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Išsilavinimas
2001 m. Lietuvos muzikos akademija (LMTA) Kauno fakultetas Choro
dirigavimo studijų bakalauro diplomas
2009 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija choro dirigavimo muzikos
magistro diplomas.
Darbinė veikla
1990-1999 m. Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro (KKC)
Č. Sasnausko choro dainininkas. Nuo 1999 m. iki dabar – Č. Sasnausko choro meno vadovas. 20002004 m. Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla (Kolegija) – dėstytojas. 1997-2002 m.
Marijampolės ir Kazlų Rūdos muzikos mokyklos koncertmeisteris. 2000-2005 m. Marijampolės Šv.
arkangelo Mykolo bazilika – vargonininkas, choro vadovas. 1993 m. iki dabar – Kauno valstybinis
choras (Kauno valstybinė filharmonija) – choro dainininkas, nuo 2010 m. iki dabar – bosų grupės
chormeisteris, meno vadovo asistentas. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. VDU Muzikos akademija –
asistentas.
Meninė veikla, laimėjimai, apdovanojimai
Česlovo Sasnausko choras
Vadovaujant Mindaugui Radzevičiui choras kiekvienais metais paruošia ir atlieka po keletą
programų su žymiais Lietuvos meniniais kolektyvais bei atlikėjais (Lietuvos kameriniu orkestru,
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro bei Kauno muzikinio teatro solistais, vargonininkais
Juozu Grigu, Dalia Jatautaite, pianiste Beata Andriuškevičiene ir t.t...).
2003 m. X1V tarptautiniame S. Šimkaus vardo chorų konkursas (Klaipėda) – 1-oji vieta (mišrių
chorų kategorijoje) bei specialusis prizas už geriausią privalomojo kūrinio atlikimą.
2003 m. Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo apdovanojimas –
“Aukso paukštė” ir nominacija ”Naujai suspindusi žvaigždė“ (chorų ir vokalinių ansamblių
grupėje).
2003m. koncertinis turnė Italijoje (koncertai Paduvoje, San Giovanni Rotondo,Venecijoje, Romoje
- Vatikano Šv.Petro bazilikoje, Žolinės iškilmių Mišiose).
2004 m. chorų konkursas “Cantate Domino” (Kaunas) – pagrindinis prizas, aukso diplomas,
apdovanojimas už geriausią privalomojo kūrinio interpretaciją.
2006 m. Lietuvos suaugusiųjų chorų konkursas (Vilnius) – A kategorijoje III-ioji vieta. Išleista
kompaktinė plokštelė „Laudate Dominum“.

2009 m. XVII tarptautinis S. Šimkaus vardo chorų konkursas (Klaipėda) I-oji vieta bei specialusis
prizas už geriausią privalomojo kūrinio atlikimą. Tarptautiniame sakralinės muzikos konkurse
„Sidabriniai balsai“ (Latvija) I-ojo laipsnio diplomas.
2011 m. XIX tarptautinio chorų sakralinės muzikos festivalio konkursas „Cantate Domino“ Grand
Prix bei specialusis choras.lt prizas „Už geriausią lietuvių kompozitoriaus kūrinio interpretaciją“.
2007 m. Lietuvos dainų šventės „Būties ratu“, 2009 m. Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventės
„Amžių sutartinė“, 2014 m. Dainų šventės „Čia – mano namai“ dirigentas.
Kamerinis ansablis „Reversio“
2003 m. kartu su birbynininku Dariumi Klišiu įkuria kamerinį ansamblį „Reversio“, kuriame groja
klavišiniais instrumentais iki dabar.
Reikšmingi koncertai
2009 m., 2013 m. „Paežerių dvaro festivalis“
2012 m. Senosios muzikos festivalis „Banchetto musicale“.
2013 m. Festivalis „Užutrakio vakarai“
2014 m. „Pažaislio muzikos festivalis“
2015 m. Tarptautinis medinių pučiamųjų festivalis „Medynės“
Išleistos CD plokštelės:
Baroque Sonatas (2003); Falla con misuras (2008); Lietuvių liaudies dainos šiuolaikinės muzikos
erdvėje (2008); Couperin & Händel: The Royal Concerts (2009);
Kauno valstybinis choras
Bendradarbiauja planuojant, rengiant bei atliekant menines programas.
Apdovanojimai
2013 m. Šv. Jurgio Marijampolės globėjo medalis
2014 m. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medalis.
Užsienio kalbos
rusų, lenkų, vokiečių

