
XVIII-asis sakralinės muzikos festivalis
,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis”

Projekto pavadinimas: XVIII - asis Sakralinės muzikos festivalis 
,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“

Projekto įgivendinimo vieta: Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, Dubingių bažnyčia

Projekto tikslas: Užtikrinti profesionalaus meno prieinamumą ir sklaidą Molėtų rajone.

Apie projektą: XVIII-ojo sakralinės muzikos festivalio ,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis” 
koncertai šiais metais vyko ne vien tik Molėtų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, bet ir gausiai 
turistų lankomoje naujojoje Dubingių bažnyčioje, taip festivalis tapo dar labiau pasiekiamas 
didesnei klausytojų auditorijai. Trys festivalio koncertai vyko ir atnaujintoje Molėtų kultūros centro 
koncertų salėje, kurios akustika po renovacijos yra ypač palanki profesionalios muzikos atlikimui. Iš 
viso festivalio metu buvo surengti net aštuoni koncertai, o parinkus tinkamą laiką ir užtikrinus 
palankias sąlygas, šis profesionalios muzikos renginys subūrė ir pritraukė įvairaus amžiaus bei 
socialinių grupių klausytojus ne tik iš Molėtų, bet ir kaimyninių regionų. Koncertų metu buvo 
pristatytas profesionalus menas, kurio pagalba buvo ugdomas ir tobulinamas požiūris į aukšto lygio 
muzikos atlikimą. Šiais metais festivalyje savo koncertines programas pristatė Lietuvos 
nacionalinės filharmonijos solistė Judita Leitaitė, smuikininkė Paulina Daukšytė, Evelina Sašenko, 
vargonininkė Jurgita Kazakevičiūtė, baritonas Dainius Puišys, aktorius Giedrius Arbačiauskas, 
akordeonistas Tadas Motiečius, solistė Dovilė Kazonaitė, Vytautas Juozapaitis ir Eglė 
Juozapaitienė. Festivalis neapsiriboja vien tik atlikėjais iš Lietuvos, vis dažniau festivalio 
koncertuose pasirodo ir atlikėjai iš užsienio. Šiais metais altininkas Povilas Syrrist-Gelgota 
koncertavo kartu su tarptautinių konkursų gitaros laureatu Petter Richter, o išskirtiniu festivalio 
akcentu tapo vieno geriausių vaikų chorų pasaulyje ,,Little singers of Armenia” pasirodymas.



Evelina Sašenko ir pianistas Paulius Zdanavičius



Altininkas Povilas Syrrist-Gelgota ir gitaristas Petter Richter



Koncerte ,,Klasika su akordeonu” - akordeonistas 
Tadas Motiečius ir solistė Dovilė Kazonaitė



Sakralinės muzikos ir poezijos valanda ,,Po angelo sparnu”:
aktorius Gidrius Arbačiauskas, vargonininkė Jurgita 
kazakevičiūtė, baritonas Dainius Puišys



Vytautas Juozapaitis ir Eglė Juozapaitienė



Dubingių bažnyčioje koncertavo Judita Leitaitė ir smuikininkė 
Paulina Daukšytė



,,Little singers of Armenia”
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