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Kintai Music Fesval

Fesvalio klausytojai taip pat turės 
galimybę dalyvau susikime – pokalby-
je su  P. M. Hameliu ir jo mokiniu Gedi-
minu Gelgotu. Kompozitoriaus muzika 
taip pat skambės ir kituose fesvalio 
koncertuose, atliekama NIKO ir tarptau-
nio Kintų muzikos fesvalio simfoninio 
orkestro muzikantų.
Ryškus šių metų fesvalio programos ak-
centas - jaunojo smuiko virtuozo, šveica-
ro David Nebel koncertas. Atlikėjo gro-
jimas, pasak žurnalo “The Strad Maga-
zine”, “esiog kausto žiūrovų dėmesį.“ 
David Nebel koncerte atliks išskirnių 
techninių gebėjimų reikalaujančią pr
gramą, kurioje - N. Paganini ir E. Ysaÿe 
kūriniai. Solistas taip pat pasirodys ir fes-
valio uždarymo koncerte, kur atliks šiuo 
metu jo paes užsakymu kuriamo G. Gel-
goto smuiko koncerto fragmentą. Fes-
valio uždarymo koncerte tradiciškai muz-
ikuos tarptaunis Kintų muzikos fes
valio simfoninis orkestras, vadovaujamas 
jaunojo,  pasaulyje sparčiai pripažinimo 
sulaukiančio maestro Martyno Stakionio.

Šią vasarą liepos 21 – rugpjūčio 4 dieno-
mis nedidelis ir ypango grožio miestelis 
Kintai jau šeštą kartą taps vieta, pritrauki-
ančia profesionalios, modernios ir 
klasikinės muzikos pasiilgusią publiką, iš-
kimus Naujų idėjų kamerinio orkestro 
NIKO ir Gedimino Gelgoto muzikos ger
bėjus. Fesvalis džiaugiasi galėdamas 
praneš, kad 2017 metais tarptaunė 
EFFE („Europa fesvaliams, fesvaliai Eu-
ropai“) organizacija, įvernusi aukštą 
Kintų muzikos fesvalio meninį lygį ir jo 
regioninę, respublikinę bei tarptaunę 
svarbą, dar dvejiems metams pratęsė 
Kintų muzikos fesvalio narystę EFFE or-
ganizacijoje.
Vienas reikšmingiausių fesvalio įvykių 
šiemet – renginys, skirtas pažymė Voki-
ejos minimalisnės muzikos kompozi-
toriaus Peter Michael Hamel 70-me. 
Pats kompozitorius pasirodys įspūdin-
game fesvalio adarymo koncerte - ant 
Kuršių marių kranto, saulei besileidžiant, 
klausysimės jo atliekamų improvizacijų 
fortepijonu ir balsu.



Jau šeštus metus esu atsakingas už Kintų muzikos fesvalio 
muzikinės programos sudarymą. Į šią savo pareigą žiūriu 
nuoširdžiai ir pagarbiai. Kokia muzika skambės fesvalyje,  
kokie atsiminimai išliks žiūrovų ir mūsų atmintyse – kasmet 
ieškau atsakymų į šiuos klausimus. Nuo pat pirmosios vasa-
ros Kintuose jaučiau, kad kur fesvalio programą ir pri-
siim  meno vadovo pareigas galiu k žinodamas, kad turė-
siu visas sąlygas fesvalį suvok kaip muzikinę erdvę, 
atspindinčią NIKO ir mano paes kuriamą ir atliekamą 
muziką, bei apskritai, muzikines vertybes, gaires, kuriomis 
kartu su muzikantais vadovaujamės scenoje ir gyvenime. 
Šio fesvalio kslas nėra koncentruos vien į koncertų sl-
iskos įvairumą ar kontrasngumą, nors tuo pačiu čia 
galima išgirs didelę įvairovę – viską,  nuo klasikinės muz-
ikos iki elektroninės. Veikiau siekiame pristaty muziką ir at-
likėjus, kurie tarsi vienas organizmas intuityviai juda ta pačia 
krypmi, yra apjung ne visada žodžiais išreiškiamu, bet 
aiškiai juntamu arsniu ir asmeniniu bendrumu. Kiekvie-
nasnas čia grojans muzikantas arba autorius, kurio muzika at-
liekama, yra kažkuo susijęs su visu NIKO ar mano kūrybos 
braižu.

Mes tarytum priklausome bendram ratui. Ir todėl būtent į 
šio fesvalio koncertus klausytojas gali ei net neskaity-
damas renginių  aprašymų ar reklaminių tekstų. Taip, kaip ir 
NIKO koncertų afišos nebūnai nurodo, kokių ksliai kom-
pozitorių ir kokie kūriniai skambės koncerte – nes šiam 
kolektyvui krai ne tai yra svarbiausia ir ne tai  nulemia 
klausytojų apsisprendimą apsilanky koncerte. Šiuo aspek-
tutu tai būtų panašiau į populiariosios ar roko muzikos kon-
certus, kur grupių plakatuose nėra vardinami atliekamų 
dainų pavadinimai. Einame klausys mėgiamos grupės - iš-
girs, išvys ir galbūt dar svarbiau – pajus.
Šio meninio branduolio  buvimas nulemia ir labai aiškiai jun-
tamą fesvalio idėjinį viensumą. Šiandien Kintų fesvalis 
turi ne k puikių koncertų istoriją, bet ir ryškų savo veidą, 
nepaprastai jautrią ir šviesią publiką, unikalią ir jaudinančią 
atmosferą, o tai  toli gražu nėra bruožai, kuriuos „savaime“ 
turi kiekvienas muzikos fesvalis.  Žymus dirigentas Kristjan 
Järvi, NIKO draugas ir kolega, viešėjęs Kintuose mano kvi-
emu praeitą vasarą, NIKO muzikantus vadina esiog 
„NIKO šviesomis“ („NICO Lights“). Manau, tai labai ksliai 
nusako ne k NIKO, bet ir bendrą Kintų muzikos fesvalio 
atmosferą. Tokiu būdu ir vėl grįžtame prie šviesos, nes švie-
soje telpa tai, kas yra geriausia, ką laikome energija ir dži-
augsmu.

linkiu įkvepiančių akimirkų,
Gediminas Gelgotas

Kintų muzikos fesvalio įkūrėjas, meno vadovas

Prieš gerus šešerius metus, kai Kintų muzikos fesvalio 
idėja dar pleveno ore, mąsčiau apie svarbiausius kernius 
dalykus - kas čia yra išskirnio, kas apjungia visus savus ir 
kviečia svečius atvyk, bū, dalins bei kur? Atsakymas 
vienas - istorija ir vieta, žmonės ir visų mūsų ateis. Fes-
valis, prasidėjęs kaip Muzikos savaitė, atvykus draugiškai 
nusiteikusiems jauniesiems NIKO atlikėjams, virto nuola-
nene jų vasaros rezidencijos ir kūrybos vieta. Palengva 
pavyko įkin Šilutės savivaldybę ir tuomenį merą p. 
Šarūną Laužiką parem  šį judėjimą. Prisijungus Vydūno 
kultūros centro, Kintų Seniūnijos ir Kintų pagrindinės 
Mokyklos bendruomenėms fesvalis pamažu įgavo savo 
pavidalą. Svarbų indėlį padarė Liuteronų - Evangelikų Kintų 
bendruomenė, leidusi naudos parapijai priklausančiomis 
eerdvėmis ir bažnyčiomis. Nuolanis kunigų - pastoriaus 
Mindaugo Žilinskio ir klebono Vytauto Tamašausko - palai-
kymas ir bendradarbiavimas su religinėmis ben-
druomenėmis suarno pačias bendruomenes bei davė pa-
pildomos paramos iš fesvalio organizatorių inicijuojant bei 
gaunant finansinę paramą Didžiosios Bažnyčios ir Done-
laičio namo rekonstrukcijai. 

Pačioje fesvalio pradžioje, atliekant nuolanį nematomą 
organizavimo darbą, prisijungė bendruomenės nariai - 
Angelė Barauskienė, Stasys ir Lina Papieviai, Dalytė Miku-
tytė Dudarienė, broliai Valiukevičiai, Julius ir Goda Numa-
vičiai, Regina Gumuliauskienė, Algis Skripkauskas ir ki. Per 
kelis metus išsiugdėme platų savanorių būrį. Šie jaunuoliai 
yra kroji mūsų krašto ateis - čia jie gauna praknio darbo 
bei patriozmo pamokas. Nuolaniais mecenatais tapo 
vietos verslas: Beatričės Laužikienės Įmonė „Ventainė“, 
UAB “Kintai“, Stasio ir Linos Papievių įmonė, Henriko 
Cyrulio Kepykla, R. Jurjono metalo dirbinių įmonė iš Šilutės, 
Vyto Ežersko autobusų parkas, Vyto ir Romo Valiukevičių 
„Kuršmedis“. Pakėję spraus tarptaunio renginio vardą 
pelniusiu Kintų muzikos fesvaliu, rėmėjais išliko UAB “Sil-
berauto“ - “Mercedes-Benz” atstovybė, UAB „Klassman 
Delmann Šilutė“ naujam bendradarbiavimui sutar pasirašė 
UAB Koncerno SBA Germanika gamykla, veikian mūsų 
rajone. Išes bendradarbiaudami su mūsų regione veiki-
ančiomis gamyklomis, mes ne k galime maloniai pasidalin-
 kultūriniais klodais, bet ir prisidė ugdant naujos kartos 
darbuotojus, nusiteikusius motyvuotai dirb būtent šiame 
krašte - gražiame, turngame savo istorija ir kultūra.

Mūsų nuolaniais rėmėjais ir partneriais išlieka Šilutės 
rajono savivaldybė ir fesvalio globėjas meras Vytautas 
Laurinais bei Kintų Vydūno Kultūros centras.
Kintų muzikos fesvalio fenomenas neliko nepastebėtas ir 
Kultūros Ministerijos. Taip pat VšĮ “Kintai Arts“ veikla buvo 
pristatyta Briuselyje vykusiame Humanitarinių Universitetų 
Forume ir pakviesta dalyvau dar dviejuose vykstančiuose 
tarptauniuose projektuose “Horizontai 2020”.
DDėkojame Kultūros Tarybai, kuri kasmet finansuoja mūsų 
fesvalį ir kitus projektus, tuo įgalindama tęs pradėtą 
veiklą. Jaučiame nuali visų informacinių nklapių dėmesį, 
žurnalų „Muzikos Barai“, žurnalo „Durys“, laikraščių “Pam-
arys“, “Šilutės naujienos”,  “Vakarų Ekspresas” ir kitų 
susidomėjimą.

Tokiu būdu susirinko didžiulis žmoniu būrys, vernans 
savo krašto atei. Gerbdami, verndami, saugodami ir pu-
oselėdami istorinę atmin ir apjungdami religines ben-
druomenes, gerbdami senjorų, jaunimo, verslo ir polikų 
pajėgas bei pastangas, turime nuostabų Pamario krašto pa-
sididžiavimą - Kintų muzikos fesvalį.

Dėkoju visiems,
Audra Juodeškienė

Kintų muzikos fesvalio įkūrėja, direktorė

ŠVIESOJE TELPA TAI, KAS YRA GERIAUSIA, 
KĄ LAIKOME ENERGIJA IR DŽIAUGSMU
 

ISTORIJA IR VIETA, 
ŽMONĖS IR VISŲ MŪSŲ ATEITIS
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NAUJŲ IDĖJŲ KAMERINIO ORKESTRO
NIKO NAUJIENOS
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FESTIVALIO ATIDARYMO 
KONCERTAS

Liepos 21 d., penktadienis, 20:00 val.
Viešbus „Ventainė“

MINIMALISTINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS

Liepos 30 d., sekmadienis, 20:00 val.
Kintų Didžioji bažnyčia

Rugpjūčio 2 d., trečiadienis, 20:00 val.
Kintų Didžioji bažnyčia

PETER MICHAEL HAMEL “RADIOHEAD: PERRAŠYTA” DAVID NEBEL

PETER MICHAEL HAMEL



DAVID NEBEL 
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“Kvapą gniaužians smuikininko David Nebel 
Otelo fantazijos atlikimas tapo viso įrašo vinimi” - 
2016 m. vasarį rašė "The Strad Magazine" apie 
kompaknį diską “Italian Journey” (“Kelionė po Ital-
iją”), kurį įrašė ansamblis LGT Jaunieji Solistai, o 
išleido žymi leidybinė kompanija "RCA Red Seal 

(Sony Music)".

DDavid Nebel groja 271-erių metų senumo smuiku, 
kurį 1746 metais pagamino žymus italų smuikų 

meistras Giovanni Ba sta Guadagnini.

DDavid Nebel pradėjo gro smuiku būdamas pen-
kerių. Jo išskirniai techniniai sugebėjimai ir muzi-
kinis talentas tapo akivaizdūs nuo pat mažų dienų. 
Pa pirmąjį jaunojo smuikininko pasirodymą su Ci-
uricho kameriniu orkestru aprašė laikrašs "Neue 
Zürcher Zeitung”. Būdamas devynerių, David jau 
koncertavo atlikdamas garsųjį  A. Vivaldi koncertų 
cikląciklą “Keturi metų laikai”. 2009 m. David laimėjo 
pirmąją vietą (su pagyrimu) Šveicarijos jaunųjų at-
likėjų muzikos konkurse ir debiutavo žymiojoje Ci-

uricho Tonhalle salėje.

David Nebel studijavo pas pačius garsiausius Euro-
pos smuiko pedagogus -  profesoriaus Valery 
Gradow klasėje Ticino konservatorijoje, Vienos 
muzikos ir menų universitete profesoriaus Boris 
Kuschnir klasėje bei Graco muzikos ir atlikimo 
menų universitete profesoriaus Yair Kless klasėje. 

 
Greitai pasaulį išvysiančiame ir in laukiamame 
David  kompakniame diske bus galima  išgirs 
kūrinius, įrašytus kartu su Kristjan Järvi ir "Baljos 
jūros filharmonijos orkestru" bei  LGT Jaunaisiais 
Solistais. Albumą 2017-ųjų vasarą planuoja išleis 

"Sony Music" leidybinė kompanija. 
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Poilsio ir laisvalaikio centras 
VENVENTAINĖ yra įsikūręs ant Kuršių marių 
kranto vaizdingame Ventės rago pusiasa-
lyje, Šilutės rajone. Pro Ventės ragą 
praskrenda tūkstančiai paukščių, kurie 
privilioja daugybę paukščių stebėtojų iš 
visos Europos. Visus metus dirbančiame 
restorane galite paragau skanių žuvies ir 
kitųkitų paekalų. Vasarą laukiame jūsų erd-
vioje lauko terasoje, kur galėsite ne k 
skaniai užkąs, bet ir pasigėrė skulptūrų 
parko, šalia banguojančių Kuršių marių, 
bei Neringos kopų vaizdais.

JAUNIEJI TARPTAUTINIO KINTŲ MUZIKOS FESTIVALIO
SIMFONINIO ORKESTRO SOLISTAI
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PASIKINKYTI VĖJĄ AITVARAIS



KINTŲ MUZIKOS FESTIVALIO 
UŽDARYMO KONCERTAS 

SIMFONINĖS MUZIKOS 
VAKARAS

KMF TARPTAUTINIS 
SIMFONINIS ORKESTRAS

Solistai:
DDAVID NEBEL

AUGUSTA JUSIONYTĖ
Dirigentai:

 MARTYNAS STAKIONIS,
 GEDIMINAS GELGOTAS

Bilietai: 6 - 12 Eur

“RAUDONASIS SMUIKAS”

DAVID NEBEL 
(Smuikas, Šveicarija)

 
Dalyvauja 

AUGUSTA JUSIONYTĖ
((Smuikas)

Bilietai: 5 - 10 Eur

Bilietai: 5 - 10 Eur

“RADIOHEAD: PERRAŠYTA”
Atlieka: 

Džiugas Daugirda vibrafonas
Auris Galvelis (bosinė gitara)
Valennas Gelgotas (fleita)
Augusta Jusionytė (smuikas)

PPer Lundberg (fortepijonas, Švedija)
Vitalija Raškevičiūtė-Gelgotė (altas)

 ir ki. 
Dirigentas 

GEDIMINAS GELGOTAS

Bilietai: 5 - 10 Eur

Bilietai: 3 - 6 Eur

“ATEITIES VIOLONČELĖ”
THE AMAZING CELLO
(Violončelė, elektronika)

Įėjimas laisvas

KONCERTAS VAIKAMS 
IR VISAI ŠEIMAI

Dalyvauja NIKO arstai

Įėjimas laisvas

Bilietai: 5 - 10 Eur

KINTŲ MUZIKOS FESTIVALIO 
ATIDARYMO KONCERTAS

PETER MICHAEL HAMEL
(Fortepijonas, balsas, Vokieja)

Liepos 21 - Rugpjūčio 4, 2017
Kintai Music Fesval

WWW.KINTAIMUSICFESTIVAL.COM


