
         MIELIEJI BIČIULIAI, 
         DĖL LIETUVOS BIG BITO 45-MEČIO PAMINĖJIMO 

         
 

Štai ir vėl turime progą susitikti Druskininkuose! Laikas taip lekia, kad 
atrodo, – kalendoriaus lapuose parašytos datos ne diena po dienos, o 
penkmetis po penkmečio, ar ne?.. 

Visų Jūsų indėlis į lietuviško poproko vystymąsi yra svarbus ir 
didelis! Ačiū Dievui,- dar esame, todėl su dideliu džiaugsmu, pagarba ir 
nostalgija mūsų praeities „žygiams“, KVIEČIAME JUS Į  JUBILIEJŲ!  
 

2010 m. liepos 24 d. (šeštadienį) puikiame Lietuvos kurorte - 
Druskininkuose, Pramogų aikštėje, vyks Lietuvos Big Bito jubiliejinis kon-
certas. Tai – kartu ir grupės “BASSVIM” įkūrimo jubiliejus, ir M.Suraučiaus 
kūrybinio darbo 45-metis. Nebe pirmą kartą rengiamas festivalis pritraukia 
didelį Lietuvos žiūrovų ir svečių dėmesį.  

Sovietmečiu drausta muzika, grupių “AIDA BAND”, „AISČIAI“, 
“AITVARAI”, “BASSVIM”, “GĖLIŲ VAIKAI”, „GINTARĖLIAI“, “KERTUKAI”, 
“METEORAI”, „POLIARIZUOTI STIKLAI“, “RAGANIAI”, „SAULĖS VAIKAI”,  
„SUN CITY BEAT“, „VAIZBŪNAI“ ir kt. dėka, Lietuvoje paplito praeito šimt-
mečio 6-7ame dešimtmečiais ir padėjo pagrindą šiuolaikinei pop muzikai. 
Deja, laikui bėgant, paaiškėjo, kad  dėl įvairių priežasčių ta pradinė roko 
muzikos rūšis neįsitvirtino kaip Lietuvos pop meno pamatas.  

Big Bito muzikos pradininkė Druskininkų grupė jubiliatė “BASSVIM”, 
taip pat šio festivalio svečiai (aukščiau išvardintos grupės) šiandien dar gy-
vuoja ir visos Lietuvos akivaizdoje - transliuos LTV ir kt. informacijos 
kanalai - apie tai ketina pareikšti liepos 24 d., susirinkdami Druskininkuose. 

Festivalio rengėjai neturi jokių komercinių sumetimų ir prisiima 
sau rūpestį suteikti atlikėjams-svečiams deramas dalyvavimo sąlygas, o 
žiūrovams – malonių akimirkų. Svarbu padėti Lietuvos estradai, ypač jaunai 
muzikantų kartai, rasti savo vietą toli pažengusiame pasaulio pop mene, ne-
paminant tautinio jos prado. 

Šiandien, kai taip sunku sukurti ką nors nauja, skubėdami gaminti už-
sakymus, nelengvoje kasdienybėje, nepamirškime tos kūrybinės dvasios, 
nuotaikos na ir, žinoma, muzikos, kurią šiame renginyje pasistengsime pe-
rteikti. 

 
 

          Trumpa informacija atlikėjams 
 

Visų prašome atsiųsti biografijas apie kolektyvus ir po vieną 
nuotrauką. Visa tai bus reikalinga dėl  žiūrovų informavimo, taip pat 
koncerto vedėjui. 



Į šventę atlikėjus prašome nevėluoti ir atvykti ne vėliau 15 val., 
adresas: Druskininkai, Vilniaus al., Pramogų aikštė (žemėlapis 
pridedamas). 

16 val. koncerto eigos aptarimas ir repeticijos pradžia. Aparatūra 
scenoje ir aikštėje stacionari. Scenoje: mušamieji, įgarsinimas trims  
gitaroms, klavišiniams ir  monitoringas. 

Koncerto pradžia 20 val., pabaiga 24 val. 
Transliuos ir įrašys LTV, todėl visų atlikėjų pasirodymai bus 

apribojami: 
1 dalyje - grupėms iki 15 min.,  atskiriems atlikėjams iki 8 min. 

programos. 
2 dalyje – pagal norą ir išankstinį susitarimą bus nustatoma 

programos trukmė ir eiliškumas. 
Renginio pabaiga ne vėliau 24 val. 
 
Koncerto vedėjas Darius Užkuraitis (muzikologas). 
 
Lietuvos BigBito 45-mečio paminėjimo atlikėjai aprūpinami nakvyne ir 

„saldumynais“. Taip pat bus ir lauktuvių ! 
Informaciją dėl pageidaujamos nakvynės visi kolektyvai praneša 

kartu su biografijomis ir nuotraukomis iš anksto, skubiai ! 
Laukiame Jūsų visų ! 
 
 
Pagarbiai 
Festivalio organizatorių vardu 
Mikas Suraučius 
druskumikas@gmail.com 
tel. (8 689) 30000 


