiūnienė ir A. Špokas pelnė antrąją vietą. 

Akompanuojant „Ave Musica“ vadovei R. Aleknaitei-Bieliauskienei, buvo padainuota S. Šimkaus 

harmonizuota liaudies daina „Ant marių krantelio“, V. Telksnio „Akmenėliai“ (ž. S. Žlibino), V. 

Šochino „Tavo akys“. 

Antrojoje ansamblių kategorijoje, kurioje dalyvavo 13 ansamblių, vokalinis ansamblis „Ave Musica“ 

atliko S. Šimkaus harmonizuotą liaudies dainą „Tykus buvo vakarėlis“, Vydūno „Lietuva brangi 

šalelė“ ir specialiai parengtą S. Moniuškos „Vakaro dainą“. Šis kūrinys buvo naujas ir nežinomas net 



 2 

ir žiuri pirmininkui prof. Kastyčiui Barisui. Šioje ansamblių kategorijoje ansamblis „Ave Musica“ 

apdovanotas padėkos raštu. 

Vokalinio ansamblio „Ave Musica“ 2019 metų kūrybinė veikla, kartu su kitų MČTAU kolektyvų 

veikla, labai pagyvino ir įprasmino visų universiteto senjorų bendrystę ir parodė, kad vokaliniam 

atlikimo menui amžiaus ribą yra labai sunku nusakyti. 

Koncertų klausytojų atsiliepimai (cituojame): „Ave Musica“ ansamblis yra kerintis, nepaprasti 

žmonės, jautrūs, intelektualūs, kiek prasmės ir nuoširdumo, nesižavėti neįmanoma“.  

Prof. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, vokalinio ansamblio „Ave Musica“ vadovė 

Prof. Antanas Kiveris ,ansamblio solistas, LEU Alumnų draugijos narys 

Nuotraukose: 

 

„Ave Musica“ dainuoja LR Seimo rūmuose 

 

Dainuojame Lietuvos žurnalistų sąjungoje 
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Vilniaus žemaičių kultūros draugijos naujametiniame renginyje 

 

Garbės narių klubo renginyje Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje 

 

Stasio Vainiūno namuose 
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Panevėžiečių vakaras Vilniaus karininkų ramovėje 

 

MČTAU naujametinė popietė Vilniaus rotušėje 

 

Freskų salėje su freskos autoriumi dailininku V. Zubriakovu 


