CURRICULUM VITAE
Vardas ir pavard÷
Gimimo data

NERIJUS PETROKAS
1960 05 19

Įgytas mokslo laipsnis ar kvalifikacija
Diplomas: YB Nr.150101 (magistro
laipsnis) – režisieriaus kvalifikacija
Diplomas: ИB Nr.375314 (magistro
laipsnis) – operos ir koncertų
dainininko, d÷stytojo kvalifikacija

Studijų laikotarpis
1985 - 1990

Institucija
St. Peterburgo Rimskio-Korsakovo konservatorija

1978 - 1983

Lietuvos Valstybin÷ konservatorija (dabar Lietuvos
muzikos ir teatro akademija - LMTA)

VDU Muzikos akademijoje d÷stomi dalykai (2 metų laikotarpiu)
Dalyko pavadinimas
Operos studija

Studijų pakopa
bakalauro

magistro

Darbo patirtis
Institucija
Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA)

VDU Muzikos akademija (VDU MA)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Kauno fakultetas
(LMTA KF)
Lietuvos Operos ir baleto teatras (LNOBT)

Reikšmingiausi moksliniai
ir/ar meniniai darbai (5
metų laikotarpiu) nurodyti
daugiausiai 5 darbus
Reikšmingiausi meniniai
darbai
(koncertai, fondiniai įrašai,
kompaktin÷s plokštel÷s,
kūriniai, kino ir televizijos
filmai, spektakliai, meno
projektai, vaidmenys)

1989 08 – 1991 08

Režisierius-statytojas

Robert Stolz operet÷s „Svajonių sala“ libreto literatūrinis ir
poetinis vertimas į lietuvių kalbą /Panev÷žio muzikinis teatras

2012

Režisuotas spektaklis – premjera (pirmą kartą Lietuvoje) Robert Stolz operet÷ „Svajonių sala“ – Panev÷žio muzikinis
teatras
A.Bražinskas miuziklas „Žem÷s paukščiai“ – dainų ir šokių
ansamblis LIETUVA / Nacionaliniame dramos teatre / režisierius /spektaklis nufilmuotas ir 2012 12 26 parodytas per
LRT/
Sandro Di Stefano miuziklas „Karolis“ – premjera (pirmą kartą
Lietuvoje) – Vilniaus Katedros aikšt÷ – režisierius (spektaklis
nufilmuotas ir 2011 08 15 parodytas per LRT2)
G.Verdi opera „TRAVIATA“ / Panev÷žio muzikinis teatras –
premjera – režisierius
J.S.Bach „Kavos kantata“ ir G.B.Pergolesi komiška opera
„Tarnait÷ – ponia“ – premjera / Panev÷žio muzikinis teatras / –
režisierius

2012

2011
2009

Vesti kvalifikacijos
tobulinimo renginiai
(seminarai, meistriškumo

1989-2003
2011 02 iki dabar
2003-2010

Užimama pozicija/ pareigos
Operos katedra, docentas
Operos katedros ved÷jas
Operos katedra, docento
pareigos
Operos katedra, d÷stytojas
Dainavimo katedra, docentas
Dainavimo katedra, docentas

2012

2011
(5 metų laikotarpiu)
nurodyti daugiausiai 5
darbus

Metai
2009 05 iki dabar
1991 iki dabar
2004-2008

2011 11 28 – 12 03

Operos studijos Masterclass – režisierius (pagal NORDPLUS
d÷stytojų mobilumo programą ) Latvijos Jozeps Vitols
Muzikos akademijos Dainavimo katedroje

pamokos)
Nurodyti ne daugiau 5

Užsienio kalbų mok÷jimas

Anglų – gerai
Rusų – gerai

