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Didžiųjų 
klasikos skleidėjų 
padalinys

anno 2017

Dirbame tarsi Operos ir baleto teatro bei Filharmonijos filialas regionuose. 
Atvežame pasaulinius artistus į mažas miestelių sales, dvarus.
Sukuriame šventę.

A division of the great spreaders of the classics. 
We work as a branch of the Opera and Ballet Theatre and the Philharmonic in the 
regions. We bring world artists to small town halls and manors. 
We create a real beauty to the people.
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20-30 Renginių per metus, apie 3 tūks. žiūrovų.
20-30 events per year, about 3 thousand viewers. Žemaitijos 

dvarų
Muzikos festivalis. 3-ias leidimas. 
Renavo dvaras, Mažeikiai. Oginskių rūmai, Plungė. 
Rietavo kultūros centras (čia stovėjo Oginskių rūmai), Tiškevičiaus rūmai, 
Palanga (Gintaro muziejus).

Music festival in western part of Lithuania in ancient noble manors.
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Artistai:
Operos solistai, muzikantai š Italijos, Prancūzijos, Ispanijos, 
Latvijos, Estijos, JAV, Argentinos, 
Lenkijos, Vokietijos.

Artists: opera singers, musicians from Italy, France, Spain, Latvia, Estonia, USA, 
Argentina, Poland, Germany.



Muzika
Italų operos, neapolietiška klasika, ispanų klasika, Chopin, Maria Callas, 
Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Piazolla, Lotynų Amerikos melodijos,
moterų kompozitorių programa ir daugelis daugelis kitų muzikos programų 
pristatyta publikai.

Music. 
Italian operas, napolitan classics, spanish classics, Chopin, Maria Callas, 
Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Piazolla, the melodies from Latin America, program 
by composers women, and a lot of other music programs that were presented to the 
audience.
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Salės 
ir miestai
Renavo dvaro sodybos salė, Mažeikiai Oginskių rūmų salės, Plungė Rietavo kultūros 
centras, Molėtų kultūros centras, Utenos kultūros centras, Nidos katalikų bažnyčia, 
Klaipėdos Pranciškaus Asyžiečio koplyčia, Klaipėdos koncertų salė, Kauno valstybinė 
filharmonija, Kauno Čiurlionio muziejaus koncertų salė, Telšių amfiteatras, Anykščių 
Vienuolio muziejus, Druskininkų kultūros centras, Palangos kurhauzo salė, Palangos 
Gintaro muziejaus koncertų salė, Marijampolės kultūros centro salė, Vilniaus rotušė.

Halls and cities. 
Renavas manor, Mazeikiai Halls at Oginskiai palace, Plunge Rietavas Cultural center, 
Moletai cultural center, Utena cultural center, Nida catholic church Francesco di 
Assizi chapel in Klaipeda, Klaipeda concerts‘ hall, Kaunas state philharmonic hall, 
Kaunas Ciurlionis museum etc.
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Festivalio brošiūra
Platinama regione, pristatanti programą bei istoriją.
Paruošta su meile žiūrovui ir rėmėjui, kviečianti į meno šventę.

Festival brochure. 
Distributed in the region, presenting the program and history. 
Prepared with love for the viewer and sponsor, inviting 
to the celebration of art.
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Tradicijos
Bendradarbiaujame su Renavo dvaru, čia kasmet surengiame šventų Kalėdinį renginį.
Vilniaus rotušėje surengiame Kalėdinį koncertą su „Ąžuoliuko“ choru ir operos solistais 
bei kitais muzikantais. Turime tradicinį festivalį dvaruose Žemaitijoje. Koncertų metu 
pristatome autorius ir dainas, todėl publika gauna praturtinančios informacijos.

Traditions. 
We cooperate with the Renavas Manor, where we organize a festive Christmas event 
every year. In Vilnius Town Hall we organize a Christmas concert with the “Ąžuoliukas” 
choir and opera soloists and other musicians. 
We have a traditional festival in manors in Samogitia. During the concerts, we
present the authors and songs, so the audience receives enriching information.



Partnerystė
Su kultūros centrais. Regione bendradarbiaujame su Renavo dvaru, 
Oginskio rūmais, Nidos kultūros centru, Anykščių Antano Vienuolio muziejumi ir kitais, 
žiniasklaida – Telšių žiniomis, Santarve, radijo stotimi Mažeikių aidas ir kitais.

Partnership with cultural centers. 
In the regions we collaborate with Renavas manor, Oginskis palace, Nbida cultural center, 
Anyksciai museum and others, we have media partners – Telsiu zinios, Santarve,
radio station Mazeikiu aidas and others.
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Verslo 
partnerystė
ORLEN Lietuva remia festivalį. Plungės lagūna, Plungės šaltis trejus 
metus remia festivalį. Kompanijos Jubana, Promona, Transkela 
prisideda prie visų renginių.

We create partnership with business. 
Region leader ORLEN Lietuva is our festival sponsor, as well as 
companies Plunges laguna and Plunges saltis. Companies Jubana, 
Promona and others finance other concerts.

Tarptautinė 
komanda
Esame dviese – Vigailė Karpavičiūtė, organizatorė ir Donato Ravini, 
meno vadovas. Partneris Estijoje – Toivo Tuberik, su juo 
bendradarbiaujame ir atvežame artistus iš tolimų vietų – kai jie 
vyksta į Estiją, stengiamės suorganizuoti ir koncertus Lietuvoje.

International team. 
We are two – Vigailė Karpavičiūtė, organizer and Donato Ravini, 
artistic director.
Partner in Estonia – Toivo Tuberik, we cooperate with him and 
bring artists from distant places – when they go to Estonia, we try 
to organize concerts in Lithuania as well.



2023 repertuaras
Trilitrate muzikos šou (Ispanija) 02-21 Vilniaus rotušė, 02-22 Renavo dvaras
Papanosh (džiazo grupė, Prancūzija) 04-29 Jazzcelar Vilnius
Prisimenant Luciano Pavarotti (Italija) 04-15 Anykščių koplyčia, 
05-06 Renavo dvaras, 05-27 Paliesiaus dvaras

Žemaitijos dvarų muzikos festivalis:
Voiceless, violončelių magija 07-21 Oginskių rūmai Plungė
Kadri Voorand duo (Estijos džiazo žvaigždė) 07-22 Rietavo kultūros centras
Alanas Chošnau 07-29 Renavo dvaro parkas
Stephan Joscho, gitaros virtuozas, gipsy (trio, Vokietija) 11-04 Vilniaus rotušė
Irina Zahharenkova, pianistė (Estija) lapkritis-gruodis Vilniaus rotušė Renavo dvaras
Ayse Denis Gokcin, pianistė Pink Floyd programa (Turkija, JAV) 12-10 Kauno 
valstybinė filharmonija
Tradicinis Kalėdinis koncertas su Ąžuoliuko choru gruodis Vilniaus rotušė
Tradicinis Kalėdinis koncertas Renavo dvaras

Muzika ilgina
Gyvenimą, džiugina, turtina, skatina, tobulina 
žmogaus sielą, charakterį.
Žmogus, nuolat besilankantis muzikos renginiuose 
yra produktyvesnis, moka mylėti kitus ir save, 
taikaus charakterio, besidalinantis su kitais ir 
kuriantis gražesnį pasaulį.

Music prolongs life, delights, enriches, stimulates, 
improves the soul, character of a person. A person 
who constantly attends music events is more 
productive, knows how to love others and himself, 
has a peaceful character, shares with others and 
creates a more beautiful world.
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vigaile@klasikosdegustacija.lt
www.klasikosdegustacija.lt

Pradėkime partnerystę
Let‘s begin partnership


