
 
 
Koncertų salė „Saulė“  
 
18:00  Koncertas 
 Dalyvauja:  
 Javier Nandayapa (Meksika) 
 Mariusz Mocarski (Lenkija) 
 Piotr Sutt (Lenkija) 
 Ansamblis Vilniaus mušamieji 
 Saulius Auglys-Stanevičius 
 
Programa:   
 
Pirma dalis 
 
 Šiaulių muzikos mokyklų mušamųjų ansamblių pasirodymas 
 Vadovai 
 
 Solinis pasirodymas prof. Piotr Sutt 
 
 Solinis pasirydymas Javier Nandayapa  
 
 „Japoniškas būgnijimas“  
 Atlieka ansamblis Vilniaus mušamieji 
 
 
Antra dalis 
 
 Vladimir Tarasov kurinys mušamiesiems instrumentams 
 Atlieka ansamblis Vilniaus mušamieji  
 
 Ritminės improvizacijos Funk,Rock, Drum’n’base stiliuose  
 Atlieka Mariusz Mocarski (Mušamųjų komplektas) 
 
 Zeferino Nandayapa „Nandacacue“ 
 Chin Cheng Lin „Kava be cukraus“ 
 AtliekaSaulius Auglys-Stanevičius (Marimba) 
 
 Saulius Auglys_Stanevičius „Cross rhythm“ 
 Atlieka Mariusz Mocarski, Piotr Sutt, ansamblis Vilniaus mušamieji 
 
 Afrikiečių liaudies daina 
 Atlieka „Vilniaus mušamieji“ 
 
1998 metais Raimontas Vilkočinskas ir Saulius Auglys-Stanevičius surengė pirmąjį perkusijos 
festivalį Lietuvoje, tai vyko Vilniuje, kultūros, pramogų ir sporto rūmuose (VRM). Šį festivalį 
organizatoriai kūrė švietėjiskais tikslais, t,y. populiarinti mušamuosius visoje Lietuvoje, todėl ir 
festivalio metu vyks kurybinės laboratorijos žmonėms norintiems išmokti groti mušamaisiais 
instrumentais. Festivalio tikslas, skatinti jaunimą, bendrauti, būti matomiems, neužsidariusiems, 
domėtis muzika bei jos istorija.  
 XIV- tarptautinis būgnų ir perkusijos festivalis 
Šių metų festivalio renginiai vyks miestuose, kuriuose mokyklos turi mušamųjų instrumentų 
klases. Kovo 7 d. Kernavė (Valstybinis archeologinis muziejus), Kovo 8 d. Panevėžys (Panevėžio 
muzikinis teatras), Kovo 9 d. Šiauliai (Žemaitės 83), Kovo 10 d. Klaipėda (LCC tarptautinis 



universitetas), Kovo 11 d. Alytus (Alytaus miesto teatras), Kovo 13 d. Vilnius (Valstybinis jaunimo 
teatras). Koncerto dienos rytą kiekviename mieste atlikėjai ves kūrybines laboratorijas 
mušamaisiais  instrumentais. Pamokas ves Mariusz Mocarskyj (Lenkija), Arvydas Vainius, Javier 
Nandayapa (Meksika), Gediminas Mačiulskis, Zenonas Bagavičius (Lietuva). Pamokų metu bus 
atrinkti geriausi mokiniai kurie bus pakviesti dalyvauti vakariniame festivalio koncerte. Kovo 11 
d. perkusininkai kartu su Alytaus miesto gyventojais minės Lietuvos nepriklausomybės dieną. 
Čia, prie Laisvės angelo psminklo, perkusininkai trenks laisvės ritmą. 
 Festivalio koncertuose dalyvaus: Javier Nandayapa (Meksika), Piotr Sutt (Lenkija),  
Mariusz Mocarski (Lenkija), ansamblis Vilniaus mušamieji, Algirdo, Naujosios vilnios, 
M.K.Čiurlionio mokyklų mušamųjų ansambliai, Saulius Auglys-Stanevičius. Skambės Anatolijaus 
Šenderovo ir Sauliaus Auglio-Stanevičiaus  kūriniai  
 Festivalio koncertuose skambės įvairiausia perkusinė muzika. Čia pristatys save Vlniaus 
mušamieji, po jų Javier Nandayapa (Meksikietiškoji marimba), LMTA mušamųjų klasės 
ansamblis. Koncerte skambės svečio iš Lenkijos Mariusz Mocarcki mušamųjų komplekto 
improvizacijos Rock, Funk,Rock, Drum’n’base stiliaus improvizacijos. Koncertuose dalyvaus ir  
atrinktos muzikos mokyklos. Piotr Sutt multi perkusininkas iš Lenkijos pristatys kūrinius multi 
perkusijai ir elektronikai. 
 


