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Mums CHORAS svarbus kaip ORAS!  

Muzika sutelkė tris kartas po vienu vardu - 
"Sonantem", tai choras, kuriame dainuoja ir 
dvylikametis, ir septyniasdešimtšešerių! 
Unikalūs sudėtimi, repertuaru (nuo tradicinio 
Rožinio iki Dainų šventės kūrinių, nuo lotyniškų, 
hebraiškų giesmių iki Italijos himno), choristai 
sako, kad žmogui reikia žmogaus, o chorui reikia 
pianino, choro laiptų ir lėšų koncertinėms 
kelionėms. Kas iš širdies išeina – širdį ir pasiekia. 
Padėk mums būti kartu! 

Trys kartos po vienu stogu 

Kalvarijos savivaldybė Lietuvos kontekste pasižymi didelės bedarbystės problema, 
kas sąlygoja ir ribotas užimtumo įvairaus amžiaus žmonėms, galimybes. 

Projekto tikslas yra stiprinti ir plėsti choro, paremto skirtingų amžiaus žmonių 
dainavimu skirtingoms kartoms, koncertinę veiklą provincijoje, sudaryti sąlygas trijų 
kartų žmonėms turiningai, prasmingai leisti laiką kartu sukuriant pridėtinę vertę ir savo 
kolektyvui, ir kitiems bendruomenės nariams (taip pat ir senelių namų gyventojams) 
kultūros bei užimtumo galimybių didinimas.  

Asociacijos ,,Skambėjimas“ choro „Sonantem“ įvairių kartų bendruomenės 
subūrimas bei bendrystės kūrimas muzikos pagalba ypač gerai atspindi žmogaus poreikį 
būti suprastam bei reikalingam. 26 žmonių, kurių amžius nuo 12 iki 76 metų, bendras 
muzikavimas bei laisvalaikio repetuojant, dalyvaujant choro stovyklose, koncertuojant, 
švenčiant gimtadienius, ilsintis kartu, leidimas, leidžia džiaugtis, kad mažiau galimybių 
turinčioje Kalvarijoje yra vienintelis tokio sąstato choras. 

Choro „Monte Dolada“ iš Italijos kvietimu bei pasiruošus programą lietuvių, italų bei 
lotynų kalbomis, vykstame daiuoti į šv. Onos atlaidus, 2018-07-25 Pievo de Alpago 
miestelyje. Šio miesto choras buvo mūsų svečiais 2017 m. švč. Mergelės Marijos vardo 
atlaiduose Kalvarijoje. Pažintis leido atrasti bendraminčius: choras ,,Monte Dolada“- tai 
vyrų kolektyvas, kuriame dainuoja trijų skirtingų kartų žmonės. Tarptautiniams 
kultūriniams mainams tiek Kalvarijoje, tiek bičiulių italų miestelio gyventojams atsivėrė 
galimybė bendradarbiauti. 

Kad pasiektume tikslą, išsikėlėme uždavinius: gerinti choro repeticijų kokybę bei 
sąlygas, surengti Dainų šventės programos koncertus savivaldybės miesteliuose ir 
kaimuose, kuriuose yra mokyklos arba bažnyčios, parengti koncertinę lietuvių muzikos 
programą ir ją atlikti Italijoje, tęsti bendradarbiavimą su Kalvarijos Globos ir užimtumo 
centru (senelių namais).  

Tam mums reikalingos šios priemonės: naujas, kokybiškas pianinas repeticijoms; 

choro laiptai, kuriuos galėtume lengvai transportuotis į vietas, kuriose koncertuosime; 

lėšos transportui. 
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Nauda bendruomenei 

Kalvarija – mažas provincijos miestas, kuriame 
didelė problema-turiningas užimtumas įvairių 
kartų žmonėms.  
 
Šio projekto teikiama nauda –  

 turiningas laisvalaikis ir savirealizacija 
26 įvairaus amžiaus žmonėms muzikos 
pagalba;  

 kartų dialogas, kuriame skirtingi kuria 
visumą;  

 meno, muzikos bei kultūrinės pasiūlos 
plėtimas provincijoje;  

 tarptautiniai, kultūriniai, meniniai mainai, kurie ugdo ir augina žmogų;  

 jaunimui-žalingų įpročių prevencija;  

 galimybių būti aktyviems plėtra;  

 choro muzikos klausytojams bei senelių namų gyventojams kultūros bei 
užimtumo galimybių didinimas. 
 

Choras „Sonantem“ - vienintelis Kalvarijos savivaldybėje ruošėsi ir įveikė atranką į Dainų 
šventę, kurioje  2018-07-06 dalyvaus. Iki tol įvyks dešimt koncertų – jau surengti 
koncertai choristų rėmėjams Kalvarijos meno mokykloje, Akmenynų bendruomenei, 
Kalvarijos sinagogoje performanso metu, Šventežerio (Lazdijų raj. sav.) bažnyčioje 
Motinos dienos proga, Lietuvių bendruomenės namuose bei per lietuvių šv. Mišias 
Suvalkuose, Lenkijoje. Tokiu būdu turtinamas Kalvarijos, bei kitų kraštų bendruomenių 
kultūrinis gyvenimas, rodomas pavyzdys, kaip įvairios kartos gali rasti bendrų sąlyčio 
taškų ne tik dainuojant, bet ir keliaujant. Nuolatiniai kvietimai koncertuoti rodo poreikį ir 
mūsų veiklos aktualumą. Kad galėtume dainuoti, esame dėkingi neatlygintinai, su didele 
meile bei užsidegimu dirbančiai choro vadovei Ausmai Sakalauskaitei, kuri kiekvieną 
sekmadienį atvažiuoja iš Vilniaus repeticijoms ir įkvėpimui. Jos pastangų dėka choras turi 
unikalią galimybę burtis, dainuoti, taip pat ir koncertinius rūbus, daug pakvietimų 
dalyvauti renginiuose. Choras yra asociacijos ,,Skambėjimas“ dalis ir nėra išlaikomas 
savivaldybės ar kitų institucijų. 
 Choras jau dalyvauja savo bendruomenės projekte nuo pat susibūrimo pradžios. 
Siekdami muzikos tikslų, pasiekė didžiausią savo tikslą-subūrė bendruomenę, kuriai gera 
kartu. Jaunimas, tiesiogiai ir betarpiškai bendraudamas su chore dalyvaujančiais 
vidutinio bei vyresnio amžiaus žmonėmis, natūraliai ugdosi pagarbą, perima vertybes bei 
kasdieninio gyvenimo situacijose yra didieji pagalbininkai. Vyresnieji, matydami šio 
proceso svarbą bei prasmę, yra jaunų žmonių bičiuliai ir užnugaris, ištikus bet kokioms 
bėdoms. Choras atviras įvairaus amžiaus žmonėms-nėra jokių atrankų dalyvauti chore, 
pagrindinis kriterijus-noras ir meilė muzikai. 
 Šalia Jaunimo centro, kurio patalpose turime galimybę burtis bei muzikuoti, įsikūręs 
Kalvarijos Globos ir užimtumo centras. Jaunieji choristai kartą per mėnesį lanko senolius, 
žaidžia su jais stalo žaidimus, kartu dainuoja. Turėjome jau 5 susitikimus su seneliais.  
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Smagu kaskart matyti nušvitusius garbingo amžiaus žmonių veidus, atpažinus 
lankytojus–tai ne vienkartinis pasirodymas, o 
nuolatinio ryšio palaikymas. Iš to gimsta pagarba 
bei supratimas jaunose širdyse. 
 
 
 

Veiklos ir etapai: 

 Muzikinis pasirengimas vyksta 

nenutrūkstamai iki šio laiko ir visu 

projekto metu. Apima kassavaitines 

repeticijas, kurių trukmė per savaitę 3 

ak.val ir daugiau, jų metu choras ruošia 

koncertines programas. Choro vadovė dirba neatlygintinai. Jeigu gausime 

MAXIMA finansavimą, projekto pradžioje planuojame nupirkti tinkamą, gero 

stovio instrumentą reikalingą choro repeticijoms (nes naudojamas yra jau senas, 

po papildomo suderinimo nebeatnaujinamas), taip pat užsakyti choro koncertinius 

laiptus, kurie reikalingi visų choro pasirodymų metu Kalvarijos bei kitoms 

bendruomenėms, kurioms organizuojami koncertai, dažniausiai mažuose 

miesteliuose ar kaimuose, kur jokios scenos, nekalbant apie laiptus, nėra. 

 Kokybiškos muzikos sklaida bendruomenėms. Choro koncertų plano 

įgyvendinimas: 2018 m. rugpjūčio – spalio mėnesiais surengti 7 koncertus 

įvairiuose Lietuvos miesteliuose bei kaimuose, taip pat Kalvarijos savivaldybės 

miesteliuose ir kaimuose. Patirtis rodo, kad viršijame net patys savo lūkesčius, per 

tris mėnesius surengėme 11 choro pasirodymų. Choristai savo automobiliais, 

kuro sąnaudas dengiant iš asociacijos „Skambėjimas“ lėšų, vyksta į koncerto 

vietą, taip pat choro koncertmeisterio atlygiui naudojamos rėmėjų skirtos 

asociacijos lėšos. 

 „Sonantem“ dalyvavimas Šimtmečio dainų šventėje ,,Vardan Tos...“, 

2018-07-06 – visų choristų bendras dalyvavimas svarbiausioje metų chorų 

šventėje, galimybė dainuoti visoms kartoms vienu metu. Komunikacijai 

reikalingas internetas bei ryšio užtikrinimas, jį apmokame iš asociacijos lėšų. Taip 

pat asociacija skiria lėšas kanceliarinėms išlaidoms padengti (natų spausdinimui, 

popieriui, spausdintuvo kasetėms ir kt.) 
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Choro koncertinė kelionė į Italiją   

Liepos 22-29 d.: 2 vyriausios choristės 

bei lydinčioji skrenda lėktuvu, likusi 

choro dalis vyksta autobusu (23 choristai 

ir vadovė bei koncertmeisteris). Choristai 

kelionės išlaidoms (nakvynei kelionės 

metu) dalį pinigų jau surinko, tačiau 2/3 

choro narių yra nepilnamečiai, jiems 

choro kelionė (autobuso nuoma) per 

brangi, projekto biudžeto detalizacijoje nurodyta kelionės transporto išlaidų suma. 

Viešnagės išlaidas (gyvenimo bei maitinimosi) Italijoje apmoka kviečiantysis 

choras „Monte Dolada“, tai yra didžiulė dovana chorui „Sonantem“. 

 

Italijoje planuojama tokia choristų dienotvarkė: 
 

Liepos 22-24 dienomis. Kelionė autobusu Lietuva – Italija. 

Liepos 24 diena. Adaptacija, susipažinimas su ,,Monte Dolada” choristais. 

Vakare 2 val. repeticija. 

Liepos 25 diena. Trumpa pažintinė ekskursija vietovėje, kurioje apsigyvename. 

Repeticija. Koncertas Šv. Onos bažnyčioje. 

Liepos 26-27 dienomis. Dviejų dienų chorų žygis į kalnus, nakvynė kalnuose, 

palapinėse. 

Liepos 28-29 dienomis. Kelionė autobusu Italija – Lietuva. 
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SĄMATA 
Planuojamos išlaidos.  

 

Išlaidų pavadinimas Suma Eurais 

Transporto išlaidos (autobuso nuoma) 4 000 

Choristų nakvynės išlaidos kelionės metu - dvi naktys (choristų paramos 

kelionei lėšos priimtos išrašant pinigų priėmimo kvitus) 
1000 

Nakvynės išlaidos Italijoje 4 naktys x 25  žmonės (Italų choro Monte Dolada 

lėšos)  
0 

Koncertmeisterio paslaugos – repeticijoms ir koncertui 220  

Kancelerinės išlaidos (natų spausdinimas, popierius, spausdintuvo kasetės ir 

kt.)  
100  

Ryšio paslaugos (internetas, telefonas) 140 

Kelionės išlaidos (lėktuvo bilietai 3 asmenims negalintiems vykti autobusu dėl 

sveikatos sunkumų) 

400 

SUMA 5860 Eur 

 

Choristų įnašas kelionei 1000 eur. 

Organizacijos lėšos (nario mokesčiai) gali padengti smulkias kanceliarines išlaidas, ryšio 

paslaugų išlaidas. 

 

Reikalinga iš esmės didelė finansinė parama choro veiklos palaikymui. 

Šiuo metu trūkstama suma yra 4500 eur. Todėl visi esame dėkingi už finansinę 

paramą chorui ,,Sonantem”. 

 


