CURRICULUM VITAE
Vardas ir pavard÷
Gimimo data

ALGIMANTAS TREIKAUSKAS
1956 04 13

Įgytas mokslo laipsnis ar kvalifikacija
Aukštasis universitetinis, bakalauro
laipsnis
Aukštesnysis, fleitos atlik÷jo
specialyb÷
Vidurinis

Studijų laikotarpis
1976 - 1981
1971-1976

Institucija
Lietuvos valstybin÷ konservatorija (dabar Lietuvos
muzikos ir teatro akademija - LMTA)
Kauno Juozo Gruodžio konservatorija

1963-1971

Kybartų K. Donelaičio vidurin÷ mokykla

VDU Muzikos akademijoje d÷stomi dalykai (2 metų laikotarpiu)
Dalyko pavadinimas
Fleitos specializacija
Kamerinis ansamblis

Studijų pakopa
bakalauro
bakalauro

magistro
magistro

Darbo patirtis
Institucija
Koncertin÷s įstaigos Kauno miesto simfoninis orkestras
Kauno Juozo Gruodžio konservatorija
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto muzikos
akademija
Kauno kamerinis orkestras
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras
Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras "Trimitas"

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)

Metai
2004 iki dabar
1995 iki dabar
1991 iki dabar

Užimama pozicija/ pareigos
Vadovas
Pedagogas
Docentas

2000 - 2004
1979 - 2004
1977 - 1979

Direktorius
Fleitų grup÷s atlik÷jas
Fleitos atlik÷jas

2009

H. Berlioz Trio dviems fleitoms ir arfai muzikin÷ redakcija

2012 10 12

M. K. Čiurlionio vienintel÷s simfonijos premjeros koncerto
muzikos vadovas, organizatorius.
Ansamblio “Alla tre” koncerto Zyplių dvare (XVII Pažaislio
muzikos festivalis) muzikos vadovas ir atlik÷jas
A. Dvoržako “Stabat Mater” koncerto su žymiu šveicarų
dirigentu Kaspar Zehnder organizatorius ir muzikinis vadovas
Koncerto su žymiuoju pasaulio baritonu Dmitrijumi
Chvorostovskiu ir dirigentu Konstantinu Orbelianu muzikinis
vadovas
Koncertinių gastrolių Šveicarijoje, festivalyje "Murten
Clasics", Murteno mieste, organizatorius ir vadovas

2012 06 09
2012 05 06
2012 09 29

(5 metų laikotarpiu)
nurodyti daugiausiai 5
darbus

2012 08 27 - 09 04

Apdovanojimai (nurodyti
daugiausiai 5)

2010
2010

Kauno apskrities viršininko garb÷s ženklas
Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medalis

Kvalifikacijos k÷limas
(dalyvavimas mokslin÷se
konferencijose,

2012 06

Mokymai "Efektyvus atrankos komisijos darbas. 2012
Atrankos sistemos naujov÷s, vertinimo kriterijai"
Mokymai "S÷kmingos atrankos principų taikymas atrankos

2011 08

meistriškumo pamokose,
seminaruose (5 metų
laikotarpiu)
Nurodyti ne daugiau 5

2009 04 15 - 17
2008 03 26 - 28

komisijos darbe", "Asmeninio veiklos stiliaus įtaka atrankos
komisijos darbe"
XVIII tarptautinio jaunųjų muzikų festivalio "Kaunas 2009"
12-ieji tarptautiniai meistriškumo kursai
XVII tarptautinio jaunųjų muzikų festivalio "Kaunas 2008" 11ieji tarptautiniai meistriškumo kursai

Vesti kvalifikacijos
tobulinimo renginiai
(seminarai, meistriškumo
pamokos)
Nurodyti ne daugiau 5

2008 10 23-24

Vaikų kūrybinių sugeb÷jimų ugdymo centras. Meistriškumo
kursai J.Naujalio muzikos gimnazijoje

2012 04 22

Meistriškumo kursai Klaip÷dos universiteto menų fakultete.
Kursai skirti menų fakulteto studentams

Reikšmingi vadovaujamų
studentų pasiekimai
(laim÷ti konkursai, gauti
apdovanojimai, stipendijos
ir kt.)

Aušra Lukoševičiut÷

Kauno
miesto
simfoninio
orkestro
fleitų
grup÷s
koncertmeister÷, J.Naujalio muzikos gimnazijos pedagog÷

Ona Andriuškevičien÷

Nurodyti ne daugiau 5
Birut÷ Berkmonien÷

Iren÷jas Urbonavičius

Dalyvavimas
organizacijose, mokslinių
žurnalų redkolegijose,
konkursų komisijose,
ekspertin÷je veikloje

Užsienio kalbų mok÷jimas

Kauno Rotary klubas
Tarptautinis jaunųjų
atlik÷jų konkursas
"Kaunas Sonorus 2011"
Tarptautinis jaunųjų
muzikų festivalis
Tarptautinis Pažaislio
muzikos festivalis

Anglų – gerai
Rusų – gerai

Kauno
miesto
simfoninio
orkestro
fleitų
grup÷s
koncertmeisterio pavaduotoja, A. Kačanausko muzikos
mokykla, muzikos pedagog÷
J. Pakalnio Jaunųjų atlik÷jų pučiamaisiais ir mušamaisiais
instrumentais konkurso laureat÷ 2007 m.
Garliavos vaikų muzikos mokykla, muzikos pedagog÷
J. Pakalnio Jaunųjų atlik÷jų pučiamaisiais ir mušamaisiais
instrumentais konkurso laureat÷
Kauno valstybinio muzikinio teatro fleitų grup÷s reguliatorius,
A. Kačanausko muzikos mokykla, muzikos pedagogas

Narys
Komisijos narys

Komisijos narys
Organizacinio komiteto narys

