
ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO CHOREOGRAFIJOS STUDIJA „AUŠRELĖ“ 

Choreografijos studija yra sukūrusi miuziklą „Bruknelė“ ir choreografines pasakas vaikams: 

„Bembis“, „Merė Popins“, „Raganiukė“, „Žibuoklių istorija“, „Coliukė“, „Ledinė širdis“, 

„Imperatoriaus lakštingala“. 

„Aušrelė“ yra konkursų „Muzyčna parasolka“ (Ukraina), „Dneprodanc“ (Ukraina), 

„Barisavskij prystanok“ (Baltarusija), „Arabeskas“ (Lietuva) ir „Vaikystės vaivorykštė“ 

(Lietuva) laureatė 

2003 m., 2007 m., 2009 m., 2014 m., 2016 m. ir 2018 m. dalyvavo Lietuvos dainų šventėje. 

2011 m. tarptautiniame šokio konkurse „Rigas pavasaris“ Latvijoje (Rygoje) pelnė I vietą. 

2013 m. tarptautiniame baleto mėgėjų konkurse „Allegro“ Vilniuje pelnė I ir II vietas. 

2014 m. baleto ir šiuolaikinio šokio festivalyje-konkurse „Allegro“ Vilniuje pelnė I vietą. 

2015 m. tarptautiniame meno festivalyje „Vivat, Petergof“ Rusijoje (Sankt-Petrburge) pelnė 

laureato diplomą. 

2016 m. dalyvavo respublikiniame vaikų ir jaunimo šiuolaikinių šokių festivalyje „Draugų 

rate-10“ Gargžduose. 

2016 m. dalyvavo Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Tu – mums viena“. 

2016 m. dalyvavo Olimpinėje dienoje. 

2016 m. vyriausiosios šokėjos koncertavo olimpiečių A. Lanko ir E. Ramanausko  sutiktuvėse. 

2017 m. dalyvavo miuziklo „Mergelė uogelė“ premjeroje (drauge su Lauros studijos 

dainininkais ir Šiaulių universiteto studentais) ir pristatė miuziklą, pastatytą pagal Martyno 

Vainilaičio pasaką „Bruknelė“. 

2017 m. dalyvavo XIII tarptautiniame baleto pasakų festivalyje „Žiemos pasaka“ Rygoje 

(drauge su Lauros studija ir Šiaulių universiteto studentais), kur demonstravo miuziklą 

„Mergelė uogelė“ ir pelnė padėką. 

2018 m. IV tarptautiniame vaikų šokių festivalyje-konkurse „Pumpurėliai 2018“ Naujojoje 

Akmenėje laimėjo I vietą. 

2018 m. tarptautiniame maršinių orkestrų, šokėjų ir būgnų grupių festivalyje-konkurse pelnė 

III vietą. 

2019 m. tarptautiniame liaudiškų šokių festivalyje „Paveldas“ Latvijoje (Rygoje) pelnė I vietą. 

2019 m. šokių festivalyje „Šokių šokas 2019“ Radviliškyje pelnė I ir II vietas, „Grand prix“ 

diplomus. 

2019 m. tarptautiniame šokio konkurse „Baltic amber 2019“ Lenkijoje (Suvalkuose) pelnė dvi 

I ir dvi II vietas. 

2019 m. tarptautiniame šokio konkurse „Dancefest 2019“ Latvijoje (Rygoje) pelnė dvi III, tris 

II ir I vietas. 

2019 m. tarptautiniame šokio konkurse „Šokių pynė“ Telšiuose pelnė I vietą. 

2019 m. III tarptautiniame šokio festivalyje-konkurse „Adriatic Zadar open 2019“ Kroatijoje 

(Zadare) pelnė I vietą. 



2019 m. šokio festivalyje-konkurse „Ledo gėlės 2019“ ir pelnė prizines vietas: 7–10 m. 

amžiaus grupėje pelnė II vietą ir 11–14 m. amžiaus grupėje pelnė II vietą. 

2019 m. konkurse-festivalyje „Way of Dance“ Klaipėdoje pelnė I vietą. 


