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Tarptautinis choro muzikos festivalis - konkursas 

KAUNAS MUSICA RELIGIOSA 2011 

 

 

                                                   Festivalio globėjų sveikinimai:   

 

Meldžiu Viešpaties palaimos tarptautiniam festivaliui "Kaunas Musica Religiosa 2011". Tegu sakrali 

muzika ir giesmės pakylėja klausytojų širdis prie gėrio ir grožio Šaltinio. 

J.E. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius 

 

 

 

Gerbiami sakralinės muzikos gerbėjai 

Greta daugybės įvairių žanrų festivalių Kaune ryškiai matomas ir vis didesnio populiarumo sulaukiantis yra 

sakralinės muzikos chorų festivalis. Kaip didelis judėjimas festivalis-konkursas „Cantate Domino“ jau 

nebegalėjo išlaikyti vieno renginio rėmų ir tapo keleto renginių gimimo paskata. Tai rodo, jog žmonėms yra 
labai reikalinga sakralinė muzika – ji suburia daugybę atlikėjų ir klausytojų, užlieja bažnyčių skliautus garsais, 

kurie pakylėja dvasią ir pripildo taurių jausmų. Labai džiaugiuosi galėdamas pasveikinti naują festivalį-

konkursą „Kaunas Musica Religiosa 2011“. Tegu renginys tampa tradiciniu kauniečių pamėgtu festivaliu, 

plačiai atveriančiu bažnyčių duris ir atskleidžiančiu sakralinės muzikos didybę bei spinduliuojamą šviesą, 

kurios mums visiems labai reikia. 

Kauno miesto meras, Andrius Kupčinskas 
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Programa 

 
 

                   VASARIO 25 D., /PENKTADIENIS          

19.00 Festivalio atidarymo koncertas  

Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčia, Aleksoto g. 3 
  

 

                   VASARIO 26 D., /ŠEŠTADIENIS/      

10.00 - 14.30 KAUNAS MUSICA RELIGIOSA konkursas. VDU Didžioji aula, Gimnazijos g. 7 

15.30 Festivalio chorų koncertas - Kėdainių kultūros centro sakralinės muzikos ansamblis 
"Giesmė" ir vokalinis ansamblis "Giesmių tarnai". Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
(Vytauto Didžiojo) bažnyčia, Aleksoto g. 3 

16.30 Konkurso rezultatų paskelbimas ir laureatų koncertas. Kauno Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčia, Aleksoto g. 3 

18.00 Projekto „Ši diena mums džiaugsmui duota“ koncertas.  

Programoje - Israel Houghton, Michael W. Smith, Chris Tomlin ir kitų šiuolaikinių 
kompozitorių įvairių  stilių (funk, ballad, gospel, urban gospel, Latin, jazz) kūriniai.                                                         
Arkivyskupijos Kurijos konferencijų salė, Papilio g. 5 

Plačiau apie šį projektą: http://www.kaunascantat.lt/Festivalio2-informacija.html                                              

 

 

                   VASARIO 27 D., /SEKMADIENIS/ 

12.00 Festivalio chorai gieda Šv. Mišiose  

Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčia, Aleksoto g. 3 

 
 

 
 
                  VISI FESTIVALIO RENGINIAI NEMOKAMI! 
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2011 vasario 25-27, Kaunas 

 

 

                                                                                                   Dalyviai:  

 
• Mišrus choras "Vidus", Ryga, Latvija 
• Vakarų Pamario Technologijos universiteto kamerinis choras, Ščecinas, Lenkija 
• Kamerinis choras "Vdohnovenie", Minskas, Baltarusija 
• Ansamblis  "Klassika", Narva, Estija 
• Daugpilio vidurinės muzikos mokyklos mišrus choras, Latvija 
• Mišrus choras "Sidrabe", Jelgava, Latvija 
• Ansamblis "Cantatores Narvensis", Narva, Estija 
• Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos jaunių choras "Gama",  Lietuva 
• Utenos Senosios muzikos ansamblis "Vox Animae", Lietuva 
• Kretingos kultūros centro kamerinis choras , Lietuva 
• Kauno Šv.Pranciškaus Ksavero bažnyčios grigališkojo choralo choras „Oranta“ 
• Kauno pedagogų kvalifikacijos centro mišrus choras "Diemedis", Lietuva 
• Kėdainių kultūros centro sakralinės muzikos ansamblis "Giesmė",  Lietuva 
• Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios choras,  Lietuva 
• Vokalinis ansamblis "Giesmių tarnai", Vilnius, Lietuva 
• Vokalinis ansamblis "Vivo", Utena, Lietuva 
• Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios kamerinis choras 
„Cantate Domino“, Lietuva. 
• Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos jaunių choras „Cantica“, Lietuva 
 
 
 
 

                                                                    Festivalio draugai ir rėmėjai:  
 

                                             

                                            

 

                                  

 
 

                  Daugiau informacijos internete: http://www.kaunascantat.lt 


