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Biudžetiniai metai: 2018 

 
 

SPEKTAKLIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas, autorius Žanras  Premjeros metai Kūrybinė grupė 

1 Tarptautinis šokio 

festivalis AURA 28 (10-

15 šokio spektaklių) 

(Lietuva,  Izraelis, 

Suomija, Vokietija, 

Lenkija ir kt.) 

Šiuolaikinis 

šokis 

2018 m. Kauno šokio teatras „Aura“ 

2 Šokio spektaklio 

„Sprendimas“ premjera,  

(choreografė Birutė 

Letukaitė/ Birūta 

Komskienė, 

Lietuva/Nyderlandai) 

Šiuolaikinis 

šokis  

ir  meninės 

instaliacijos 

2018  m. Kauno šokio teatro „Aura“ 

artistai-šokėjai, baletmeisterė, 

choreografė; kostiumų 

dailininkė – Guda Koster) 

3 Šokio spektaklis „Leiskit 

mums eiti“ premjera 

(chor. Vangelis Legakas, 

Lietuva/Honkongas) 

Šiuolaikinis 

šokis, 

šiuolaikinio 

šokio 

seminarai 

profesionalams 

2018  m. Kauno šokio teatro „Aura“ 

artistai-šokėjai, choreografas 

Vangelis Legakas 

4 Šokio spektaklio 

premjera (chor. Bea 

Debrabant, 

Lietuva/Belgija) 

Šiuolaikinis 

šokis 

2018  m. Kauno šokio teatro „Aura“ 

artistai-šokėjai, choreografė Bea 

Debrabant 

5 Šokio spektaklis/ 

performansas (chor. 

Birutė Letukaitė/ Birūta 

Lomskienė) „Baltojo 

kaspino“ festivalio proga 

su Labdaros ir paramos 

fondu „Frida“  

Šiuolaikinis 

šokis/ 

performansas 

2018 m. Kauno šokio teatro „Aura“ 

artistai-šokėjai, baletmeisterė, 

choreografė 

6 Šokio spektaklis 

„Sekretas“ (choreografė 

Birutė Letukaitė/ Birūta 

Komskienė) 

Šiuolaikinis 

šokis 

2017 m. Kauno šokio teatro „Aura“ 

artistai-šokėjai, baletmeisterė, 

choreografė 



 

7 Šokio spektaklis „Noriu 

maitinančios dienos iš 

tavo rankų“ (choreografė 

Birutė Letukaitė/ Birūta 

Komskienė) 

Šiuolaikinis 

šokis 

2017 m. Kauno šokio teatro „Aura“ 

artistai-šokėjai, baletmeisterė, 

choreografė, „Auros“ studijos 

vaikai. 

8 Šokio spektaklis 

„Godos“, choreografija: 

pirmos dalies – Anne 

Ekenes, Pia Holden 

(„Panta Rei“, Norvegija), 

antros dalies – Birutė 

Letukaitė/ Birūta 

Komskienė  ( Lietuva) 

Šiuolaikinis 

šokis 

2016 m. Kauno šokio teatro „Aura“ 

artistai-šokėjai, baletmeisterė, 

choreografė 

9 Šokio spetaklis „Padaryk 

iš manęs jungiklį“ 

(choreografė Birutė 

Letukaitė/ Birūta 

Komskienė)   

Šiuolaikinis 

šokis 

2014 m. Kauno šokio teatro „Aura“ 

artistai-šokėjai, baletmeisterė, 

choreografė 

10 Kauno šokio 

teatro„Aura“ ir šokio 

kompanijos Bodytalk 

koprodukcija,  šokio 

spektaklis „Glück / 

Laimė \Cчастье “ 

(Lietuva, Vokietija) 

(choreografė Yoshiko 

Waki ir dramaturgas 

Rolf Baumgart)  

Šiuolaikinis 

šokis 

2017 m. Kauno šokio teatro „Aura“ 

artistai-šokėjai, šokio kompanija 

„Bodytalk“, choreografė 

Yoshiko Waki, dramaturgas 

Rolf Baumgart 

11 Šokio spektaklis 

„Twister“ (chor. Salvo 

Lombardo, Lietuva/ 

Italija) 

Šiuolaikinis 

šokis 

2017 m. Kauno šokio teatro „Aura“ ir 

festivalio „Fabbrica Europa“ 

projektas 

 Šokio performansas 

„Sotus“ (chor. Birutė 

Letukaitė/ Birūta 

Lomskienė) – penktasis 

bendras Kauno šokio 

teatro „Aura“ ir 

tekstilininkės Almyros 

Weigel kūrybinis 

projektas 

Šiuolaikinis 

šokis 

2017 m. Kauno šokio teatro „Aura“ ir 

tekstilininkės Almyros Weigel 

kūrybinis projektas, 

baletmeisterė, choreografė 

Birutė Letukaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUKACIJA 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Trumpas aprašymas 

Vykdymo terminas 
Vykdytojai 

Nuo Iki  

1 Edukacinis šokio 

užsiėmimas 

Vaikų 5-8 metų ir 9-

12 metų; 

pradedančiųjų gr. ir 

pažengusiųjų gr. (13-

25 metų vaikų ir 

jaunimo)  edukacinės 

šiuolaikinio šokio 

pamokos, 2 kartus 

per savaitę. 

Tęstinis 

(Nuo 

mokslo 

metų 

pradžios 

2017-09-

01)  

Tęstinis 

(iki mokslo 

metų 

pabaigos 

2018-05-

31) 

Teatro 

direktorė/baletmeisterė 

2 Dvi nemokamos 

edukacinės vasaros 

šokio stovyklos 

vaikams 

Vaikų  5-12 metų (1 

savaitės trukmės) 

2018 m. 

birželio 

mėn. 

2018 m. 

birželio 

mėn. 

Teatro 

direktorė/baletmeisterė 

3 Edukacinės 

paskaitos „Pažintinė 

praktika“ VDU 

Menotyros  

fakulteto 

studentams 

Paskaitos apie 

šiuolaikinio šokio 

raidą Kaune  bei 

Lietuvoje, pirmojo 

modernaus šokio 

festivalio Kaune 

surengimas ir 

plėtojimas iki šių 

dienų.  

 Kauno šokio teatras 

„Aura“ ir 

šiuolaikinio šokio 

populiarinimas 

Lietuvoje bei 

užsienyje. 

2018/ 

2019 

akademiniai 

mokslo 

metai 

2018/ 

2019 

akademiniai 

mokslo 

metai  

Teatro 

direktorė/baletmeisterė 

4 Šokio edukacija per 

nemokamus 

renginius Kauno 

miesto  viešojoje 

erdvėje: kurti ir 

plėtoti šiuolaikinio 

šokio žanro 

tradicijas, pristatyti 

visuomenei 

naujausias šokio 

tendencijas ir 

kryptis. Didinti 

kultūros paslaugų 

kokybę ir 

prieinamumą, 

skatinti 

bendruomeniškumą   

Kauno šokio teatro 

„Aura“ šokėjų 

pasirodymai 

įvairiose Kauno 

miesto viešose  

vietose: senamiestis, 

Rotušės a., Laisvės 

al., galerijos ir 

muziejai, kultūros 

įstaigos ir kt.   

 

2018-02-01 2018-12-31 Kauno šokio teatro 

„Aura“ artistai-

šokėjai, baletmeisterė, 

choreografas, 

administratorė 



 

5 Edukaciniai  

renginiai šokio 

edukacijos erdvėje 

AURA+ siekiant 

populiarinti 

šiuolaikinio šokio 

žanrą Kaune 

1.Buvusių „Auros“ 

šokėjų darbai, 

kūrybinės 

šiuolaikinio šokio 

platformos 

2.Esamų „Auros“ 

jaunųjų šokėjų-

choreografų  

kūrybiniai darbai ir 

miniatiūrų vakarai: 

„Žiedas“, 

„eyedooG“, „Prašau 

leisk man sustoti 

akimirkai“, „Viskas, 

ką sakome, yra 

netiesa‘, „Raudoni 

spastai“, „Požeminis 

kalėjimas“, 

„POLAR/IS“ 

3.Reziduojančių  

choreografų  iš 

užsienio šokio 

spektaklių 

pristatymai 

4.Gyvos diskusijos 

po spektaklių su 

spektaklių kūrėjais ir 

žiūrovais apie 

šiuolaikinio šokio 

raidą, aptarimai ir 

nagrinėjimai matytų 

spektaklių 

5.Šokio filmų 

peržiūros  

2018-01-02 2018-12-31 Kauno šokio teatro 

„Aura“ artistai-

šokėjai, baletmeisterė, 

choreografas, 

administratorė, šokėjai 

ir choreografai iš 

užsienio 

6 Edukaciniai 

susitikimai su 

pedagogais.  

Dalyvavimas 

Kultūros ministerijos 

organizuojamose 

„Meno dūzgėse“ 

ieškant užmegzti ryšį 

su švietimo įstaigų 

darbuotojais. 

Susitikimai su 

pedagogais, 

šiuolaikinio šokio 

Lietuvoje 

pristatymas, 

supažindinimas su 

teatro vykdomomis 

edukacinėmis 

programomis.  

2018-04-01 2018-12-31 Kauno šokio teatro 

„Aura“ artistai-

šokėjai, baletmeisterė, 

choreografė, 

administratorė 

 

 



 

KITA VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas   Aprašymas 

Kita svarbi 

informacija  

1 Salių nuoma Teatro salių nuoma adresais M. 

Daukšos g. 30A ir M. Daukšos g. 34 

Kaunas, šokio spektaklių 

pasirodymams, kultūros renginiams ar 

mokymams. 

 

2 Dalyvavimas TV ir radio 

laidose, interviu kultūros 

laidoms ir spaudos 

leidinimams: „Nemunas“; 

„Kauno diena“, „7 Meno 

dienos“  ir kt. 

 

Interviu apie šiuolaikinio šokio istoriją 

nuo jo pradžios 1939 m. Kauno 

mieste; pirmojo modernaus šokio 

festivalio AURA Kauno mieste  

istorija nuo 1989 m.; Kauno šokio 

teatro „Aura“ istorija ir dabartis ir kt. 

Teatro direktorė, 

baletmeisterė ir 

choreografė Birutė 

Letukaitė/ Birūta 

Komskienė 

3 Dalyvavimas žiuri komisijos 

nare šokio profesionalų ir 

mėgėjų konkursuose Lietuvoje 

ir užsienyje 

Baigiamųjų egzaminų komisijos narė 

Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų 

mokyklos Baleto skyriaus ir Kauno 

choreografijos mokyklos. 

Žiuri narė tarptautiniame 

choreografijos festivalyje „2018 Seoul 

International Choreography Festival“  

Seule, Korėjos Respublika.   

Teatro direktorė, 

baletmeisterė ir 

choreografė Birutė 

Letukaitė/ Birūta 

Komskienė 

   

 

 

 

 

 

 

Direktorė        Birūta Komskienė 

A.V. 


