
RAMŪNAS KAUBRYS 

Išsilavinimas ir kvalifikacija 

Institucija, baigimo metai Suteiktas laipsnis, gautas diplomas 

2019 m.  

Mykolo Romerio Universitetas 

Edukologijos ir socialinio darbo 

institutas 

Socialinės pedagogikos bakalauras 

 

1999 m.  

Klaipėdos Universitetas Menų 

fakultetas 

Dramos režisūros magistras 

  

1996 m.  

Klaipėdos Universitetas Menų 

fakultetas 

Aukštojo mokslo diplomas. Dramos režisieriaus  ir etikos 

mokytojo kvalifikacija 

 

Darbinė ir profesinė patirtis 

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos 

2018.10.01-2021.09.15 Klaipėdos Verdenės 

progimnazija 

Socialinis pedagogas. Neformalaus 

ugdymo pedagogas 

2013-2021 

 

Klaipėdos universitetas 

Menų fakultetas 

/Lietuvos teatro ir muzikos 

akademija 

Muzikos katedros docentas  

Operos studijos, operos atlikėjo 

praktikos, operos dramaturgijos ir 

sceninės raiškos dėstytojas 

2017.08.29-2018.9.30 Klaipėdos Vytauto Didžiojo 

gimnazija 

Neformalaus ugdymo ir projektinės 

veiklos organizatorius 

2016.09.13- 2017.08.29 Neringos gimnazija Teatro mokytojas 

2015.12.15- 2017.08.16 Klaipėdos valstybinis 

muzikinis teatras 

Vyr. Režisierius 

2010.12.10-2015.12.10   Klaipėdos valstybinis 

muzikinis teatras 

Teatro vadovas 

2009.11.23–2010.12.09  Neringos meno mokykla Direktorius 

2008.10.03–2009.11.18  Klaipėdos valstybinis 

muzikinis teatras 

Režisierius 

2007.11.26–2008.10.02  Klaipėdos valstybinis 

muzikinis teatras 

Teatro vadovas 

2006.03.14–2007.09.05  Klaipėdos valstybinis 

muzikinis teatras 

Režisierius 

1999.10.01–2001.01.31  Klaipėdos Universitetas Teatro katedros asistentas  

Lietuvos teatro istorijos dėstytojas 

1997.07.22–2007.09.05  Klaipėdos valstybinio 

muzikinis teatras   

Režisierius/Režisieriaus asistentas ir 

padėjėjas. 

1996.03.01–2008.01.14  Klaipėdos S. Dacho vid. m-

kla 

Teatro ir etikos mokytojas 

Narystė 

LATGA narys 

2019- 2021 Neringos savivaldybės kultūros projektų ekspertas 

2018-2021 Lietuvos kultūros tarybos kultūros projektų ekspertas 

2018- 2021 Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros projektų, kultūrinės edukacijos projektų ekspertas. 

Kūryba 



Režisūriniai darbai Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre, Latvijos nacionaliniame dramos 

teatre, Klaipėdos dramos teatre ir kt. : sukurta daugiau nei 20 spektaklių, tarp jų – A. Honeggero 

oratorija „Jeanne’a d’Arc ant laužo“, A. Bražinsko miuziklas „Šnekučiai“, V. Lebedevo miuziklas 

„O mielas drauge“, A. Žigaitytės opera „Žilvinas ir Eglė“, opera-misterija „Praregėjimas“, 

Z. Liepiņio opera-melodrama „Paryžiaus katedra“, muzikinė drama „Adata“, G. B. Pergolesi opera 

„Tarnaitė ponia“, opera „Livjeta ir Trakolas“, J. Strausso operetė  „Šikšnosparnis“, operetė „Vienos 

kraujas“, P. Abrahamo operetė „Balius Savojoje“ , A. Kučinsko operų vaikams trilogija – „Bulvinė 

pasaka“, „Makaronų opera“, „Žvaigždžių opera“, V. Konstantinovo miuziklas vaikams „Coliukė“, 

muzikinės pasakos „Stiklinė pasakaitė“, „Šimtas princesės pabučiavimų“ ir kt. 

Projektinė veikla 

2011-2015 m..  Ugdymo plėtotės centro Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms skirtos programos 

„Kūrybinės partnerystės“  kūrybinių mokymo paslaugų teikėjas, kūrybinis praktikas švietimo 

įstaigose (Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vid. m-kla ir Klaipėdos rajono Agluonėnų pagr. m-kla). 

2017 m. Gauta Lietuvos kultūros stipendija teatralizuotai literatūrinei muzikinei programai -  

,,Širdies giesmė‘‘ B. Brazdžionio 110-ąjai gimimo sukakčiai paminėti.  

2012-2015 ES finansuojamos programos „South Baltic“ projektas „Pietų Baltijos nepriklausomo 

teatro akademija: socialinių pokyčių link“ (BAIT) – lektorius ir režisierius. 

2013-2014 m. ES finansuojamos programos 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės 

Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa. Projektas ,,Daugiakultūrinis 

dialogas – daugiakultūrinis teatras – socialinės ir kultūrinės integracijos stiprinimas tarpsieniniuose 

regionuose‘‘. Jungtinio trikalbio V. Šekspyro tragedijos ,,Romeo ir Džuljeta“ spektaklio pastatymas. 

Režisierius ir aktorius. 

Pasiekimai  
2017 m. Anykščių profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis ,,Pakeleivingi‘‘. 

Ryškiausio festivalio spektaklio  apdovanojimas už spektaklį ,,Altorių šešėly“. 

2015 m. Dienraščio ,,Vakarų ekspresas‘‘ konkurse ,,Metų klaipėdietis‘‘ nominuotas ,,Meniškos 

sielos‘‘ kategorijai už kompetentingą vadovavimą teatrui, nuoširdumą, kūrybiškumą, darbštumą ir 

įstabius pastarojo meto spektaklius. 

2015 m. Biržų kultūros centro profesionalių teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ prizas-premija už 

šokio spektaklio „Altorių šešėly“ režisūrą. 

2015 m. Klaipėdos miesto savivaldybės ir Lietuvos teatro sąjungos apdovanojimas „Padėkos 

kaukė“ nominacijoje „Metų spektaklis“ už A. Kučinsko operos vaikams „Makaronų opera“ 

pastatymą. 

2015 m. nominacija Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premijai ir apdovanojimui 

„Auksinis scenos kryžius“ už geriausią 2014 m. darbą teatro vaikams ir jaunimui srityje – A. 

Kučinsko operą vaikams „Makaronų opera“. 

2015 m. nominacija Klaipėdos miesto savivaldybės ir Lietuvos teatro sąjungos ,,Padėkos kaukės‘‘  

apdovanojimui ,,Metų spektaklis‘‘ už šokio spektaklį ,,Altorių šešėly“. 

2008 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija ir apdovanojimas „Auksinis scenos  

kryžius“ už geriausią 2007–2008 m. sezono darbą teatro vaikams srityje – Antano Kučinsko  

operą „Bulvinė pasaka“ Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre.  

2006 m . Klaipėdos miesto savivaldybės ir Lietuvos teatro sąjungos apdovanojimas „Padėkos 

kaukė“, nominacijoje „Metų režisierius“ už Zigmars Liepinš operos „Paryžiaus katedra“  

pastatymą Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre.  

2004 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premijos ir atminimo ženklo „Auksinis scenos 

kryžius“ diplomas už geriausią 2003–2004 m. sezono spektaklį vaikams R. M. ir R. B. Shermann  

„Merė Popins“ nominantui. 


