
senosios muzikos specialistė, atlikėja, Vilniaus 
Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos 
mokytoja. Bazelio muzikos akademijos 
Senosios muzikos institute Schola Cantorum 
Basiliensis (Šveicarija) baigė išilginės fleitos 
specialybę (prof. K. Boppo klasė), mokėsi 
skambinti gotikine arfa (su prof. H. Rosenzweigu 
ir M. Fujimura), įgijo senosios muzikos 
diplomą. Stažavosi išilginės fleitos meistriškumo
kursuose Ispanijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, 
Lietuvoje su prof. Pedro Memelsdorfu, Pierre’u 
Hamonu, Rodrigo Calveyra, Mutsuyuki 
Motomura. Koncertuoja Lietuvoje ir svetur
su Šv. Genezijaus trupe, ansambliais „Canto 
Fiorito“, „Chiaroscuro“ ir kt.

Organizatoriai pasilieka teisę keisti
edukacinių užsiėmimų datą ir programą. 

Projekto partneriai 

Beatričė Baltrušaitytė- 
Urmilevičienė –
 

Ieva Baublytė –

Viktorija Silenkovaitė – 
Schola Cantorum Vilnensis moterų scholos 
vadovė, Vilniaus grigališkojo vaikų choro 
įkūrėja ir vadovė, Vilniaus tarptautinio 
prancūzų licėjaus muzikos mokytoja. 2014 m. 
įgijo bakalauro diplomą. 2010–2011 m. mokėsi 
Liono muzikos ir šokio konservatorijoje 
(Conservatoire National Supérieur Musique et 
Danse de Lyon) N. Corti klasėje. 2011–2013 m. 
mokėsi Paryžiaus grigališkojo choro mokykloje 
(École du Choeur Grégorien de Paris) Louis-
Marie Vigne klasėje, choralinį dirigavimą
pas F. Rantières ir P. Calmelet. 2012–2013 m. 
mokėsi choro dirigavimo C. Debussy 
konservatorijoje Ph. Mazé klasėje.

Nacionalinio muziejaus Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų 
edukatorė, edukacinio Šv. Cecilijos senosios 
muzikos festivalio koordinatorė. 2019 m. 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 
baigė kompozicijos magistrantūros studijas, 
2009–2013 m. stažavosi Bazelio muzikos 
akademijoje (Šveicarija), nuo 2006 m. 
tobulinasi grigališkojo choralo ir senosios 
muzikos meistriškumo kursuose su
prof. Dominique’u Vellardu, Jaanu-Eiku 
Tulve ir kt.

Edukacinio Šv. Cecilijos festivalio ir muzikos studijos informacija –
festivalio koordinatorė Beatričė Urmilevičienė

(b.urmileviciene@valdovurumai.lt arba mob. + 370 604 98 843) 

ŠV. CECILIJOS FESTIVALIO MUZIKOS STUDIJOS MOKYTOJAI

Šv. Cecilijos festivalio
muzikos studijos
edukacinių užsiėmimų
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18.45–19.15

Pasivaikščiojimas
muziejaus karalystėje

Kas gi ta senovė, kaip ji atrodo ir kaip 
kvepia? Pasivaikščioję muziejaus 
karalystėje, atrasime daug įdomių senų 
daiktų, susipažinsime su Vilniaus 
Žemutinėje pilyje aptiktais muzikos 
instrumentais ir pasigaminsime 
muzikinį papuošalą.

Kokias giesmes, sukurtas prieš 
tūkstantį metų, gieda plunksnos?
Kas tas giesmes sukūrė ir kaip jos 
išliko iki šių dienų? Per edukacinį 
užsiėmimą leisimės į tūkstančio metų 
kelionę, taip pat bandysime iššifruoti 
ir sukursime slaptą muzikos raštą.

Kas yra muzikantas? Kokie yra seniausi 
muzikos instrumentai? Išgirsime 
atsakymus į šiuos klausimus, kartu 
turėsime galimybę tapti tikrais muzikos 
instrumentų meistrais – gaminsime 
spalvingą būgnelį (tambūriną) ir
galėsime susipažinti su nežinomu
Viduramžių pučiamuoju instrumentu.

Atvėrę senųjų giesmių skrynelę, 
sužinosime, kas yra giesmė,

kodėl ji giedama, kas ir kokias 
giesmes giedodavo senovėje.

Senųjų giesmių skrynelė 
supažindins su garsais ir garsų 
spalvomis. Išsirinksime pačias

gražiausias garsų spalvas.

Šį kartą giesmių skrynelė atskleis 
ritmo paslaptis. Sužinosime, kas 
yra ritmas ir kam jis reikalingas.

Giesmių skrynelė

Giesmių skrynelė

Giedanti plunksna

Muzikos instrumentų
meistro dirbtuvėje

Giesmių skrynelė

Rugsėjo 10 d.
18.00–18.45

18.45–19.15

Rugsėjo 17 d.
18.00–18.45

Rugsėjo 24 d.
18.00–18.45

18.45–19.15

 

Sužinosime, kaip buvo vadinami 
Lietuvos valdovai, kas buvo vienintelis 
Lietuvos karalius ir karalienė, be to, 
pasitelkę vaizduotę, kursime valdovų 
karūnas. Taip pat smalsausime, kokios 
muzikos klausėsi valdovai, ir patys 
išmoksime vieną karališką šokį.

Senųjų giesmių skrynelė
supažindins su natų pasauliu. 

Sužinosime, kokios natos buvo 
senovėje ir kaip jos atrodo šiandien.

Kaip gyveno ir
linksminosi valdovai?

Giesmių skrynelė

Spalio 1 d.
18.00–18.45

18.45–19.15

Lapkričio 14 d.
14.00–15.00

Pasigaminę spektaklio veikėjus, 
nusikelsime į tolimus Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Vytauto 
laikus ir pasiklausysime 
šmaikštaus muzikinio pasakojimo 
apie paprastą kaimo jaunuolį 
Kernių, kuris vieną dieną nutarė 
tapti tikru Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Vytauto riteriu.

Giesmių skrynelėje skambės 
karaliaus melodijos,

kurių kelias išmoksime patys. Giesmių skrynelė

Muzikinis mini
spektaklis „Pasakojimas

apie Vytauto
Didžiojo riterį“

Spalio 8 d.
18.00–18.45

18.45–19.15 

Apsilankysime Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus 
Žygimanto Augusto rūmų menėse,
ten lauks pats Žygimantas Augustas 
bei jo žmona Lietuvos didžioji 
kunigaikštienė ir Lenkijos karalienė 
Barbora Radvilaitė. Sužinosime, kokia 
muzika skambėjo jų dvare, kokiais 
instrumentais buvo muzikuojama.

Kas yra toji opera, kada jos 
gimtadienis ir iš kur ji atkeliavo?
Per edukacinį užsiėmimą išgirsime 
visus atsakymus, taip pat 
pasigaminsime dekoracijas ir kartu 
sukursime pirmosios Lietuvoje 
barokinės operos „Elenos pagrobimas“ 
improvizuotą premjerą.

Giesmių skrynelė atvers šokių 
paslaptis. Išmoksime ir mes 

keletą šokio žingsnelių.

Pakartosime jau išmoktas
melodijas ir giesmes.

Svečiuose pas
Žygimantą Augustą

Giesmių skrynelė

Giesmių skrynelė

Improvizuojame
operą

„Elenos pagrobimas“

Spalio 15 d.
18.00–18.45 

18.45–19.15

Lapkričio 5 d.
18.00–18.45

18.45–19.15 

Beveik prieš du tūkstančius 
metų Romos mieste gyveno 
mergaitė, vardu Cecilija.
Per edukacinį užsiėmimą 
daugiau sužinosime apie šią 
Viduramžių šventąją.

Prisiminsime viską, ką mums 
papasakojo senųjų giesmių 

skrynelė. Giesmių skrynelė

Būk pasveikinta,
šv. Cecilija!

Lapkričio 12 d.
18.00–18.45

18.45–19.15 

Kas yra orkestras? Kokie muzikos 
instrumentai priklauso orkestro 
šeimai? Sužinosime, kaip buvo 
vadinami fortepijono, violončelės
ir kitų instrumentų seneliai bei 
proseneliai.

Gerai paieškoję, senųjų giesmių 
skrynelėje rasime muzikos 

instrumentų, kuriais muzikuosime. Giesmių skrynelė

Linksmasis
Baroko orkestras

Spalio 22 d.
18.00–18.45 

18.45–19.15 

Koncerto repeticija 
13.00–13.45 val.

Muzikos studijos dalyvių edukacinis 
koncertas „Angelų giesmės šv. Cecilijai“


