Agnė Gečaitė (smuikas)

Agnė Gečaitė gimė 2005 metų gruodžio 4 dieną. 2012 metų rugsėjį pradėjo lankyti Tauragės muzikos
mokyklos 1-ąją klasę. Smuiku griežti ją moko mokytoja metodininkė Liana Bagdonienė. Agnė Gečaitė
daug koncertuoja solo ir ansambliuose, dalyvauja festivaliuose bei konkursuose ir pelno aukštus
apdovanojimus.

Konkursiniai nuopelnai
2012:
IV-asis Romualdo Žaldoko vardo jaunųjų stygininkų konkursas Klaipėdoje – I vieta (ir specialus
apdovanojimas už geriausiai atliktą visą programą);
Lietuvos muzikos ir meno mokyklų XIII ARCO festivalis Kaune – laureatės diplomas.
2013:
Respublikinis Kęstučio Ivaškevičiaus stygininkų konkursas Kaune – Grand Prix;
Tarptautinis konkursas „Viva la musica“ Daugpilyje (Latvija) – specialus jauniausios dalyvės prizas;
V Tarptautinis konkursas „Gradus ad Parnassum“ Kaune – III vieta;
IV Tarptautinis Sauliaus Sondeckio jaunųjų smuikininkų, violončelininkų ir pianistų konkursas –
diplomas (ir specialus S. Sondeckio įsteigtas prizas);
Tarptautinis konkursas „Kaunas Sonorum“ – I vieta;
VI Lietuvos muzikos mokyklų jaunųjų stygininkų konkursas „Akimirkos“ – laureatė ir diplomas už
geriausiai atliktą programą;
Jono Urbos III respublikinis stygininkų konkursas – II vieta;

XIV styginių instrumentų festivalis ARCO Kaune – laureatės diplomas ir diplomas už geriausiai atliktą
programą.
2014:
Respublikinis Kęstučio Ivaškevičiaus stygininkų konkursas Kaune – I vieta;
Tarptautinis Aleksandro Glazunovo stygininkų konkurse Paryžiuje – I vieta.;
XVIII Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas – laureatė.
XV festivalis ARCO Kaune – Grand Prix.

Meistriškumo kursai ir profesinis tobulinimasis
Dalyvavo profesorės Undinės Jagėlaitės-Lipinaitienės, profesoriaus Jurgio Dvariono, Rusijos
Federacijos liaudies artisto S. Giršenko, prof. Dalios Stulgytės-Schmalenberg meistriškumo pamokose.
2014 m. rugpjūčio mėn. dalyvavo Klaipėdos St. Šimkaus konservatorijos vasaros akademijoje
„Muzikos horizontai“, lankė Dainiaus Puodžiuko meistriškumo pamokas. 2015 m. liepos 26 –
rugpjūčio 2 d. dalyvavo XIII tarptautiniame menų festivalyje „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu" .
Tobulinosi Smuikininkų meistriškumo mokykloje. 2015 m. rugpjūčio 2-9 d. Klaipėdoje dalyvavo
Vasaros akademijoje „Muzikos horizontai". Nuo 2015 metų papildomas smuiko meistriškumo
pamokas lanko pas profesorę Ingridą Armonaitę-Galinienę.

Koncertinė veikla
2015 kovo 27 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje grojo koncerte „Dedikacija Maestro" kartu su Šv.
Kristoforo kameriniu orkestru. balandžio 8-12 d. vykusiame XXIV-ajame tarptautiniame jaunųjų
muzikų festivalyje „Kaunas 2015“ Agnė grojo solo su Lietuvos kameriniu orkestru. 2015 m. gegužės
15 d. dalyvavo Žemaitijos krašto muzikos ii meno mokyklų festivalyje „Vaikai ir muzika“. 2015 m.
birželio 15-22 d. dalyvavo Palangoje vykusiame Tarptautiniame jaunųjų menininkų seminare
„Gintarinė svetainė", liepos 14 d. grojo Pasaulio lietuvių bendruomenės XV-ojo Seimo atidarymo
ceremonijos koncerte.

Apdovanojimai ir įvertinimai
2013 metais Tauragės metų žmogaus rinkimuose buvo išrinkta „Metų deimančiuku“; pelnė laikraščio
„Tauragės kurjeris“ „Jaunojo talento“ nominaciją; Tauragės miesto mero buvo apdovanota už
Tauragės krašto garsinimą. Nuo 2015 metų Agnę Gečaitę globoja Mstislavo Rostropovičiaus labdaros
ir paramos fondas „Pagalba Lietuvos vaikams“.

