Į Dainų šventę su šimtmečio
fanfarom ir laisvės vėju
Net šešias Dainų šventės dienas nuo ankstaus ryto iki vėlyvos nakties sostinėje
skambės nesibaigiančios dainos ir šokiai, o liepos 5-ąją, kviesdama įkvėpti
svaigaus laivės vėjo, dainuoti ir siausti kartu su geriausiais pūtikais, būgnininkais
ir šokėjomis, per Vilnių praūš „Vario audra“.
Šimtmečio Dainų šventės Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas vyks Vilniaus
pramogų arenoje. Įspūdingą reginį kurs per du tūkstančiai pučiamųjų instrumentų
orkestrų muzikantų, 700 šokėjų, Artūro Noviko džiazo mokyklos vokalinis
ansamblis „Jazz Island“, grupė „Lilas ir Innomine“, operos solistas Liudas
Mikalauskas, Jungtinis Estijos, Latvijos ir Lietuvos pučiamųjų orkestras.
Renginys išradingai bei šiuolaikiškai sujungs įvairius muzikos stilius, sceninius bei
šiuolaikinių technologijų specialiuosius efektus. Ypatingo žavesio suteiks ir
pučiamųjų orkestrų defiliada, jungianti muziką, choreografiją, sinchronišką
muzikantų judėjimą. Scenoje pasirodys ir Šakių cirko mokyklos „Šypsena“
akrobatai, šviesos ir pirotechnikos elementais stebins kojūkininkai. Atskirą
pasirodymą surengs trombonininkų ir būgnininkų orkestrai.

Net dvi valandas truksiančiame koncerte bus galima išgirsti daugiau nei 30
kūrinių – lietuvių klasikos ir visiškai naujų, sukurtų šiai Dainų šventei. Vaikų,
jaunimo, studentų, profesionalūs kariniai orkestrai, valstybinis pučiamųjų
instrumentų orkestras „Trimitas“, solistai ir svečiai iš Estijos bei Latvijos
simboliškai atkurs svarbiausius istorinius bei pastarojo laikmečio įvykius.
Atlikėjai žiūrovams dovanos įspūdingą kelionę laiko tiltais – kvies prisiminti
lemtingą Saulės mūšį, užsukti į prūsų ir lietuvninkų žemę – Mažają Lietuvą, ves
per tarpukario laikinąją sostinę Kauną, lydės tautos didvyrių Stepono Dariaus ir
Stasio Girėno skrydį. Dundantys ešalonų garsai primins negandos, tremties
laikotarpį. Apie Atgimimo bangą skelbs Laisvės šaukliai – trimitai. Susikabinti
rankomis kvies Baltijos kelias. Finalinė koncerto dalis perteiks tautos vienybės,
laisvės, taikos ir susitelkimo troškimą.
Prie renginio idėjos įgyvendinimo prisideda gausios kūrėjų pajėgos: „Vario
audros“ meno vadovas ir dirigentas Ugnius Vaiginis, režisierius Vygantas
Kazlauskas, baletmeisterė Lilija Bernatavičienė, kūrybinės grupės nariai prof.
Robertas Beinaris, Vidmantas Alčiauskis, Albinas Kučinskas, Ričardas Kukulskis,
Gražvydas Raila, Remigijus Vilys, Marius Balčytis, scenografas Andrius Virbickas,
šviesų dailininkas Arvydas Buinauskas, koncerto direktorius Rolandas Lukošius.
Dainų šventės rengėjas – Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
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