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Varėnos J. Čiurlionytės menų 
mokyklos akordeonistai dalyva-
vo V tarptautiniame akordeonistų 
sąskrydyje „Su meile akordeonui“ 
Veisiejuose. Unikalus akordeono 
renginys pritraukė per 140 dalyvių 
iš visos Lietuvos: Kauno, Prienų, 
Kretingos, Palangos, Marijam-
polės, Vilkaviškio, Alytaus, Laz-
dijų, Veisiejų, Varėnos meno ir 
muzikos mokyklų, konservatorijų. 
Dalyviai turėjo puikią progą da-
lyvauti meistriškumo pamokose, 
lankytis pasaulinio garso akordeo-
no atlikėjų koncertuose, dalyvauti 

Su meile akordeonui

intensyviose beveik 100 akordeo-
nistų orkestro repeticijose. Mūsų 
menų mokyklai atstovavo Rena-
tos Bakulienės ruošti mokiniai: 
Gvidas Jančauskas, Lėja Latvytė, 
Eventas Valentukevičius, Rokas 
Švedas, Dainius Knieža, Aistis 
Tamulevičius, Valentinas Keršys, 
meistriškumo pamokas vedė ir 
orkestro solo partijas atliko moky-
tojas Nerijus Bakula, aranžuotes 
orkestrui kūrė, su orkestru dirbo ir 
dirigavo mokytoja R. Bakulienė.

Varėnos J. Čiurlionytės menų 
mokyklos inf.

Živilė Puidokaitienė

iškilmės
Sekminių iškilmės prasidėjo 

gražia procesija aplink bažnyčią, 
po jos vyko Šv. Mišios, kurias au-
kojo Kaišiadorių vyskupas emeri-
tas J.E. Juozas Matulaitis. Vysku-
pas negalėjo atsistebėti, kaip tokia 
maža, rajone, kažkur nuošalioje 
vietoje stovinti bažnytėlė, sutrau-
kia tokią gausybę tikinčiųjų. Taip 
pat siūlė pasimelsti už tai, kad 
žmonės, kaip tos rankose laikomos 
beržo šakelės, ilgai ilgai žaliuotų. 
Šv. Mišiose giedojo solistas Dai-
nius Puišys, buvęs Virgilijaus No-
reikos mokinys. Kaip ir kasmet, 
Sekminių pamaldose šioje bažny-
čioje dalyvvo ir Loreta Bartusevi-
čiūtė–Noreikienė, kuriai skambėjo 
gražiausi klebono P. Čivilio padė-
kos žodžiai.

Po Šv. Mišių festivalis „Su pa-
laimintuoju Teofiliumi 2019“ pra-
sidėjo įspūdingu kamerinės muzi-
kos ansamblio „Musica Humana“, 
kurio meno vadovas yra Robertas 
Beinaris, koncertu „Iš širdies į šir-
dį“. Jo metu po gražiausiais bažny-
tėlės skliautais skambėjo J.S.Ba-
cho, G.F. Hendelio, AQ. Vivaldi, 
P. Beinario, M.K. Čiurlionio, J. 
Naujalio, J. Tallat–Kelpšos, V. 
Striaupaitės–Beinarienės, G. Savi-
nienės kūriniai, kuriuos atliko Si-
mona Liamo (sopranas), Robertas 
Beinaris (obojus), Evaldas Petkus 
(violončelė), Gediminas Kviklys 
(klavesinas vargonai,).

Šventėje dalyvavo ir Kultūros 
ministras Mindaugas Kvietkaus-
kas, kuris atviravo, jog su kunigu 
Pranciškumi susipažino visai ne-
seniai, Senojoje Varėnoje atiden-
giant ženklą Mikalojui Konstanti-
nui Čiurlioniui. Klebonas pakvietė 
ir į šio festivalio pradžią, tad mi-
nistras negalėjo atsisakyti ir neat-
važiuoti, kadangi šioje bažnyčioje 
jis pakrikštytas. Čia – M. Kviet-
kausko tėčio gimtinė. „Yra dalykų, 
kurie žmones traukia. Yra didelės 

Sekminės Babriškėse su kamerinės 
muzikos garsais

Šiais metais Sekminių dieną Babriškių bažnytėlėje prasidėjo Varėnos krašto 
muzikos festivalis „Su palaimintuoju Teofiliumi 2019“, kurio globėjas – kunigas 

Pranciškus Čivilis. Kaip ir kasmet Babriškių bažnytėlė negalėjo viduje
sutalpinti visų tikinčiųjų, kurie susirinko į Sekmines, likusieji meldėsi kieme. 

Šv. Mišių metu buvo pašventina architekto Brunono Bakaičio sukurta festivalio 
vėliava

katedros, kurios žavi savo didybe. 
Yra mažos bažnytėlės, kaip skry-
nelės, kurioje uždaryti dvasiniai 
turtai. Mažytė Babriškių bažnyčia, 
kaip skrynelė, labai turtinga dva-
siškai“, – kalbėjo ministras.

Kun. Pranciškus Čivilis dėkojo 
visiems šios parapijos rėmėjams ir 
pagalbininkams. Už paramą ir pa-
galbą jis dovanojo ąžuolines lente-
les ir paauksuotus ženklus su užra-
šu, žyminčiu festivalį. Pirmiausia 
buvo pagerbtas J.E. vyskupas J. 
Matulaitis, nes, anot kunigo P. 
Čivilio, mažytei parapijėlei yra 
didelė garbė Sekmines švęsti su 
garbingu ganytoju.

Festivalis
Kiti festivalio koncertai įvyks: 

birželio 23 d. 12 val. koncertas 
„Dzūkų atžalynas“, solistai – Va-
rėnos Jadvygos Čiurlionytės menų 
mokyklos moksleiviai: Urtė Aku-
lavičiūtė (sopranas, fleita), Rokas 
Volungevičius (tenoras), Justė 
Marija Stramkauskaitė (smuikas), 
Gabrielė Šukaitytė (smuikas), Ais-
tis Tamulevičius (akordeonas), 
jaunių choras „Varėnė“ Senosios 
Varėnos Šv. arkangelo Mykolo 
bažnyčioje.

Birželio 30 d. 11 val. Varė-
nos krašto muzikos festivalis su 
palaimintuoju Teofiliumi 2019. 
Koncertas „Svajos“, solistai: Bri-
gita Beinarytė (fleita), Robertas 
Beinaris (obojus), Gabrielė Beina-
rytė (arfa), Ramunė Grakauskaitė 
(smuikas) Akmens Nukryžiuotojo 
Jėzaus bažnyčioje.

Praėjusio 
penktadienio 

vakarą Varėnos 
kino ir parodų 
universalioje 
salėje rinkosi 
gausus būrys 
varėniškių, 

tiek jaunų, tiek 
ir vyresnių. 

Čia vyko trio 
koncertinis 

vakaras, kaip 
teigė trio narės 
– Goda Debe-
siūnaitė, Ugnė 
Martusevičiūtė 

ir Patricija 
Mickutė – tokiu 

muzikiniu 
akordu jos 
norėjo atsi-
sveikinti su 

varėniškiais. 

Visos trys 
dainininkės yra dvyliktokės, tad 
nuo rugsėjo jos jau pakels spar-
nus ir paliks Varėną, todėl norė-
josi kaip nors pakiliai, muzikaliai 
padėkoti varėniškiams ir sukurti 
jaukų, muzikos garsais pripildytą 
jausmingą vakarą. 

Jausmų šiame koncerte tikrai 
netrūko, graudinosi ne tik atlikė-
jos, bet ir jų pasiklausyti atėjusi 
buvusi mokytoja  Vaida Žilinskie-
nė. Mokytoja negailėjo gražių žo-
džių visoms trio narėms ir linkėjo 
kiekvienai turėti tokias mokines, 
kurios buvo be galo atsakingos, 
darbščios, imlios. Moksleivių kū-

Atsisveikinimo vakaras 
muzikos apsuptyje

rybos centro direktorius Raimon-
das Žilinskas taip pat paantrino 
mokytojai, kad mergaitės buvo 
labai gabios mokinės. Direktorius 
padėkojo ir V. Žilinskienei, kad ji 
pastebėjo šias merginas, pastebėjo 
jų balsus ir atskleidė gabumus, o 
jų balsai džiugino ne vieną varė-
niškį rajoninių renginių metu. 

Skaitytojams priminsime, jog 
P. Mickutė savo laimę išbandė ir 
televizijos muzikiniame projek-
te „Lietuvos balsas“, sudainavusi 
Donato Montvydo dainą „I‘ll been 
waiting for this night“.

Ž.P.


