KOLEKTYVAI

LELIŪNŲ KULTŪROS CENTRO MĖGĖJŲ TEATRAS „LE LIŪNĖ“

Leliūnų kultūros centro dramos kolektyvas buvo suburtas 2006 metų rudenį. 2007 m.
pastatytas A. Čechovo vieno veiksmo farsas ,,Meška‘‘, režisierius Raimundas Kunickas. 2007-2008
metais šis spektaklis parodytas visuose Utenos r. miesteliuose t. p. Vilniuje, Pandėlyje, Kuršėnuose.
Respublikiniame miestelių ir kaimų mėgėjų teatrų konkurse „Pastogė 2008“ Leliūnų kultūros centro
dramos kolektyvas tapo laureatu.
2009m. pastatyta A. Lunačėrskio komedija „Eleonoros dvasia“, režisierius Raimundas
Kunickas. Respublikiniame miestelių ir kaimų mėgėjų teatrų konkurse „Pastogė 2010“ Utenoje šis
spektaklis pripažintas geriausiu. Aukštaitijos zoninėje atrankoje užėmė antrą vietą.
2011m. pastatytas Marelio Berkje – Marinje spektaklis „Meilė, auksas ir kažkas“, režisierius
Šarūnas Kunickas. 2011-2012 metais šis spektaklis parodytas daugumoje Utenos r. miestelių t. p.
Vilkaviškyje, Ignalinoje, Rečionyse (Ukmergės r.). Su šiuo spektakliu teatras dalyvavo
tarptautiniuose mėgėjų teatrų festivaliuose „Prie dvaro“ Taujėnai (Ukmergės r.), „Tiltai“ Paįstrys
(Panevėžio r.). Respublikiniame miestelių ir kaimų mėgėjų teatrų apžiūroje „Atspindžiai 2012“
Utenoje šis spektaklis pripažintas geriausiu.

LELIŪNŲ KULTŪROS CENTRO VAIKŲ POPCHORAS „AUŠRA“

2003 m. pavasarį Leliūnų kultūros centre (Utenos raj.) buvo suburtas vaikų popchoras.
Tuomet jame dainavo 9 vaikai. Švenčiant antrąjį kolektyvo gimtadienį „Sudie sparnuota vasarėle“
šventės metu Leliūnų kultūros centro vaikų popchoras buvo pavadintas AUŠROS vardu. 2007 m.
kolektyvas padalintas į mažųjų ir vyresniųjų pop grupes. Abejose grupėse dabar dainuoja 24 vaikai:
7-11 m. ir 13-18 m.

Repeticijų metu vaikai mokosi dainuoti, šokti. Popchorui dainelėms muziką kuria, dainelių
aranžuotes, fonogramas daro ir moko vaikus dainuoti Edmundas Gutauskas. Pop choro dainelėms
tekstus bei choreografiją kuria, moko vaikus šokti, bei rūpinasi grupės įvaizdžiu Aušra Gutauskienė.
Kolektyvas taip pat dalyvauja įvairiuose
respublikiniuose festivaliuose, bei konkursuose.
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SVARBIAUSI PROJEKTAI, KURIUOSE KOLEKTYVAS DALYVAVO
• Tarptautinis jaunųjų talentų festivalis „ŽUVĖDROS SKRYDIS - 2005, 2006, 2007, 2008“
Šventoji;
• Respublikinis vaikų ir jaunimo popchorų, ansamblių ir solistų konkursas „SPINDULĖLIS 2006, 2007,2011“ Raguva, Panevėžio r.;
• Respublikinis populiariosios dainos konkursas ir šokio festivalis „PAVASARIO FIESTA –
2007,2011“ Kaunas;
• Respublikinis populiariosios dainos festivalis „BALTUMO ŠVENTĖ - 2008, 2009, 2013“
Kaunas;
• Respublikiniame konkurse dienraščio RESPUBLIKA „MAŽIEJI TALENTAI 2008“
Vilnius;
• Respublikiniame vaikų dainų festivalyje „DAINŲ LIETUTIS – 2010“ Kupiškis;
• Respublikiniame jaunųjų atlikėjų festivalyje „SPARNUOTA VASARĖLĖ – 2007, 2008,
2012“ Leliūnai, Utenos r.
• Tarptautiniame vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos festivalyje „MUZIKINĖS
NOMINACIJOS – 2009, 2011“ Utena.
• Tarptautinis vokalo ir šokio festivalis „KELIAUJANTIS FESTIVALIS“ 2010 - Ryga,
Latvija, 2011- Talinas, Estija;
Respublikinis vaikų ir jaunimo muzikos projektas „MES – PASAULIS 2012“, Vilnius.
LAIMĖJIMAI
• I vieta - Respublikinis populiariosios dainos konkursas ir šokio festivalis „PAVASARIO
FIESTA – 2011“ Kaunas;
• II vieta - Respublikinis vaikų ir jaunimo popchorų, ansamblių ir solistų konkursas
„SPINDULĖLIS – 2006“ Raguva, Panevėžio r.;
• III vieta - Tarptautiniame vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos festivalyje „MUZIKINĖS
NOMINACIJOS – 2009 ir 2011“ Utena;
• III vieta - Respublikinis vaikų ir jaunimo popchorų, ansamblių ir solistų konkursas
„SPINDULĖLIS – 2007 ir 2011“ Raguva, Panevėžio r;
2010m. išleista popgrupės „AUŠRA“ kompaktinė plokštelė „VAIKYSTĖS ŠALYJE“

LELIŪNŲ KULTŪROS CENTRO ROKO GRUPĖ „PYWA“

Jaunimo roko grupė „Pywa“ susikūrė 2008m. Pakalnių kultūros centre. Nuo 2011m. –
priklauso Leliūnų kultūros centrui. Grupėje groja 6 muzikantai. Koncertinė veikla vyksta
respublikos ir rajono mastu.

