
Midnight Gents 
Siūlomų koncertinių programų sąrašas 2022 Metams 

 
Midnight Gents - “CLUB SET” 2x45min  
 
“Midnight Gents” – tai unikalus projektas/grupė, sukurta 
dviejų profesionalių muzikantų Pauliaus Jaskūno (bosinė 
gitara) ir Jono Lengvino (būgnai). Duetas išsiskiria nauja 
koncepcija, kai skambant visiems gerai žinomiems hitams, tuo 
pat metu ritmo grupė papildo muziką improvizacijomis bei 
uždegančia energija. Kai sunku išsirinkti kas šokdins jūsų 
šventės svečius DJ ar gyva grupė, „Midnight Gents“ duetas 
yra puikus pasirinkimas. 
Su atlikėjais Marijonu Mikutavičium, SEL ir kitais žinomais 
Lietuvos muzikos veidais scenoje pasirodančių profesionalių 
muzikantų Pauliaus Jaskūno ir Jono Lengvino muzikinis duetas 
„Midnight Gents“ gyvų pasirodymų metu žavi publiką 
uždegančia energija, kūrinius papildančiomis išskirtinėmis 
improvizacijomis, o šių ugningų muzikantų duetas yra 
muzikinis derinys, kuriam atsispirti tiesiog neįmanoma! 
 
VIDEO: https://youtu.be/qGYeFDMJUn0  

 
Midnight Gents su Gintare Korsakaite "NEW RULES"  
2x45min  
 
Gintarė Korsakaitė – išskirtinio vokalo savininkė, profesionali 
atlikėja, daugelio tarptautinių muzikinių konkursų prizininkė, 
Nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos dalyvė, taip pat sužibėjusi 
populiariuose televizijos projektuose, tokiuose kaip „Lietuvos 
balsas“ ir „Finalo ketvertas“. Šiuo metu Gintarė dirba su 
geriausiais Lietuvos muzikos prodiuseriais ir aktyviai kuria 
naujas dainas. Jos singlai jau skamba populiariausiose Lietuvos 
radijo stotyse, o Jūsų šventėse kartu su „Midnight Gents“ 
Gintarė kviečia šėlti gyvos muzikos koncertuose, kuriuose 
skambės geriausių šokių muzikos hitų programa! 
 
VIDEO: https://youtu.be/Niuy1OTkRzA 
 
 

 
Midnight Gents su Gabriele Senkevičiūte “PARTY 
POP” 2x45min  
 
„PARTY POP“ su Gabriele Senkevičiūte programa sudaryta iš 
pačių žinomiausių vakarėlių hitų sąrašo! Energingas 
pasirodymas privers šokti aikštelėje bei dainuoti visiems gerai 
žinomas dainas. Aksominis Gabrielės balsas nepaliks abėjingų 
net ir pačių išrankiausių klausytojų. Uždeganti Midnight 
Gents energija papildys muziką savo instrumentinėmis 
improvizacijomis ir užvedančiais šokių judesiais. Bendravimas 
su publika įtraukia vakarėlio dalyvius ir neleidžia 
atsipalaiduoti tol iki kol publika nepradeda skanduoti 
“Pakartot”!!! 
 
VIDEO: https://youtu.be/shLGY8ItZ1Q 
 



 
 

 
Midnight Gents su Milita Daikeryte 60min 
 
MILITA DAIKERYTĖ – Ryški, žavinga, talentinga – epitetai 
puikiai apibūdinantys atlikėją Militą Daikerytę, kurią 
klausytojai pažįsta iš įvairių televizinių projektų, tokių kaip 
nacionalinė „Eurovizijos“ atranka, „Lietuvos balsas“ bei, 
žinoma, „X faktorius. 
,,Žvaigždės“ – daugiausia publikos dėmesio ir komisijos 
liaupsių sulaukusi Milita 2020-siais buvo karūnuota šio 
populiaraus muzikinio projekto nugalėtoja. Šiemet, 
paskatinta sėkmės televiziniuose projektuose, su 
trenksmu grįžta į sceną, kurioje su ja pasirodymus rengs 
„Midnight Gents“ muzikantų komanda – Paulius Jaskūnas 
(bosinė gitara) ir Jonas Lengvinas (mušamieji). 

VIDEO: https://youtu.be/FQeRqqHXq7w 
 
 

 
 
Midnight Gents su Urte Šilagalyte “ELECTRO/ACOUSTIC” 
2x45min 
 
“Midnight Gents” su Urte Šilagalyte „ELECTRO/ACOUSTIC“ 
programa išsiskiria iš daugelio kitų tuom, kad ji patiks ir ramesnės 
muzikos myletojams, taip pat patenkins nenustygstančių vietoje 
vakarėlio svečių norus. Programoje skamba populiariausi, visiems 
gerai žinomi pasauliniai hitai, taip pat ir puikiai visiems žinomi 
Lietuviški šių laikų kūriniai. “Electro/Acoustic” gyvo garso programa 
skirta Jūsų renginiui. 
 
VIDEO: https://youtu.be/zH3W9bD-JVI 
 
 
 
 
 

 
 
Midnight Gents su Kristina Radžiukynaite “BEST COVERS 
OF ALL TIME”- 2x45min 
 
Kristina Radžiukynaitė (KaYra) – Lietuvos dainininkė ir aktorė, 
išgarsėjusi TV laidoje „X faktorius“. Taip pat dalyvavo „Chorų 
karuose“, „Lietuvos balse“, „Lietuvos talentuose“, Nacionalinėse 
„Eurovizijos“ atrankose ir kituose. 
 
“Midnight Gents” ir KaYra duetas nepaliks abejingų jūsų 
pašėlusiame vakarėlyje. 
 
VIDEO: https://youtu.be/3wvAQY9RAu4 
 
 
 
 
 

 



 
 
Midnight Gents su Emilija Katauskaite “ROCK ON 
TOP” Programa 2x45min 
 
Midnight Gents su Emilija Katauskaite „ROCK ON TOP“ projekte 
skamba žinomiausi garsiausių Rock stiliaus atlikėjų kūriniai: 
AC/DC, Guns & Roses, Queen, Kings of Leon, Maneskin bei 
daugelio kitų žinomų grupių kūriniai. 
Projekto siela ir balsas Emilija Katauskaitė – buvusi Lietuvos balso 
finalistė ir pagrindinė vokalistė grupėje Magnit. Neseniai baigė 
vokalo studijas preztižiniame Londono BIMM universitete ir 
kelerius metus koncertavo aplink pasaulį. Ji sužavi vokaliniais 
sugebėjimais, bei stilių ir žanrų įvairove daugiau nei penkiomis 
kalbomis. 
“Midnight Gents” ir Emilijos projektas “Rock On Top” geriausias 
pasirinkimas jūsų nutrūktgalviškiausiam vakarėliui! 

 VIDEO: https://youtu.be/RZ6xIgaH32U 
 
 
 
Midnight Gents su Gabriele Senkevičiūte "CHRISTMAS 
SPECIAL" 2x45min 
 
Midnight Gents su Gabriele Senkevičiūte pristato Kalėdinių dainų 
projektą:,,Christmas Special” – tai jaukumo ir šilumos kupinas 
projektas, kuris jums primins maloniausias akimirkas praleistas 
su artimiausiais draugais bei šeima. Projekto programai 
atrinkome visiems gerai žinomas, seniai pamiltas, gražiausias ir 
smagiausias kalėdines dainas, kurios prišauks Kalėdų dvasią į 
kiekvieno širdį. Švęskime Kalėdas kartu! 
 
VIDEO: https://youtu.be/pJAk-c6-Ft0 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Esant poreikiui, galime paruošti papildomų kūrinių jums patinkančiose programose. 
 

Programos, kūriniai ir papildoma informacija: 
www.MidnightGents.lt 

MidnightGents@gmail.com 
Jonas: +37061242365 

Paulius: +37067682195 
 


