
 

II kl. 2022-2023 m. m. VMI žinotinų muzikos kūrinių sąrašas: 

 

I  s e m e s t r a s: 

Schubert Franz (Šubertas Fransas) 

Baladė „Girių karalius“ (D. 328);  

Dainos: „Forelė“ (D. 550); 

Iš ciklo „Gražioji malūnininkė“ (D. 795): 

     „Kelionėn“;  

Iš ciklo „Žiemos kelionė“ (D. 911): 

     „Ramiai miegok“,  

     „Rylininkas“; 

 Iš rinkinio „Gulbės giesmė“ (D. 957):  

       „Serenada“, 

      „Antrininkas“ („Der Doppelgänge“);  

„Nebaigtoji simfonija“ h-moll (Nr. 8, D. 759);  

Iš fortepijoninio „Forelių kvinteto“ (D. 667) – IV d. (variacijos dainos „Forelė“ tema). 

 

Schumann Robert (Šumanas Robertas) 

Pjesės iš ciklo „Karnavalas“, op. 9:  

     „Įžanga“ („Preambule“), 

     „Euzebijus“, 

     „Florestanas“,  

     „Davidsbiundlerių maršas prieš filistinus“;  

Dainos iš vokalinio ciklo „Poeto meilė“, op. 48:  

     „Tada, geguži nuostabus“,  

     „Aš nepykstu“. 

 

 

Mendelssohn Felix.(Mendelsonas Feliksas) 

Koncertas smuikui e-moll, op. 64, I dalis;  

Iš muzikos W. Shakespearo komedijai „Vasarvidžio nakties sapnas“:  

    Uvertiūra,  

    Vestuvių maršas. 

 

 

Paganini Niccolo (Paganinis Nikolas ) 

 Kapričas smuikui solo a-moll, op. 1 Nr. 24. 

 

 

Rossini Gioacchino  (Rosinis Džoakinas) 

 Iš operos „Sevilijos kirpėjas“: 

      Uvertiūra;   

      Figaro kavatina („Largo al factotum“) iš I v. I pav., 

      Rozinos kavatina („Una voce poco fa“)  ir Don Bazilijo arija („La calunnia“) iš I v. II paveikslo. 

 

 

Berlioz Heltor (Berliozas Hektoras):   „Fantastinė simfonija“. 

 

 

 



 

 

II  s e m e s t r a s: 

Chopin Frederic  (Šopenas Frederikas))  

Baladė Nr. l g-moll, op.23 Nr.1 

Etiudas c-moll, op. 10 Nr. 12 („Revoliucinis“);   

Mazurka a-moll, op. 17 Nr. 4;  

Noktiurnas b-moll, op. 9;  

Polonezas A-dur, op. 40;   

Preliudas Des-dur, op. 28 Nr. 15;  

Sonatos Nr. 2 b-moll, op. 35, III d. – Gedulo maršas;   

Valsas cis-moll, op. 64 Nr. 2. 

 

 

Liszt Ferenc  (Listas Ferencas) 

Simfoninė poema „Preliudai“;  

Koncertas fortepijonui Nr. l Es-dur; „ 

Vengriškoji rapsodija“ fortepijonui Nr. 2 cis-moll. 

 

 

Verdi Giuseppe (Verdis Džiuzepė) 

Iš operos „Rigoletas“:  

     Scena (nuo „Povero Rigoletto!“),  

     Rigoleto dainelė („La rà, la rà“) ir arija („Cortigiani, vil razza dannata“) iš II v.,  

     Hercogo dainelė („La donna è mobile“)  iš III v. 

     Kvartetas („Un di, se ben rammentomi... Bella figlia dell'amore'“) iš III v.;  

Iš operos „Traviata“:  

     Įžanga,  

     Užstalės daina („Libiamo, libiamo“),  

     Violetos rečitatyvas ir arija („È strano!..“) iš I v.; 

Iš operos „Aida“: 

      Įžanga;   

      Choras ir triumfo maršas iš II v.,   

      Aidos ir Radameso duetas iš IV v. (nuo „O terra addio“). 

 

 

Wagner Richard  (Vagneris Richardas)  

Iš operos „Tanhoizeris“:  

     Uvertiūra;  

Iš operos „Lohengrinas“: 

     I v. įžanga;  

Iš operos „Tristanas ir Izolda“:  

     Izoldos mirtis („Isoldes Liebestod“) iš III veiksmo. 

 

 


