
UAB BalticumTV „Biržų žinių“ reportažai apie 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos veiklą 

 
https://www.youtube.com/user/birzuzinios/ 

 
2017. 01. 23 – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai – 60. 

Muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas kultūros centre. 

 

2017. 03. 20 – 14.06 min. Lietuvos – Austrijos draugijos viešnagė Biržuose. 

 

2017. 03. 22 – 5.00 min. senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose“. 

 

2017. 03. 24 – 11.05 min. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklai – 60. 

Koncertų ciklas „Sugrįžimai“. Panevėžio rajono muzikos mokyklos ir Biržų Vlado Jakubėno 

muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas. 

 

2017. 04. 24 – 7.20 min. koncertų ciklas „Sugrįžimai“. Indros Mažuikaitės operėlė „Valentina ir 

Klementina“. 

12.58 min. senosios muzikos festivalio „Baroko pavasaris Biržuose“ baigiamasis koncertas. 

 

2017. 05. 05 – 2.17 min. koncertų ciklas „Sugrįžimai“. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos, 

Rokiškio Rudolfo Lymano ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklų mokinių ir mokytojų bendras 

koncertas. 

 

2017. 05. 10 – 0.45 min. I tarptautinis Algirdo Ločerio akordeonininkų konkursas. 

 

2017. 05. 17 – 10.05 min. tarptautinis kamerinių ansamblių festivalis, skirtas kompozitoriaus Vlado 

Jakubėno gimtadieniui. 

 

2017.10. 09 – 3.22 min. Kėdainių krašto muziejaus ir Kėdainių muzikos mokyklos projektas 

„Radviliada 2017“.  Dalyvauja Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos muzikos ir dailės skyrių 

mokiniai.  Pleneras „Piešiame Radvilų miestą“, koncertas „Radviliada Caiodunensis“. 

 

2017.10.11 – 2.35 min. Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis BIRŽAI. 

 

2017. 10. 27 – 13.46 min. Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis BIRŽAI. Baigiamasis koncertas. 

 

2017. 11. 03 – 9.15 min. seminaras respublikos ir rajono muzikos mokytojams „Dainų dainelės 

repertuaro interpretacijos“. Dalyvauja solistė Judita Leitaitė. 

 

2017.12.22 – 8.05 min. Muzikiniai vakarai netradicinėse erdvėse „Menaspliusasš“. Likėnų biuvetė 

„Vilties angelas“. 

 

2018.01.08 – 22.05 min. Muzikiniai vakarai netradicinėse erdvėse „Menaspliusaš“. Portfolio 

galerija. 

 

2018.01.15 – 7.50 min. Muzikiniai vakarai netradicinėse erdvėse „Menaspliusaš“. Irenos 

Žemaitytės-Geniušienės ir Kristinos Norvilaitės parodų atidarymas. Portfolio galerija. 

 

2018.01.18 – 13.16 min. Muzikiniai vakarai netradicinėse erdvėse „Menaspliusaš“. Dailės skyriaus 

mokinių keramikos darbų paroda, mokytoja metodininkė Gražina Visockienė. 

Likėnų biuvetė „Vilties angelas“. 

 

2018.02.28 – 14.30 min. Renginių ciklo „Lietuvos atkūrimo 100-metį švenčiame su draugais“ 

Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojų koncertas Pilies menėje. 
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2018.03.03 – 11.45 min. Festivalio „Baroko pavasaris Biržuose“ pristatymas. 

 

2018.03.05 – 9.05 min. renginių ciklas „Lietuvos atkūrimo 100 švenčiame su draugais“. Bauskės 

muzikos ir dailės mokyklos bei Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokinių koncertas bei dailės paroda 

pilyje. 

 

2018.03.09 –12.10 min. Renginių ciklo „Lietuvos atkūrimo 100-metį švenčiame su draugais“ 

baigiamasis renginys Kultūros centre – Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Kėdainių, Telšių 

muzikos mokyklų mokinių koncertas. Kultūros centro fojė – Biržų, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio 

muzikos mokyklų dailės skyrių, Ukmergės bei Kėdainių dailės mokyklų, Bauskės muzikos ir dailės 

mokyklos mokinių darbų paroda. 

 

2018.03.23 – 7.45 min. Kėdainių muzikos mokyklos bei Kėdainių šviesiosios gimnazijos 

organizuoto festivalio FOLKVIRUSAS koncertas. Dalyvauja Biržų muzikos  mokyklos mergaičių 

ansamblis. Vadovė mokytoja Jūratė Duderienė. 

 

2018.04.11 – 9.05 min. Festivalio Baroko pavasaris Biržuose meistriškumo kursų mokinių 

baigiamasis koncertas.  

 

2018.04.19 – 10.35 min. Oslo muzikos akademijos studentės, buvusios Vlado Jakubėno muzikos 

mokyklos auklėtinės ir mokytojos Rasos Paliulienės muzikinės veiklos 25-metis bei muzikinis 

sveikinimo koncertas Biržams. Dalyvauja muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai. 

 

2018.05.02 – senosios muzikos festivalis Baroko pavasaris Biržuose. 

 

2018.05.07 – 7.08 min. II tarptautinis Algirdo Ločerio akordeonistų konkursas. 

 

2018.09.03 – 9.59 min.  Mokslo metų pradžios šventė. 

 

2018.09.10 – 7.40 min.  Kėdainių miesto šventė. Radviliada. Kėdainių televizija. 

 

2018.09.28 – 0.56 min. Tarptautinis šiaurės Lietuvos muzikos festivalis „BIRŽAI“. Pradedamasis 

koncertas. 

 

2018.10.01 – 10.01 min. Tarptautinis šiaurės Lietuvos muzikos festivalis „BIRŽAI“. 

 

2018.10.03 – 4.32 min. Tarptautinis šiaurės Lietuvos muzikos festivalis „BIRŽAI“. 

 

2018.10.08 – 12.01min. Tarptautinis šiaurės Lietuvos muzikos festivalis „BIRŽAI“. 

 

2018.10.24 – 0.53 min. Tarptautinis šiaurės Lietuvos muzikos festivalis „BIRŽAI“. 

 

2018.10.29 – 7.44 min. Kėdainių muziejaus teatralizuotas projektas „Du Adomai“ (Radviliada 

Biržuose).  

 

2018.12.10  –  8.37 min. Projekto „Koncertuojame netradicinėse erdvėse“ koncertas Likėnų 

biuvetėje „Vilties angelas“. Dailės skyriaus mokytojos Gražinos Visockienės mokinių keramikos 

darbų paroda. 

 

2019.02.01 – 6.06 min. Dailės skyriui – 30. Koncertas „Skambanti akvarelė“ ir dailės skyriaus 

buvusių bei dabartinių mokinių paroda „Menas plius aš“ Kultūros centre. 

 

2019.02.13 – 7.30 min. Seminaras „Muzikavimo galimybių išplėtimas pamokoje“. 
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2019.03.08 – 10.28 min. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir Bauskės muzikos ir dailės 

mokyklos mokinių susitikimas – koncertas pilies menėje. 

15.19 min. muzikos festivalis Baroko pavasaris Biržuose. 

 

2019.03.20 – 8.45 min. mokytojos metodininkės Viktorijos Morkūnienės kūrybinės veiklos 

jubiliejinė šventė. 

 

2019.03.18 – 19.15 min. muzikos festivalis Baroko pavasaris Biržuose. 

 

2019.03.25 – 4.15 min. Dailės skyriui – 30. Respublikinė mokinių keramikos darbų paroda 

„Moliniai pokalbiai“ VAIKŲ galerijoje. 

13.27 min. muzikos festivalis Baroko pavasaris Biržuose. 

 

2019.05.17 – 0.47 min. kompozitoriaus, muzikologo Vlado Jakubėno 115 gimimo metinių 

paminėjimas Biržuose. 

 

2019.05.29 – 7.45 min. II tarptautinis jaunučių chorų festivalis „Dainuojantys Biržai“. 

 

2019.07.03 – 4.14 min. Bendras iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo 

projekto „Muzika ir menas prieinamas kiekvienam“ renginys su Dailės skyriaus pleneru. 

 

2019.07.19 – 11.05 min. tarptautinio keramikos konkurso „Mano kūrybiškiausias darbas“ bei 

Dailės skyriaus mokinių baigiamųjų darbų parodos Biržų kultūros centre. 

 

2019.09.06 – 10.03 min. Mokslų metų pradžios šventė – koncertas Biržų pilyje. 

 

2019.10.07 – 4.25 min. Pasaulinės Muzikos dienos paminėjimas, skirtas J. Naujalio metams, Biržų 

pilies menėje. 

 

2019.10.14 – 17.00 min. tarptautinio keramikos parodos – konkurso „Mano kūrybiškiausias darbas“ 

apdovanojimai. 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/birzuzinios/ 


