
Aistė Smilgevičiūtė ir grupė SKYLĖ: muzika, vis dar galinti nustebinti 
 

 Akivaizdu, kad „Skylė“ yra brandžiausias naujojo, simbolistinio lietuviško roko kolektyvas. 
(Mindaugas Peleckis, Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“ 
2008-01-18 Nr. 3173) 

 
 Šis „Skylės“ koncertas tarsi vainikavo ilgai lauktą sėkmės istoriją žmonių, kurie pamažu, 

atkakliai, neišduodami savo svajonių, neparsiduodami „realybių šou“ debilizavimo 
konvejeriams ir glamūro žurnalams, sugebėjo pasiekti populiarumą. 

(Justinas Žilinskas, „Aistroko pergalė“ 2008-11-27 www.bernardinai.lt) 
 

 
 

Aistė Smilgevičiūtė ir grupė SKYLĖ 
Akustinis koncertas Airijoje, Dubline, klube "The ThinkTank"   

2009 m. kovo 14 d. 20.00 val. 
 

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienai 
skirtas koncertas, remiamas LR Ambasados Airijoje 

 
Grupė SKYLĖ ir Aistė 2008-ųjų pabaigoje koncertinį paskutinio albumo 
„Povandeninės kronikos“ turą baigė anšlaginiais koncertais su kameriniu 
orkestru Vilniuje ir Kaune, o šiemet kviečia pasiklausyti akustiškai atliekamų savo 
dainų ne tik Lietuvos miestuose, bet ir Dubline. 
 
Programoje skambės dainos iš paskutinio albumo „Povandeninės 
kronikos“, o taip pat klausytojų pamėgti kūriniai iš albumų „Babilonas“, 
„Lukiškių pieva“, duetai iš roko operos „Jūratė ir Kastytis“, kiti kūriniai iš 
nemenko kompozitoriaus Roko Radzevičiaus ir grupės SKYLĖ bagažo. 
 
Aistė Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“ koncertuoti į Airiją vyksta pirmą kartą,– 
koncertas yra skiriamas Kovo 11-ajai, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienai 
paminėti, jis vyks 450 žmonių talpinančiame klube “The ThinkTank“.  
Jau turime informacijos, kad į koncertą Dubline žada atvykti ir grupės fanai iš 
Belgijos bei Olandijos. Dubline numatomas ne tik koncertas, bet ir susitikimas su LR 
Ambasadore Airijoje, pasižvalgymas po miestą ir trumpa išvyka į vakarinę Airijos 
pakrantę. Grupė atvyksta į Dubliną vėlyvą penktadienio vakarą, o į Lietuvą grįžta 
pirmadienį, - kovo 19 d. jau laukia koncertas Kaune. 
Ir prieš, ir po koncerto Dubline bus galima įsigyti grupės CD/DVD, atributikos. 
 
Grupės koncertą Dubline remia LR Ambasada Airijoje, savaitraštis „Lietuvis“. 
Informaciniai rėmėjai: Airijos Lietuvių Bendruomenė, „Saloje“, „Lithinfo“, 
„Emigrantai“. 
 
Jau septyniolikti metai gyvuojanti grupė yra išleidusi 13 studijinių albumų, kurių 
dalis yra muzika spektakliams. Grupės variklis – savito braižo kompozitorius Rokas 
Radzevičius - yra keletos roko operų autorius („Jūratė ir Kastytis“, 
„Žuviaganys“, „Pranašas“). Prie SKYLĖS  prieš dešimtmetį prisijungė Aistė 
Smilgevičiūtė, atsinešė etninių spalvų, skaidrios energetikos ir moterišką poetinę 
giją. 
 

http://www.bernardinai.lt/
http://www.thethinktank.ie/ThinkTank/Home.html
http://ie.mfa.lt/
http://www.lietuvis.ie/htm_lt/home.htm
http://www.alb.ie/
http://www.saloje.lt/
http://www.lithinfo.com/
http://www.emigrantai.info/


2007 m. išleistos „Povandeninės kronikos“  SKYLĘ užtikrintai išvedė į 
lietuviškos scenos frontą bei pelnė vis gausėjančio klausytojų būrio palaikymą, 
palankius kritikų vertinimus.  
Albumo dainos  – nuo „kadaise“ iki „šiandien“ įvykusių istorijų mozaika, kurių 
bendras vardiklis yra vanduo - švaros, paslapties, paralelinių erdvių simbolis. 
„Kronikos“ kalba apie šias dienas, o laiko gelmėse pragaišę baltiški ir antikiniai 
įvaizdžiai išneria, kad padėtų apie tai papasakoti. Albumo muzikinis audinys, 
pinamas iš roko, bard, neofolk gijų, kartu su tekstu kuria konceptualų poetinį-
muzikinį eliksyrą.   
 
Praėjusią vasarą Aistė ir SKYLĖ sudalyvavo svarbiausiuose šalies festivaliuose 
(Be2gether, Mėnuo Juodaragis, Saltsound).  
2008 metais albumo daina „Jūržolių šokis“ SKYLEI pelnė „Radiocentro“ 
apdovanojimą „Šviežio garso gurkšnis“, Alternatyvios muzikos apdovanojimuose 
A.LT „Povandeninės kronikos“ paskelbtos 2007 metų albumu, o pati grupė – metų 
roko grupe. Praėjusius 2008 - uosius vainikavo dar viena staigmena - albumo daina 
„Baltas brolis“ Lietuvos nacionalinio radijo klausytojų buvo išrinkta metų 
populiariausia, o Roko ir Aistės sukurta daina „Auksinis ruduo“ (atl. Aistė ir Vladas 
Bagdonas) Gruodžio pradžioje laimėjo LATGA-A agentūros organizuotą dainų  
konkursą. 
 
Atlikėjai:  
Aistė Smilgevičiūtė – vokalas 
Rokas Radzevičius – akustinė gitara, vokalas 
Mantvydas Kodis – akordeonas 
Kęstutis Drazdauskas – fleita 
Tomas Ramančiūnas – violončelė   
Koncertas vyks: 
Dublinas, 
klubas THE THINKTANK
24 Eustace st. 

Įleidžiami tik 18 metų sulaukę asmenys. 
Su savimi reikia turėti asmens identifikavimo kortelę (ID) 

Temple Bar 
Dublin 2 
Koncerto pradžia:  20.00 val. 
 
 
Bilietai:  
platinami www.balticpromotions.com
  ir  
Lietuviškose Dublino parduotuvėse: 

• Vilnius@Dublin (Talbot st., Dublin 2, kaip rasti) 
• Lituanica (56 Amiens street, Dublin 2, kaip rasti) 
• Lituanica (The Moore Street Mall, Dublin 1, kaip rasti) 

 
Išankstiniai bilietai € 17 
Koncerto dieną bilietai (klube) € 20 
 
Daugiau informacijos: 
Grupės internetinėje svetainėje: www.skyle.lt 
El. paštu: rolandas.kuprys@gmail.com 
Telefonu: +370 68551155 

http://www.latga.lt/
http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=1+Store+Street,+Dublin,+DUBLIN,+Ireland+(Busaras+Bus+Station)&daddr=24+Eustace+st&hl=lt&geocode=FR4OLgMdj52g_yEWscNp_0Vpxg;&mra=ls&dirflg=w&sll=53.347475,-6.258075&sspn=0.00994,0.027809&ie=UTF8&z=16
http://www.balticpromotions.com/
http://maps.google.com/maps/ms?source=s_d&saddr=1+Store+Street,+Dublin,+DUBLIN,+Ireland+(Busaras+Bus+Station)&daddr=24+Eustace+st&hl=lt&geocode=FR4OLgMdj52g_yEWscNp_0Vpxg%3B&mra=ls&dirflg=w&ie=UTF8&msa=0&ll=53.351012,-6.251618&spn=0.00497,0.013905&z=17&msi
http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=113357173736836098335.0004610fb17b2d31e94de&hl=lt&ie=UTF8&ll=53.353409,-6.2481&spn=0.009939,0.027809&z=16
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=lt&geocode=&q=Moore+Street&sll=53.350116,-6.262486&sspn=0.009939,0.027809&g=The+Moore+Street&dirflg=w&ie=UTF8&ll=53.354355,-6.262186&spn=0.009938,0.027809&z=16&iwloc=C
http://www.skyle.lt/
mailto:rolandas.kuprys@gmail.com

