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Ansamblio „Canto Fiorito“ inicijuotas tarptautinis senosios muzikos ir edukacijos projektas „Vazų 

dvaro palikimas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės muzikos paveldas“, 

įgyvendinamas bendradarbiaujant su ansambliu „Norwegian Cornett & Sackbuts“, – tai penkių 

koncertų ir trijų paskaitų ciklas trijuose Lietuvos regioniniuose miestuose – Druskininkuose, 

Varniuose ir Ignalinojebei dviejuose Norvegijos miestuose – Osle ir Trondheime.  

 

Šio projekto tikslas – supažindinti klausytojus su vieno iškiliausių kultūros laikotarpių Lietuvos 

istorijoje – XVII a. pirmos pusės muzikiniu paveldu. Tuo metu Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę ir 

Lenkijos Karalystę valdė Vazų dinastijos atstovai, menų mylėtojai ir mecenatai, kurių dvaro 

muzikinė kultūra buvo gerai žinoma visoje Europoje. Abiejų Tautų Respublikos klestėjimas į Vilnių 

ir Varšuvą pritraukė garsius italų kompozitorius, dariusius reikšmingą įtaką vietos kūrėjams, kurių 

vertingas palikimas yra vertinga, bet vis dar menkai pažįstama mūsų šalies muzikos istorijos dalis.  

 

XVII a. Vilniaus ir Varšuvos valdovų dvare kūriusių kompozitorių kūrinių koncertinėje programoje 

skambės Giovanni Battista Cocciola’os, Marco Scacchi, Tarquinio Merula’os, Baromiejaus 

Pekielio, Adamo Jarzebskio ir kitų ankstyvojo baroko kompozitorių sakraliniai kūriniai. Juos atliks 

jungtinė 12-os muzikantų komanda, kurioje gros atlikėjai ne tik iš Lietuvos ir Norvegijos, bet ir iš 

Brazilijos, Ukrainos, Šveicarijos, Gvatemalos – penki dainininkai, su kuriais pagal XVII amžiaus 

tradiciją kartu „dainuos“ išilginės fleitos, kornetai, barokiniai trombonai, palydimi bažnyčios 

vargonų. 

 

Bendras Lietuvos ir Norvegijos ansamblių projektas įgyvendinamas finansinio mechanizmo 

„Europos ekonominės erdvės parama Lietuvai“ dėka, kuriuo siekiama pagyvinti profesionalaus 

meno sklaidą Lietuvos regionuose ir skatinti Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimą tarptautinio 

bendradarbiavimo projektuose. Visi projekto koncertai nemokami.  

 

Koncertai: 

Spalio 1 d., ketvirtadienį, 18.45 val.  Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje 

Spalio 2 d., penktadienį, 18.45 val. Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje 

Spalio 4 d., sekmadienį, 12 val. Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 

Spalio 9 d., penktadienį, 19 val. Oslo Švč. Trejybės bažnyčioje 

Spalio 11 d., sekmadienį, 14 val. Trondheimo Mūsų Švč. Mergelės bažnyčioje 

 

Projekto rėmėjai: 

„EEE parama Lietuvai“ - www.eeagrants.lt, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija, Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapija 



 

Informaciniai rėmėjai: 

„LRT Kultūra“, „Lietuvos rytas“ 

 

Daugiau informacijos: 

www.cantofiorito.lt 

http://www.cantofiorito.lt/

