
Gitaristų festivalio sėkla sėkmingai sudygo 

 
 

Aukščiausią gitarinės muzikos meistriškumą publikai demonstravo 
Pabaltijyje geriausiu gitaristu pripažintas Valdemaras Mikuckis. Jo atliktos 
pjesės sužavėjo publiką, klausytojai skandavo „Pakartoti!“. 
 

patys matote, auga. Žmonėms patinka 
ši muzika, šios dainos. Jos, matyt, arti-
mos kiekvieno sielai“, - kalbėjo festiva-
lio iniciatorius A. Danielius.    
   Kiekvienas renginio muzikantas bu-
vo savaip šmaikštus, romantiškas ir 
mokantis pateikti klausytojui savo 
grojamą muziką taip, kaip jaučia. Fes-
tivalio pradžioje publika mėgavosi 
profesionalių gitaristų muzika. Ovidi- 
    

jus Jučys publiką sužavėjo šmaikščiu 
kūriniu „Mažylis ir Karlsonas“ legen-
dinio animacinio filmuko motyvais. 
Valdemaro Mikuckio melodingos pje-
sės skambėjo ypač ekspresyviai, tem-
peramentingai. Jis Šiemet Pabaltijyje 
pripažintas geriausiu gitaristu.  
  Taip pat gitaros stygas virpino Rytas 
Germanavičius, Gintaras Povilaičius. 
Visi jie – „Bardų žygio per Lietuvą“ 
dalyviai, pripažinti bardai. A. Danie-
liaus manymu, kasmet šio festivalio 
dalyvių meistriškumas auga, į festivalį 
pavyksta pritraukti vis aukštesnio ly-
gio atlikėjų.  
  Po gitaristų – profesionalų pasirody-
mo publikai galėjo groti visi gitarinės 
muzikos mėgėjai. Skambėjo tiek pačių 
atlikėjų kūrybos, tiek pagal pasirinktų 
autorių kūrybą sukurtos dainos. Kaip 
ir ankstesniais metais, taip ir šiemet 
festivalio dalyviai gavo simbolinius 
suvenyrus. Šiemet tai buvo smuiko 
raktai, kuriuos nukalė auksarankis 
kalvis Evaldas Kapčius, gavęs respub-
likinį „Aukso vainiką“ už meistrišku-
mą kalvystėje. Festivalį surengti finan-
siškai pagelbėjo rajono tarybos narys, 
sporto klubo „Audra“ vadovas ir kan-
didatas į Seimo narius Kęstutis Smir-
novas, šalies premjero patarėjas Min-
daugas Bastys, girėniškių Pukinskų ir 
Mureikų šeimos. 

„Draugo“ inf. 

   Rugpjūčio 1 dieną „Bičnamyje“ 
vyko devintasis respublikinės 
gitarinės muzikos vakaras. Vers-
lininko Arūno Danieliaus kaimo 
turizmo sodyboje pasėta gitaros 
sėkla kasmet darosi vis didesnė. 
Gitaros stygas virpino žymūs 
respublikos gitaristai bei rajono 
gitaristų klubo muzikantai. Kaip 
ir kiekvienais metais, taip ir šie-
met buvo sulaukta naujų profe-
sionalių gitaros muzikantų, kurie 
savo meistriškumu žavėjo publi-
ką. 
 

   Devintajame respublikiniame gitaris-
tų festivalyje „Bičnamyje“ svečių ir da-
lyvių iš visos Lietuvos netrūko. Rengi-
nio vedėja ir organizatorė, rajono gita-
ristų klubo narė Violeta Simonavičienė 
pasidžiaugė, kad tokia dalyvių gausa 
rodo: gitarinės muzikos vakaras užsi-
tarnavo nuolatinio klausytojo simpati-
jas. 
   Festivalio siela ir organizatorius, ša-
kietis Arūnas Danielius pasidžiaugė  
visais susirinkusiais šventės dalyviais 
bei svečiais. „Mums tikrai smagu, kad 
prieš devynerius metus pasėta gitarin- 
ės muzikos sėkla sudygo. Jinai, kaip 

 
 
Norinčius pasiklausyti gitaros meistrų bei mėgėjų grojimo „Bičnamio“ 
kiemas vos sutalpino 

 


