
ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO JAUNIMO KAMERINIS CHORAS „ATŽALYNAS“ 

1994 m. tarptautiniame chorų konkurse Italijoje (Riva del Garda) pelnė aukso diplomą. 

1995 m. tarptautiniame chorų konkurse Olandijoje (Arnheime) pelnė diplomą. 

1996 m. tarptautiniame chorų konkurse Graikijoje (Atėnuose) pelnė sidabro medalį ir diplomą. 

1996 m. tarptautiniame jaunimo chorų konkurse ir festivalyje „Rigas zile“ Latvijoje (Rygoje) 

pelnė laureato vardą ir diplomus. 

1997 m. tarptautiniame bažnytinės ir pasaulietinės muzikos chorų konkurse Italijoje (Riva del 

Garda) pelnė aukso ir sidabro diplomus bei specialųjį prizą – „Geriausias kategorijos 

dirigentas“. 

1998 m. tarptautiniame chorų konkurse „Europa and its songs“ Ispanijoje (Barselonoje) pelnė 

GRAND PRIX apdovanojimą ir geriausios konkurso dirigentės vardą. 

1999 m. tarptautiniame Stasio Šimkaus chorų konkurse Klaipėdoje pelnė laureato vardą ir prizą 

už vertingiausią konkursinę programą. 

2000 m. tarptautiniame muzikos festivalyje „Martna Steinkjer“ Norvegijoje pelnė diplomus. 

2002 m. tarptautiniame chorų festivalyje „Montreux“ Šveicarijoje pelnė diplomus. 

2003 m. dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje „Mes“. 

2006 m. suaugusiųjų chorų konkurse pelnė II vietą. 

2006 m. XIV chorų sakralinės muzikos konkurse „Cantate Domino“ Kauno Vytauto didžiojo 

bažnyčioje pelnė II vietą. 

2006 m. ir 2008 m. dalyvavo Šiaulių miesto kultūros centro mėgėjų meno festivalyje „Rudens 

mozaika“ ir pelnė diplomus už geriausiai skambėjusią dainą, o 2009 m. – diplomą už geriausiai 

atliktą liaudies dainą. 

2007 m. tarptautiniame chorų festivalyje-konkurse Latvijoje (Rygoje) pelnė diplomą. 

2010 m. ortodoksų muzikos konkurse Lenkijoje (Balstogėje) pelnė III vietą. 

2010 m. sakralinės muzikos chorų festivalyje-konkurse „Cantate Domino“ Kaune pelnė II 

vietą. 

2010 m. už aktyvią pastarųjų metų veiklą suteiktas aukščiausias mėgėjų meno kolektyvų 

apdovanojimas Lietuvoje „Aukso paukštė“ bei nominacija „Ryškiausia Lietuvos žvaigždė“. 

2011 m. tarptautiniame sakralinės muzikos chorų festivalyje-konkurse „Sidabriniai balsai“ 

Latvijoje (Daugpilis) pelnė II vietą. 

2013 m. dalyvavo Marijono Mikutavičiaus koncerte ir kartu su atlikėju atliko dainą „Mano 

žemė“. 

2015 m. kartu su Šiaulių dramos teatro aktoriais pristatė muzikinį vienos dalies spektaklį-

misteriją „Žana Dark“ (pagal J. Židanavičiaus ir Ch. Peguy draminę kurybą, spektaklio režisierė 

– Dalia Steponavičiūtė). 

2016 m. tarptautiniame X chorų renginyje-konkurse Estijoje (Parnu) pelnė sidabro diplomą. 

2016 m. dalyvavo premjeriniame spektaklyje „Trintukas prieš tikrovę“ (TPT) Šiaulių Dailės 

Galerijoje. 



2018 m. tarptautiniame VIII „Pau Casals“ chorų konkurse bei festivalyje „Canco Mediterrania“ 

Ispanijoje pelnė aukso ir sidabro diplomus. 

 


