
ARTŪRAS DAMBRAUSKAS

Išsilavinimas
Įgytas mokslo laipsnis ir/ ar 

kvalifikacija 

Studijų laikotarpis Institucija

Choro dirigentas, chorinių disciplinų
dėstytojas

1980 - 1986 Leningrado N. Rimskio-Korsakovo
konservatorija

Choro dirigavimas 1990 - 1992 Lietuvos muzikos akademija (asistentūra-
stažuotė) (dabar LMTA)

VDU Muzikos akademijoje dėstomi dalykai (3 metų laikotarpiu)
Dalyko pavadinimas Studijų pakopa

Dirigavimas  bakalauro  magistro
Dirigavimo dėstymo metodika  bakalauro  magistro

Aranžuotė  bakalauro  magistro

Profesinė patirtis
Institucija Metai Užimama pozicija/ 

pareigos 
Darbo pobūdis

VDU Nuo 1989 iki 
dabar

Doc. Muzikos teorijos 
ir pedagogikos katedros

vedėjas

Dėstau dirigavimą, 
dirigavimo dėstymo 
metodiką ir aranžuotę

Valstybinis choras „Vilnius“ Nuo 2010 iki 
dabar

Meno vadovas ir 
vyriausiasis dirigentas

Vadovavimas chorui

Klaipėdos kultūros centro Žvejų rūmai 
mišrus choras „Cantare“

Nuo 2000 iki 
dabar

Meno vadovas ir 
vyriausiasis dirigentas

Vadovavimas chorui

Vilniaus mokytojų namų mišrus choras 
„Bel Canto“

2009 - 2017 Meno vadovas ir 
vyriausiasis dirigentas

Vadovavimas chorui

Vilniaus chorinio dainavimo m-la
„Liepaitės“

2005 - 2010 Mokytojas 
metodininkas, jaunių 

choro vadovas

Vadovavimas chorui

Klaipėdos universitetas 1986-1989 Chorvedybos katedros 
lektorius

Dirigavimas ir 
akompanavimas chorui

Narystė profesinėse 
organizacijose ir kita 
meninė patirtis
(Dalyvavimas 
organizacijose, konkursų 
komisijose, mokslinių 
žurnalų redkolegijose,  
ekspertinėje veikloje, 
vesti meistriškumo 
kursai, seminarai

Dainų dienos 
kūrybinės grupės 
vadovas

2018 m. Dainų šventė

Meno vadovas ir 
dirigentas

Tarptautinis Šv. Jokūbo festivalis
Nuo 2015 m. iki dabar

Vertinimo komisijos 
narys

2017 m. Lietuvos suaugusių chorų konkursas I turas

Vertinimo komisijos 
narys

2017 m. Tarptautinis chorų konkursas „Silver Bels“. 
Daugavpils, Latvija

Vertinimo komisijos 
narys

2016 m. Tarptautinis chorų konkursas "Kaunas Cantat"

Vyr. dirigentas 2014 m. Lietuvos dainų šventė – „Čia - mano namai“



Reikšmingiausi meniniai,
moksliniai, metodiniai 
nurodyti daugiausiai10 
pozicijų (straipsniai,
koncertai, fondiniai 
įrašai, kompaktinės 
plokštelės, kūriniai, kino 
ir televizijos filmai, 
spektakliai, meno 
projektai, vaidmenys) ir 
jų įvertinimas (padėkos)

2017 Su valstybiniu choru „Vilnius“ išleista dviguba CD 
plokštelė skirta Reformacijos 500 m. sukakčiai paminėti

2017 K. Jenkins „Requiem“. Dirigentas
2016 A. Schnittke Koncertas chorui. Premjera Lietuvoje.

Dirigentas
2015 1. XXI amžiaus Lietuvių kompozitorių chorinės 

miniatiūros "Jau aušt aušružė I"; leidinio sudarytojas. 2. 
XXI amžiaus pasaulio kompozitorių chorinės miniatiūros 
"Jau aušt aušružė II" leidinio sudarytojas

2015 Su valstybiniu choru „Vilnius“ išleista CD - XXI amžiaus
Lietuvių kompozitorių chorinės miniatiūros "Jau aušt 
aušružė I"

2014 Su choru „Bel Canto“ Pasaulio chorų žaidynėse Rygoje 
laimėtas aukso medalis

Užsienio 
kalbų 

mokėjimo 
lygis 

Supratimas Kalbėjimas Rašymas

Klausymas Skaitymas Bendravimas 
žodžiu

Informacijos 
pateikimas žodžiu
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