Rūta Karvelytė gimė 2001 m. lapkričio 3 d. Vilniuje.
Mergaitei dar nebuvo penkerių, kai ji susipažino su pirmaisiais baleto judesiais. Pažintis su
klasikiniu šokiu prasidėjo 2006 metų rudenį Vilniaus mokytojų namų klasikinio šokio kolektyve
„Nuotaika“ (pirmoji mokytoja – Olga Tamašauskienė).
2008 m. Rūta pradėjo lankyti „Žiburio“ pradinę mokyklą ir baleto pamokas privačiose baleto
mokyklose. 2009 m. rudenį duris atvėrė E. Špokaitės ir K. Sliesoraitienės baleto mokykla. Per gabių
šokiui vaikų atranką Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro balerina Eglė Špokaitė pastebėjo
Rūtos gabumus – mažoji šokėja pelnė pirmąjį apdovanojimą – nemokamus mokslo metus šioje
mokykloje.
2009 m. paskatinta E. Špokaitės Rūta įstojo į M. K. Čiurlionio menų mokyklos neakivaizdinį skyrių, o
2010 m. tapo M. K. Čiurlionio menų mokyklos dieninio skyriaus trečios klasės mokine ir tuo pačiu
metu tęsė baleto pamokas ir E. Špokaitės baleto mokykloje. 2012 m. pavasarį Rūta pelnė dvi E.
Špokaitės baleto mokyklos nominacijas: „Metų baleto batelis 2011–2012“ ir „Metų solistė“
Per vasaros atosotogas Rūta semiasi patirties intensyviuose baleto kursuose:
2012 m. dalyvavo Karališkosios baleto mokyklos organizuojamuose tarptautinuose vasaros
kursuose Londone; 2013 m. – tarptautiniuose vasaros kursuose Milane (Accademia Teatro alla
Scala).
2014 m. kovo 20–23 d. Rūta sėkmingai pasirodė tarptautiniame baleto konkurse WBC Open‘ 2014
Sibiu, Rumunijoje. Globojama mokytojos Gražinos Dautartienės ir baleto artistės Živilės Baikštytės,
konkursui paruošė klasikinę variaciją iš A. Adamo baleto „Žizel“ 1-ojo veiksmo ir šiuolaikinį šokį
„Tėkmė“ (choreografija Ž. Baikštytės, muzika J. S. Bacho).

„Tėkmė“ buvo įtraukta į konkurso baigiamojo koncerto programą

WBC Open‘2014 konkurso žiuri narė p. Elisabetta Hertel pastebėjo Rūtos išskirtinius gabumus ir
pakvietė atvykti į jos vadovaujamą Klasikinio šokio centrą Florencijoje. Rūta priėmė kvietimą ir 2014
m. liepos mėn. dalyvavo intensyviuose baleto kursuose Coreutica Florencijoje.
Ji aktyviai dalyvauja M. K. Čiurlionio menų mokyklos renginiuose: S. Prokofjevo baleto „Pelenė“
spektakliuose, LNOBT; baleto skyriaus šokio spektakliuose „Metų laikai“. 2014 m. gegužės mėn.
moksleivių kompozicijų vakare Šokio teatre pristatė savo pačios sukurtą kompoziciją „Jausmų
vandenynas“; 2014 m. gegužės mėn. baleto skyriaus baigiamajame GALA koncerte šoko klasikinę A.
Adamo baleto „Žizel“ 1-ojo veiksmo variaciją.
2014 m. gegužės mėn. Rūta apdovanota M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus R. Kondroto
padėka už gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą.
Šiuo metu Rūta Karvelytė mokosi M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus 7-oje
klasėje (klasikinio šokio mokytoja Gražina Dautartienė).

Įrašai iš konkurso Rumunijoje, 2014m. kovo mėn.
Variacija iš baleto "Žizel"
https://www.youtube.com/watch?v=NmKzS3l2qzg
Šiuolaikinis šokis "Tėkmė"
https://www.youtube.com/watch?v=J0yVdkL1btc

