LEONARDAS BĖKŠA
Išsilavinimas
Įgytas mokslo laipsnis ir/ ar
kvalifikacija
Bakalauras
Magistras

Studijų laikotarpis

Institucija

2006 - 2010
2018 - 2020

Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija
Vytauto Didžiojo universitetas

VDU Muzikos akademijoje dėstomi dalykai (3 metų laikotarpiu)
Dalyko pavadinimas
Studijų pakopa
Džiazo fortepijonas
bakalauro
Džiazo trimitas
bakalauro
Džiazo bosinė gitara
bakalauro
Džiazo ansamblis
bakalauro
Džiazo solfedžio
bakalauro
Džiazo harmonija
bakalauro
Profesinė patirtis
Institucija

Metai

Užimama pozicija/
pareigos
koncertmeisteris

Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija

2007 - 2009

Eduardo Balsio menų gimnazija

2014 - 2018

Koncertmeisteris,
mokytojas

Klaipėdos Stasio Šimkaus
konservatorija

2014 - 2015

Koncertmeisteris,
mokytojas

Vytauto Didžiojo universitetas,
Muzikos akademija

2018 – iki šiol Koncertmeisteris,
dėstytojas, džiazo
muzikos skyriaus
vedėjas

Narystė profesinėse
organizacijose ir kita
meninė patirtis
(Dalyvavimas
organizacijose, konkursų
komisijose, mokslinių

-

-

magistro
magistro
magistro
magistro
magistro
magistro

Darbo pobūdis
Akompanavimas džiazo
skyriaus studentams
Akompanavimas ir vaikų
mokymas groti trimitu,
bosine gitara ir
fortepijonu
Akompanavimas ir
studentų mokymas
džiazo harmonijos ir
džiazo istorijos
Vadovavimas džiazo
skyriaus veiklai,
akompanavimas
studentams, džiazo
trimito, fortepijono,
bosinės gitaros,
solfedžio, harmonijos
dėstymas studentams

žurnalų redkolegijose,
ekspertinėje veikloje,
vesti meistriškumo
kursai, seminarai
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)
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Projektas rubrika - koncertų ciklas "Meetings" - žinomų Europos
menininkų susitikimai.
Koncertas "Barnens Scen" koncertų salėje Švedijoje, Malmö mieste.
https://youtu.be/1D4dIQ15lUs

2017
Sausio
7

2017 sausio
10
2017
Sausio
11
2017
Sausio
14
2017 sausio
15
2018 birželio 8

2019 vasario
13

Švedų ir Lietuvių bendras projektas pavadinimu "ANGA"
Koncertinis turas - 5 koncertai (žiurėti sekančias grafas žemyn)
Vilniuje - koncertai Jazz Cellar klube
https://www.vilniusjazzclub.lt/facebook-events/anga/
Gyvos muzikos klube "Pavilijonas", Vilniuje
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1846108559003255&i
d=1478371989110249&sfnsn=mo
Birštone - Birštono kurhauzo koncertų
salėje.
http://birstonokultura.lt/naujo-lietuviu-ir-skandinavu-dziazoprojekto-anga-koncertas/
Klaipėdoje - gyvos muzikos klube "Raketa"
https://neringafm.lt/radioshows/anga/
Palangoje - Palangos kurhauzo koncertų salėje.
Mano sukurtas projektas "Klaipėdos Pilies Džiazo Festivalis"

Žiūrėti nuo: 4:06:30
https://youtu.be/UJdSSHmRdp8
Visuomeninių muzikinių renginių ciklas "Punto Jazz sessions" - į
džiazo muziką
oreantuoti jam session (liet. "džemai" - susirenkama pagroti koncertą
vienas kito nepažįstant anksčiau ir be repeticijų). Esu šio tęstinio
renginio sumanytojas ir organizatorius, taip pat vakaro vedėjas –
pranešėjas ir garso, bei scenos monitoringo režisierius.
Įvykę Renginiai:
1-asis koncertas/”džemas”

2019 vasario
26

2019
Kovo
11
2020 rugsėjo

https://facebook.com/events/s/punto-jazzsessions/594705931106788/?ti=cl
2-asis koncertas/”džemas”
https://facebook.com/events/s/punto-jazzsessions/1380156512192488/?ti=cl
3-čiasis koncertas/”džemas”
https://facebook.com/events/s/punto-jazz-sessioniii/669396917181161/?ti=cl
4-asis koncertas/”džemas”

10

2020 rugsėjo
24

https://www.facebook.com/events/1252796278405149/?acontext=
%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%
22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22se
arch%22%7D]%7D
5-asis koncertas/”džemas”
https://www.facebook.com/events/680458236184050/?acontext=%
7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22
%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22sear
ch%22%7D]%7D
6-asis koncertas/”džemas”
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https://www.facebook.com/events/806735683417433/?acontext=%
7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22
%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22sear
ch%22%7D]%7D
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