VIEŠOJI ĮSTAIGA „PALANGOS ORKESTRAS“

2021 M.
VEIKLOS
ATASKAITA

VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS
Pagrindinė viešosios įstaigos „Palangos orkestras“ veiklos sritis – profesionalus scenos
menas.
Viešoji įstaiga „Palangos orkestras“ (toliau – „Palangos orkestras“) yra ribotos civilinės
atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
profesionaliojo scenos meno įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu,
įstatais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
„Palangos orkestro“ tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdyti visuomenei naudingą
veiklą.
2020 m. birželio 17 d. „Palangos orkestras“ Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-784
pripažintas profesionaliojo scenos meno įstaiga.

TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS
„Palangos orkestras“ vykdydamas savo veiklą vadovaujasi Palangos miesto savivaldybės
ilgalaikiais ir trumpo laikotarpio strateginiais veiklos planais.

SĄLYGŲ KULTŪRINEI (SOCIOKULTŪRINEI) VEIKLAI GERINIMAS IR
MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS (1.4.2.4)
Buvo atnaujinta dalis koncertinių kostiumų. Pagrindinėms priemonėms (muzikos instrumentų
įsigijimui) lėšų neskirta.

„PALANGOS ORKESTRO“ KONCERTINĖS VEIKLOS UŽTIKRINIMAS (1.4.3.6.)
Siekdamas populiarinti ir didinti kurorto patrauklumą, užtikrinti šimtametes kultūrines
tradicijas, „Palangos orkestras“ kasmet rengia koncertines ir kitokio pobūdžio muzikines
programas bei organizuoja koncertus. 2021 m. buvo suplanuota 60 koncertų. Per
praėjusius metus „Palangos orkestras“ iš viso pats surengė arba koncertavo kitų
organizacijų renginiuose 56 kartus (žr. lentelę žemiau). 4 renginiai buvo atšaukti arba
atidėti dėl COVID-19 pandemijos valdymo priemonių ir jų nulemtų ribojimų.
2021 m. „Palangos orkestras“ sukūrė ir pristatė savo pirmąją edukacinę programą vaikams
„Skambantis miškas“. Programa rodoma ir 2022 m.
Koncertinių programų turinio skaitmeninimas ir prieinamumo didinimas - neatsiejama
profesionalaus meno kolektyvo veiklos dalis, svarbi, pirmiausia, kaip veiklos įamžinimas,
turintis išliekamąją vertę, bei padedantis prisistatyti Lietuvos bei užsienio auditorijoms. Tuo
pačiu tai didžiulis stimulas ir motyvacija kolektyvui, priverčiantis mobilizuotis bei auginti
atlikimo kokybę ir profesionalumą. 2021-aisiais įvykę Naujų kūrinių pučiamųjų orkestrams
konkurso „MCC Plalanga 2020“ kūrinių-finalininkų įrašai papildė „Palangos
orkestro“ fonoteką, kurioje saugomas 2019 m. įrašytas Eduardo Balsio kūrinių pučiamųjų
orkestrui albumas. Tai yra vieninteliai profesionalūs „Palangos orkestro“ įrašai per
pastaruosius 20 metų.
Antrus metus iš eilės įstaiga savo darbuotojams organizuoja kvalifikacijos kėlimo mokymus.
2021-aisiais kolektyvas dalyvavo 8 val. mokymuose „Gera savijauta darbe - įprasmintas
darbas“, kuriuos vedė sertifikuotas vadybos konsultantas, LEGO SERIOUS PLAY treneris

Justas Gavėnas ir psichologė, personalo ugdymo trenerė, koučingo meistrė, sertifikuota
verslo trenerė Vega Dikčienė.
2021-aisiais sukurta Įstaigos interneto svetainė, pasiekiama adresu www.orkestras.pro.

ŠVENČIŲ, KULTŪROS IR MENO RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS (3.2.1.8)
2021-aisiais „Palangos orkestras“ po metų pertraukos organizavo tarptautinį pučiamųjų
muzikos festivalį „Amber Wind“.

VALSTYBINIŲ, KALENDORINIŲ ŠVENČIŲ, MINĖTINŲ DATŲ RENGINIŲ
ORGANIZAVIMAS (1.4.3.7)
Siekiant įprasminti ir pažymėti Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmetį, „Palangos orkestras“
surengė naujų kūrinių pučiamųjų orkestrams kūrybinį konkursą „MCC Palanga 2020!. Dėl
karantino ribojimų baigiamasis projekto etapas - kūrinių-finalininkų įrašai bei projekto
baigiamasis koncertas - perkelti ir įvyko 2021-aisiais.
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REZULTATAI
Svarbiausia įstaigos veikla - „Palangos orkestro“ koncertinės veiklos užtikrinimas.
Koncertinių programų paruošimas ir koncertai yra pagrindinis šios veiklos rezultatas. Nors
2021 m. pradžia buvo sunki visai kultūros bendruomenei, „Palangos orkestras“ iš
planuotų 60 koncertų surengė 56, skirtingus tiek formos, tiek žanro prasme. „Palangos
orkestro2021 .“ metais didesnis dėmesys buvo skirtas lietuvių kompozitorių kūrybai.
Pagrindinę koncertų dalį – 34 koncertai – sudarė tradiciniai vasaros koncertų ciklo

„Orkestro vasara“ pasirodymai Birutės parko rotondoje, tapę neatskiriama „Palangos
orkestro“ įvaizdžio dalimi, o taip pat ir Palangos kurorto vasaros vizitine kortele bei miesto
kultūrinio žemėlapio atributu, kuriančiu pridėtinę sociokultūrinę bei meninę vertę.
Koncertai savo miesto bendruomenei yra vienas pagrindinių „Palangos
orkestro“ uždavinių, todėl ir šiemet kolektyvas ypatingą dėmesį skyrė pasirodymams
palangiškiams ir kurorto svečiams, savo muzikavimu praturtino Palangoje vykusias šventes
bei renginius: tradiciškai „tempė“ abiturientų eiseną bei tarptautinio liaudiškų šokių
festivalio „Palangos miestely 2021“ dalyvius ir kt.
Vasario 16-ąją „Palangos orkestras“ dalyvavo Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro
„Ąžuolynas“ iniciatyvoje ir kartu su dar penkiais pučiamųjų orkestrais, gimtadienį
švenčiančią Lietuvą sveikino iš šešių šalies miestų iškilmingai skambančiu antruoju Lietuvos
himnu tapusios Stasio Šimkaus ir Jurgio Zauerveino dainos „Lietuviais esame mes
gimę“ instrumentine versija.
Gegužės 10 d., Palangai švenčiant trisdešimt metų trunkančią partnerystę su Švedijos
miestu Simrishamnu, „Palangos orkestras“ vaizdo sveikinimą švedams nusiuntė tiesiai nuo
Palangos koncertų salės. Orkestras atliko XX a. pr. švedų maršą „Under blågul fana“,
sukurtą kompozitoriaus Viktoro Widqvisto. Šis maršas Švedijoje tapo itin populiarus per
Antrąjį pasaulinį karą ir de facto yra nacionalinis Švedijos maršas.
Rugpjūtį „Palangos orkestras“ tradiciškai pasirodė muzikos festivalyje „Pasaulio balsai“,
kurį šįkart savo koncertu atidarė. Programoje skambėjo J. L. Hosay, O. Navarro, T.
Zakarausko, M. Karoso kūriniai.
Bene svarbiausiu, daug pasiruošimo pareikalavusiu įvykiu tapo koncertas, skirtas Palangos
grąžinimo Lietuvai 100-mečiui pažymėti, kuriame „Palangos orkestrui“ patikėtas ypatingas
vaidmuo. Įgyvendinant koncertą režisavusio „Auksinio scenos kryžiaus“ laureato Daliaus
Abario sumanymą, „Palangos orkestras“ paruošė specialiai šiai progai sudarytą programą.
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Buvo atskirai organizuotas garso įrašymas bei filmavimai įvairiose Palangos vietose kurie
liepos 4 d. Palangos koncertų salėje įvykusio koncerto metu nuskambėjo kartu su
kviestiniais solistais. Iškilmingą koncertą filmavo ir lapkričio 28 d. transliavo LRT Plius.

Metų pabaigą „Palangos orkestras“ pažymėjo „Kalėdinės muzikos valandos“ koncertais,
su kuriais apkeliavo Švėkšnos, Klaipėdos ir Palangos bažnyčias.

Eil.
Nr.

Data

1

2021-02-16

Iniciatyva „Atviri langai.
Sveikinam Lietuvą!“

2

2021-03-30

Palangos dienos 2021

3

2021-05-09

Naujų kūrinių pučiamųjų
orkestrams „MCC Palanga
2020“ baigiamasis koncertas

4

2021-05-10

Palangos miesto partnerio
Simrishamno (Švedija)
pasveikinimas

5

2021-06-05, 06

6

5

2021-06-13

Pavadinimas

Kurorto šventė.
Koncertas, Miesto žadinimas

Vakarų Lietuvos dainų šventė

Vieta

Skaičius

Video transliacija

1

Palanga

1
Atšaukta dėl
COVID-19

Viešbutis ir konferencijų
centras „Vanagupė“, Palanga
(renginys transliuotas
internetu)

1

Video sveikinimas

1

Palangos miesto gatvės,
Jūratės ir Kastyčio skveras,
Palanga

2
Atšaukta dėl
COVID-19

Klaipėda

1
Atšaukta dėl
COVID-19

Eil.
Nr.

Data

7

nuo 2021-06-10
iki 2021-08-27

8

Vieta

Skaičius

Vasaros koncertų ciklas
„Orkestro vasara“

Palangos Birutės parko
rotonda

34

2021-07-02

Lietuvos muziejų kelio
atidarymo renginys

Palanga

1

9

2021-07-03

Teatralizuotas istorinis žygis,
skirtas Palangos grąžinimo
Lietuvai 100-mečiui

Palanga

1

10

2021-07-04

Koncertas, skirtas Palangos
grąžinimo Lietuvai 100-mečiui

Palangos koncertų salė

1

2021-07-16

Lietuvos kariuomenės
Motorizuotosios pėstininkų
brigados „Žemaitija“ Lietuvos
didžiojo kunigaikščio
Butigeidžio dragūnų bataliono
nuolatinės privalomosios
pradinės karo tarnybos karių
priesaikos ceremonija

Palanga

1

12

2021-07-23

Lietuvos kariuomenės
Motorizuotosios pėstininkų
brigados „Žemaitija“ Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Kęstučio
motorizuotojo pėstininkų
bataliono nuolatinės
privalomosios pradinės karo
tarnybos karių priesaikos
ceremonija

Pagėgiai

1

13

2021-07-25

Abiturientų šventės iškilminga
eisena

Palanga

1

14

2021-08-01

Festivalis „Pasaulio balsai“.
Festivalio pradžios koncertas

Palangos Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčia

1

Palangos Birutės parko
rotonda, miesto gatvės ir
aikštės, Gintaro muziejaus
terasa, Palangos Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo į
dangų bažnyčia

3

Palanga

1

Palanga

1

11

15

6

2021-08-26, 28,
29

Pavadinimas

Festivalis „Amber Wind 2021“.
Koncertas Birutės parko
rotondoje, orkestrų paradas,
Jungtinis orkestras, uždarymo
koncertas

16

2021-09-11

Koncertas Rotary apygardos
1462 Lietuva „XX Rotariada
Palanga 2021“ žaidynių
atidaryme

17

2021-09-25

V-asis tarptautinis liaudiškų
šokių festivalis ,,Palangos
miestely 2021”

Eil.
Nr.

Data

18

2021-12-16, 17

19

2021-12-12, 19
26

Pavadinimas

Vieta

Skaičius

Edukacinė programa
„Skambantis miškas“

Palangos kurhauzo teatro salė

4

„Kalėdinės muzikos valanda“

Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo
bažnyčia, Klaipėdos Šv.
Pranciškaus Asyžiečio
banžnyčia, Palangos Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo į
dangų bažnyčia

3

VISO:

60

2021 m. „Palangos orkestro“ programos:
Nr.

Pavadinimas

1

Konkurso „MCC Palanga 2020“ kūrinių programa

2

Programa, pritaikyta mobiliems orkestro pasirodymams atvirose erdvėse

4

Orkestro vasara – Kurorto muzika: nuo Grafų Tiškevičių iki dabar

5

Orkestro vasara – Palanga+Lietuva=100

6

Orkestro vasara – Palangos orkestras lengvai

7

Festivalio Amber Wind 2021 uždarymo koncerto programa

8

Festivalio pradžios koncerto programa festivalyje „Pasaulio balsai“

9

Edukacinė programa „Skambantis miškas“

10

Kalėdinės muzikos valanda

Siekdamas užsitikrinti sėkmingą tikslų įgyvendinimą ir pritraukti lėšų savo
įgyvendinamiems projektams ateityje, 2021 m. „Palangos orkestras“ Lietuvos Respublikos
kultūros tarybos kultūros ir meno projektų finansavimo konkursams pateikė 3 paraiškas:
• Naujų kūrinių pučiamųjų orkestrams kūrybinis konkursas „MCC Palanga 2022“;
• Tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis „Amber Wind 2022“;
• „Amber Wind“ jaunimo akademija.

SVARBIAUSIŲ VYKDYTŲ PROJEKTŲ APŽVALGA
NAUJŲ KŪRINIŲ PUČIAMŲJŲ ORKESTRAMS KŪRYBINIS KONKURSAS
„MCC PALANGA 2020! - BAIGIAMASIS KONCERTAS
Gegužės 9 d. 19 val. įvyko naujų kūrinių pučiamųjų orkestrams kūrybinio konkurso „MCC
Palanga! baigiamasis renginys - septynių naujų lietuvių kompozitorių kūrinių premjera.
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2020 m. pirmą kartą surengtas konkursas pašvęstas visai šaliai svarbiai datai: 2021-ųjų
kovo 30 dieną suėjo 100 metų, kai Palangos kurortas buvo grąžintas Lietuvai. Tad ir
konkursui pateiktas kompozicijas įkvėpė Palangos istorija, jos padavimai bei legendos.
Pagrindinis šio „Palangos orkestro“ inicijuoto kūrybinio konkurso tikslas - paskatinti
Lietuvos kompozitorius kurti originalius, aukštos meninės vertės kūrinius pučiamųjų
instrumentų orkestrams ir taip turtinti lietuvišką repertuarą.
Lietuvos kūrėjai aktyviai atsiliepė į šį kvietimą ir iš viso keturioms konkurso „MCC Palanga
2020“ kategorijoms pateikta 12 paraiškų. Kiekvienos kategorijos - nuo žemiausios A iki
aukščiausios D - kūriniai skiriasi savo sudėtingumu, trukme bei instrumentuote.
Konkursui MCC Palanga pateiktas kompozicijas vertino tarptautinė komisija:
- komisijos pirmininkas kompozitorius bei dirigentas iš Nyderlandų Karalystės - Jan de
Haan;
- šveicarų kompozitorius Oliver Waespi;
- bei Lietuvos atstovas, kompozitorius Kazys Daugėla.

Konkurso pagrindinių prizų ir paskatinamųjų premijų laureatams iš viso išdalintas 6500
eurų prizinis fondas.
Baigiamajame projekto koncerte „Palangos orkestras“ atliko:
- Rimvydo Stanaičio „Vaidilutės šokis!;
- Rapolo Šileikio „Milžino Naglio kelionė!;
- Tado Zakarausko „Gintaro rūmai";
- Andriaus Šiurio „Jos sapnai tylėt įpratę“;
- Miko Karoso „Mylėti karžygį!;
- Jono Tamulionio „Trys vizijos ant Naglio kalno!;
- Lino Rupšlaukio „Tiltai!.
Konkursą „MCC Palanga 2020“ finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Palangos miesto
savivaldybė.
Kūrinių įrašais bei koncerto filmavimu rūpinosi patyrę akustinės muzikos įrašų prodiuseriai,
keturiskart „Grammy“ nominantai Vilius ir Aleksandra Kerai („Baltic Mobile Recordings!).
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Visus septynis konkurso „MCC Palanga 2020“ kūrinius-finalininkus galima išgirsti
lietuviškose ir tarptautinėse pasiklausymo platformose: Spotify, Deezer, Shazam, AWA
Music, KKBOX, QQ Music, JioSaavn, Netease Cloud Music, TikTok, Pakartot.lt.

TARPTAUTINIS PUČIAMŲJŲ MUZIKOS FESTIVALIS „AMBER WIND 2021!
Tai vienintelis ir didžiausias pajūryje tokio tipo renginys, itin svarbus Palangai, kaip
senosios, antrą šimtmetį skaičiuojančios orkestrinės muzikos koncertų tradicijos tęstinumo
užtikrinimas. Projektu siekiama atkreipti dėmesį į pučiamųjų muziką ir pučiamųjų orkestrus
bei ansamblius, kaip aukštos meninės vertės muziką atliekančius kolektyvus, taip pat
skatinti bendradarbiavimą ir gerosios patirties mainus tarp mėgėjų ir profesionalų, tarp
Lietuvos bei užsienio kolektyvų, kaip vakarietiškos muzikavimo kultūros auginimo garantą,
drąsinti visuomenėje žanro pažinimą, didinti prieinamumą visoms amžiaus ir
sociodemografinių charakteristikų auditorijoms.
Tradiciškai gegužę vykstantis festivalis „Amber Wind“, 2021 m. pučiamųjų muzikos
koncertais išlydėjo vasarą ir vyko rugpjūčio 26-29 d.
Šeštadienį, rugpjūčio 28 d., kurorto publiką džiugino orkestrų paradas Vytauto gatve,
koncertai miesto aikštėse ir skveruose bei jungtinio orkestro pasirodymas Gintaro
muziejaus terasoje, kur kartu muzikavo vieni geriausių Lietuvos orkestrų - Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras, Vilniaus
universiteto pučiamųjų orkestras „Oktava“, Panevėžio pučiamųjų instrumentų
orkestras „Garsas”, pučiamųjų orkestras „Kybartai“ ir festivalio šeimininkai - „Palangos
orkestras“.
Festivalio atidarymo koncerte pasirodė vienas profesionaliausių ir šiuo metu vienintelis
L a t v i j o j e d i k s i l e n d o a n s a m b l i s „ S u n n y G ro o v e D i x i e “ . N a u j o p ro j e k t o
„ElectroBrass“ premjerą rugpjūčio 28 d. festivalio žiūrovams dovanojo Tado Šileikos
vadovaujamo „Sunday Brass Band“ kompozitoriai ir atlikėjai bei kviestinis kompozitorius
Andrius Šiurys. Festivalio Gala koncerte rugpjūčio 28 d. Palangos koncertų salėje
koncertavo Latvijos radijo bigbendas - kolektyvas, suvaidinęs bene svarbiausią vaidmenį
Latvijos džiazo istorijoje. Džiazui ir eksperimentams dvi pirmąsias festivalio dienas –
rugpjūčio 26-27 d. – kvietė kolektyvai iš tolimesnio užsienio: įvairius muzikos stilius į naują
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klasikinės, džiazo, progresyvios muzikos mišinį sujungiantis belgų kamerinis sintezės
kvartetas „Beat Love Oracle“ bei švedų džiazo trio „Nils Berg Cinemascope“, savo
muziką ir pasirodymus grindžiantis vaizdo projekcijomis.

Neatsiejama festivalio „Amber Wind“ dalis - edukacija ir gerosios patirties mainai.
Renginyje „Susitikimas su meistrais“ žiūrovų laukė artimesnė pažintis ir pokalbis su
eufonijos virtuozais Steven Mead ir Misa Mead. Svečiai taip pat parengė programą su
„Palangos orkestru“, kuri nuskambės festivalio uždarymo koncerte Palangos Švč.
Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje sekmadienį, rugpjūčio 29 d.
Rugpjūčio 27 d. unikalios metodikos muzikines pamokas mažiausiems festivalio
lankytojams surengė dirigentas ir edukatorius iš Nyderlandų Karalystės Piet Visser, jam
talkino Panevėžio rajono jungtinio varinių pučiamųjų instrumentų orkestro
„Aukštyn“ solistai ir jų vadovas bei dirigentas Remigijus Vilys.
Projektą finansavo - Palangos miesto savivaldybė bei Lietuvos kultūros taryba.

EDUKACINĖ PROGRAMA „SKAMBANTIS MIŠKAS“
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2021-ųjų gruodį „Palangos orkestras“ pristatė pirmąją edukacinę programą vaikams –
„Skambantis miškas“.
Kurti edukacinę programą „Palangos orkestras“ ėmėsi siekdamas dar labiau sustiprinti
ryšius su bendruomene, kurioje jau daugybę metų muzikuoja, bei suvokdamas, jog alkis
kultūrai bei atvirumas įvairioms jos formoms turi būti skatinamas nuo mažens. Taip gimė
edukacinis užsiėmimas-koncertas su teatriniais elementais, padėsiantis jauniausiems
klausytojams geriau suprasti kas yra orkestras, pažinti kiekvieną jo instrumentą bei
atliekamą muziką.
Idėjos įgyvendinimui suburta talentingų jaunų žmonių komanda: aktorė, edukacijos
scenarijaus autorė ir režisierė Aistė Šeštokaitė, patyręs pučiamųjų žanro kompozitorius
Tadas Šileika, scenografė ir kostiumų dailininkė Guoda Korsakaitė, grafikos dizainerė
Martyna Jucevičiūtė, prie dirigento pulto stojo „Palangos orkestro“ atlikėjas Gytis
Girdauskas.
Specialiu 10 žaismingų dalių kūriniu praturtintas pasakojimas užsiėmimo dalyvius veda į
„Skambančio miško“ gilumą, kur mažieji susipažįsta su įvairiausiais stebuklingais padarais,
turinčiais supergalių – gebančiais įvaldyti ir prakalbinti pučiamuosius bei mušamuosius
instrumentus.
Mažuosius klausytojus kelionėje lydi aktorė A. Šeštokaitė. Ji rūpinasi užsiėmimo
dramaturgija bei tarpininkauja tarp dalyvių ir orkestro, padėdama bendrauti su miško
gyventojais, įsiklausyti į jų balsus.Į bendravimą su vaikais įsitraukia ir orkestro atlikėjai bei
jaunasis dirigentas G. Girdauskas. Tam, kad kelionė tęstųsi, vaikai kviečiami įvykdyti
įvairias užduotis, susijusias su konkretaus instrumento pažinimu.
Užsiėmimo metu dalyviai susipažįsta su orkestro struktūra, išgirsta, kaip skamba kiekvienas
instrumentas, prisilies prie jų istorijos, suvokia, ką orkestro gyvenime reiškia harmonija. O
taip pat prisimena svarbias bendražmogiškas vertybes bei tvaraus bendradarbiavimo
principus.
2021 m. spalį edukacinė programa „Skambantis miškas“ pateikta Lietuvos Respublikos
Kultūros ministerijos Kultūros paso paslaugų konkursui. Komisijos vertinimu programa
atitiko visus kriterijus ir yra įtraukta į 2022 m. Kultūros paso paslaugų rinkinį.

EKONOMINIS, SOCIALINIS IR KULTŪRINIS POVEIKIS
Tyrimų duomenimis įrodyta, kad kultūra, jos prieinamumas ir vartojimas susijęs su asmens
sveikata, ilgaamžiškumu ir gerove, asmeniniu tobulėjimu, bendruomeniškumo skatinimu ir
įgalinimu. Patiriamos kultūros vertė padeda formuoti atviras asmenybes, gebančias geriau
suprasti save, labiau empatiškas ir pagarbias kitų žmonių bei kultūrų diversiškumui.
„Palangos orkestro“ koncertuose profesionaliai atliekama muzika auklėja ir ugdo
visuomenės poreikį kokybiškam menui, formuodama skirtingų sociodemografinių
charakteristikų muzikos gerbėjų bendruomenę, sudarytą ne tik iš vietos gyventojų, bet ir
atvykusiųjų. Orkestras pasirodo vaikų ir moksleivių šventėse, taip sudarydamas sąlygas
jiems tenkinti savo estetinius ir meninius poreikius, o šiemet pristatė ir pirmąją edukacinę
programą.
„Palangos orkestras“ dalyvauja įvairiuose meno ir kultūros renginiuose, organizuojamuose
kitų organizacijų bei įstaigų, tai leidžia keistis gerąja patirtimi ir idėjomis, vadinasi, savo
bendradarbiavimu daro įtaką skirtingoms bendruomenėms visoje šalyje ir už jos ribų.
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„Palangos orkestras“ koncertais garsina Palangą Lietuvoje ir užsienyje, kaip šimtametes
orkestrų muzikos tradicijas puoselėjantį miestą. Tai formuoja Palangos miesto įvaizdį, kuria
jam pridėtinę vertę, kuri virsta socialine ir ekonomine nauda.
„Palangos orkestras“ savo koncertine veikla sudaro visas sąlygas pučiamųjų muzikos
tradicijų puoselėjimui Palangoje, o vykdomi projektai didina kultūros prieinamumą ir
įvairiapusiškumą Palangos miesto ir pajūrio regiono publikai.
Priemonės kultūros paslaugų prieinamumui didinti:
- Nemokami ir atviri koncertai Birutės parko rotondoje - koncertų ciklas „Orkestro vasara”;
- Nemokami ir atviri koncertai valstybinių bei miestų švenčių metu įvairiose erdvėse:
gatvėse, aikštėse, parkuose;
- Nemokami ir visuomenei atviri tarptautinio pučiamųjų instrumentų festivalio „Amber
Wind“ koncertai bei kūrybinės-edukacinės dirbtuvės;
- Nemokami edukacinės programos „Skambantis miškas“ rodymai Palangos miesto
pradinių klasių moksleiviams;
- Svečių iš užsienio bei kitų Lietuvos miestų koncertų organizavimas kaip respublikinės bei
europinės kultūros priartinimas, jos pažinimo skatinimas.
Auditorijos dalyvavimas. Nors nemokamų, atvirose erdvėse vykstančių renginių lankytojų
skaičių sunku tiksliai apskaičiuoti, remiantis sėdimų vietų skaičiumi Birutės parko rotondos
prieigose, galima teigti, jog „Orkestro vasaros“ koncertuose per vasarą apsilanko apie 18
tūkst. klausytojų, t.y. – apie 500 žmonių vieno koncerto metu. Festivalio „Amber
Wind“ renginiuose 2021 m. lankėsi apie 4 tūkst. žiūrovų. Keturiuose premjeriniuose
edukaciniuose užsiėmimuose „Skambantis miškas“ iš viso dalyvavo 149 vaikai ir 17
lydinčių mokytojų ar tėvų.
Stebint lankytojų atsiliepimus ir reakcijas yra tvirti argumentai teigti, kad „Palangos
orkestro“ veiklos turi poveikį plačiam skirtingų auditorijų grupių spektrui: nemotyvuotamatsitiktiniam klausytojui, pučiamųjų muzikos mėgėjams, esamiems ir būsimiems muzikos
profesionalams.
„Palangos orkestro“ ilgus metus nuosekliai vykdomas pučiamųjų muzikos propagavimas
yra tapęs ne tik miesto kultūrinio identiteto dalimi, bet ir europietiškos kultūros bei
vertybių puoselėjimo bei sklaidos garantu, svarbiu kultūrinu tiltu su Senąja Europa.
Ilgalaikio vykdomų projektų poveikio visuomenei ir pučiamųjų muzikos žanro
bendruomenei vaisius „Palangos orkestras“ pastebi jau dabar – jaučiamas išaugęs
susidomėjimas šio žanro muzika Lietuvos auditorijos tarpe (gausėja lankytojų mokamuose
koncertuose), tarptautinės žiniasklaidos pagalba žinia apie Palangą, kaip pučiamųjų
miestą, sklinda Europoje. Kasmet „Palangos orkestro“ organizuojamuose projektuose
dalyvaujantys užsienio atlikėjai, orkestrantai, edukatoriai giria Lietuvos pučiamųjų muzikos
žanro lygį ir dalyvių entuziazmą, dalijasi puikiais prisiminimais ir mielai sugrįžta su savomis
idėjomis (puikus pavyzdys – edukatorius Steven Legge, kasmet rengiantis itin populiarias
edukacines dirbtuves vaikams, ar eufonijos virtuozas Steven Mead, jau pabuvojęs
Palangoje anksčiau ir vėl sugrįžęs 2021-aisiais).
Džiugina tebesitęsiantis bendradarbiavimas su Klaipėdos regiono laikraščiais ir portalais,
Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija – reportažas apie festivalį „Amber
Wind“ parodytas LRT informacinėje laidoje „Panorama“, „Palangos orkestro“ vadovą
kalbino LRT Klasikos laidoje „Ryto allegro“, šventinis koncertas, skirtas Palangos grąžinimo
Lietuvai 100-mečiui, kuriame „Palangos orkestras“ atliko svarbų vaidmenį, transliuotas
LRT Plus eteryje. Žiniasklaidos dėmesys „Palangos orkestro“ veikloms ir projektams bei
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Palangos matomumas socialinėse medijose ir žiniasklaidoje taip pat kuria neabejotiną
pridėtinę vertę.

NAUJŲ KŪRINIŲ PUČIAMŲJŲ ORKESTRAMS KŪRYBINIS KONKURSAS
„MCC PALANGA 2020“- BAIGIAMASIS KONCERTAS
Konkurso „MCC Palanga 2020“ Baigiamasis koncertas - https://www.youtube.com/watch?
v=KySiMl58dkw
„MCC Palanga“ kūriniai Spotify https://open.spotify.com/album/2aGqqZb22RyimbmCENYhwm
„Muzikos antena“ https://muzikosantena.lt/2021/05/06/baigiamajame-konkurso-mcc-palanga-koncertepalangos-grazinimo-lietuvai-simtmeti-iprasminantys-kuriniai/
Specializuotas tarptautinis pučiamųjų muzikai skirtas portalas „4barsrest“ https://www.4barsrest.com/
news/46631/palanga-to-showcase-legends-and-stories

KONCERTAS, SKIRTAS PALANGOS GRĄŽINIMO LIETUVAI 100-MEČIUI
LRT Plus - https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000183455/koncertas-skirtas-palangos-grazinimolietuvai-100-ciui?fbclid=IwAR2t-CnMZzmYnMUdq8Iq755PZZWJjhfGE9GwPYD3Kycld2Q05nuPijA_LCI

TARPTAUTINIS PUČIAMŲJŲ MUZIKOS FESTIVALIS „AMBER WIND 2021“
Reportažas apie festivalį „Amber Wind 2021“ LRT „Panoramoje“ - https://www.facebook.com/
kulturasulrt/videos/273463210930971
15 min - https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/sventine-palangos-vasara-vainikuos-festivalisamber-wind-2021-29-1523834?comments=
„Kauno diena“ https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/palangoje-pirma-karta-koncertuoslegendinis-latvijos-radijo-bigbendas-1038819
Lietuvos muzikų sąjunga https://www.muzikusajunga.lt/naujiena/festivalio-amber-wind-2021-scenojepalangoje-dziazas-is-svedijos-ir-belgijos
LRT.LT https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1476922/muzikos-svente-palangoje-startuoja-tarptautinispuciamuju-muzikos-festivalis-amber-wind

EDUKACINĖ PROGRAMA „SKAMBANTIS MIŠKAS“
Dienraštis „Klaipėda“ https://m.klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/orkestras-kaipskambantis-miskas-palangos-orkestras-buria-i-edukacinius-uzsiemimus-1054903

KONCERTŲ CIKLAS „ORKESTRO VASARA“
https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/orkestro-vasara-2021-kvies-kartu-ilsetis-keliautilaiku-ir-pazinti-nauja-lietuviska-muzika-1029242
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PLANAI IR PROGNOZĖS
2022 m. „Palangos Orkestras“ kaip ir kas metų planuoja parengti apie 10 koncertinių
programų ir surengti apie 60 koncertų.

2021 M. PLANUOJAMOS KONCERTINĖS PROGRAMOS, MENO RENGINIAI
Eil.

Pavadinimas

Nr
1

Konkurso „MCC Palanga 2022“ programa

2

3 programos ciklui „Orkestro vasara 2022“

3

Koncertinės muzikos programa muzikos festivaliams

4

Kurorto festivalio koncerto programa

5

Vakarų Lietuvos dainų šventės programa

6

Aikštės renginių programa

7

Festivalio „Pasaulio balsai“ programa

8

Kalėdinės muzikos valanda

2022 M. PLANUOJAMOS GASTROLĖS/IŠVYKOS LIETUVOJE AR UŽSIENYJE
Eil.
Nr.

Planuojamos atlikti koncertinės programos, meno
renginiai

Šalis, miestas

Vykdymo
terminas ir
sąlygos

1

Kaunas

Kauno miesto šventė

gegužės mėn.

2

Klaipėda

Vakarų Lietuvos dainų šventė

birželio mėn.

2022 M. PLANUOJAMA KULTŪRINĖS EDUKACIJOS VEIKLA
Eil.
Nr.

1

14

Pavadinimas

Edukacinė programa „Skambantis
miškas”

Aprašymas
Pradinių klasių mokiniams skirtas edukacinis užsiėmimaskoncertas su teatriniais elementais. Programos tikslai: sukurti
sąlygas vaikams iš arti pažinti savo miesto orkestrą ir gyvąją
Palangos kurorto kultūrinę tradiciją - pučiamųjų muzikos
koncertus; supažindinti vaikus su pučiamųjų orkestro
specifika: orkestru kaip visuma, instrumentais, dirigento
vaidmeniu; išmokyti vaikus klausytis muzikos, vienas kito ir
aplinkos; paskatinti domėtis pučiamųjų instrumentais,
orkestriniu muzikavimu ir muzikavimu apskritai, įsitraukiant į
tokio pobūdžio užklasines veiklas.

2022 PROJEKTINĖ VEIKLA (KITOS KŪRYBINĖS VEIKLOS PRIEMONĖS)
Eil.
Nr.

1

2

Pavadinimas

Aprašymas

Tarptautinis pučiamųjų muzikos
festivalis „Amber Wind 2022“

Festivalis, tradiciškai suburiantis profesionalius šio žanro
orkestrus ir ansamblius iš Lietuvos bei kitų Europos valstybių.
Festivalio metu įvyks žanrą reprezentuojantys bei modernų
žanro aktualumą atspindintys koncertai, susitikimai; orkestrų
paradai; jungtiniai orkestrų pasirodymai; unikalios metodikos
edukacinės dirbtuvės; meistriškumo pamokos.

Naujų kūrinių pučiamųjų
orkestrams kūrybinis konkursas
„MCC Palanga 2022“

Projekto tikslas - paskatinti kompozitorius kurti originalius,
aukštos meninės vertės kūrinius, turtinti žanro repertuarą,
kurti bendradarbiavimo ryšius ir populiarinti pučiamųjų
muziką, orientuotą į aukštos meninės vertės repertuarą bei jo
atlikimo kultūrą.

PROBLEMATIKA
Nors „Palangos orkestras“ kasmet sėkmingai vykdo veiklos planus, kuria pridėtinę
kultūrinę, ekonominę ir socialinę vertę Palangos miestui, jo gyventojams ir visai Lietuvos
pučiamųjų muzikos bendruomenei, VšĮ „Palangos orkestras“ susiduria su šiais sunkumais:
Orkestro darbo sąlygos. Nuo 2020 m. lapkričio mėn. „Palangos orkestras“ laikinai
repetuoja Kurhauze. Kol kas tai geriausios sąlygos per 22 atkurto orkestro gyvavimo
metus, tačiau patalpa 45 profesionaliems muzikos atlikėjams yra per ankšta. Tikimės,
kad greitu metu bus pastatyti Muzikos ir meno namai;
Muzikos instrumentų įsigijimas bei nusidėvėjusių atnaujinimas reikalingas kasmet. Šiuo
metu pasenę muzikos instrumentai atnaujinami nepakankamai, pagal Savivaldybės
biudžeto galimybes. "

-
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PAPILDOMA INFORMACIJA
DARBUOTOJAI
Darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje – 36 , pabaigoje 35. Iš jų: vadovas – 1, biuro
administratorius – 1, kultūrinės veiklos vadybininkas – 1, orkestro inspektorius – 1,
bibliotekininkas – 1, koncertmeisteriai – 3, atlikėjai-muzikantai – 27.

DALININKAI IR JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ
Vienintelė „Palangos orkestro“ dalininkė – Palangos miesto savivaldybė.
2021 finansinių metų pradžioje dalininkės įnašų vertė buvo 2500 €.
Per finansinius metus vertė nepakito.
„Palangos orkestro“ dalininko kapitalas yra lygus įnašų vertei.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Viešoji įstaiga „Palangos orkestras“
Kęstučio g.19, 00215 Palanga
Tel. +370 618 59000
El. p. info@orkestras.pro
_______________________
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