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Lietuvių Fondas  lapkričio 8 d., šeštadienį, Fondo narius ir visus muzikos mylėtojus 
kviečia pasiklausyti profesionalaus Čikagos muzikų ansamblio ,,Cadenza String 

Quartet”. Jo vadovė – Čikagos apylinkėse užaugusi Linda Veleckytė-Nussbaum. 
Smuikininkė Linda Veleckytė-Nussbaum kaip solistė atlikėja žinoma ne tik JAV, bet 
ir Europos muzikos mylėtojams. Ji ne kartą grojo su kameriniu ansambliu bei 
garsiais, visame pasaulyje žinomais kolektyvais: Čikagos simfonini, Lyric Opera of 
Chicago, Bostono (Boston, MA) filharmonijos orkestrais. Šiuo metu L. Veleckytė yra  
Ilinojaus filharmonijos orkestro (Illinois Philharmonic Orchestra) solistė, koncertuoja 
su Heartland festivalio orkestru (Heartland Festival Orchestra) bei Ilinojaus 
simfoniniu orkestru (The Illinois Symphony Orchestra). Jau beveik 20 metų didžiausia 
Lindos ,,meilė“ – jos smuikas, kurį 1878 metais  pagamino Samuel Nemessanyi.  
L. Veleckytė  muzikos bakalauro laipsnį įsigijo Ilinojaus universitete (University of 
Illinois at Urbana-Champaign ), o muzikos magistro laipsnį – Bostono universitete 
(Boston University). L. Veleckytės mokslinės disertacijos tema – ,,Simfoninio 
orkestro dirigento vadovavimo bruožai“.  
Be koncertinio darbo Linda turi daug kitokių pareigų: talkina orkestrams vadybos 
klausimais, eilę metų buvo Čikagos ,,Sinfonietta“ vykdomąja direktore, yra 
konsultavusi ne vieną meno organizaciją ir t. t. 
Plati ir jos visuomeninė veikla: Linda aktyviai domisi muzikos klausimais švietimo, 
informacijos srityse, atstovauja muzikantų teises vietiniuose orkestruose, daug 
dėmesio skiria lietuvybei JAV.  
Linda Veleckytė – neretas svečias lietuviškuose renginiuose. Dar 1989 metais ji dalyvavo 

Lietuvių Fondo suruoštame koncerte ,,Kultūros židinyje”, Brooklyn, NY. Linda atliko 

meninę programą 2009 m sausio 31 – vasario 1 dienomis Pasaulio lietuvių centre, 

Lemonte, vykusiame Politinių studijų savaitgalyje (vienas šio renginio ruošėjų buvo 

Lietuvių Fondas). Kartu su kameriniu orkestru 2010 m. dalyvavo lietuvių meno 

ansamblio  ,,Dainava”  koncerte ,,Sąskambiai”, skirtame ansamblio 65-ečiui. 2013 metų 

gruodį smuikininkė  kartu su ,,Dainava” koncertavo Švč. Mergelės Marijos Gimimo 

parapijos bažnyčioje. Ateityje jų laukia dar ne vienas bendras koncertas. 

Ypatingą vietą jos širdyje užima Čikagos Lietuvių Opera (LO), kuriai ji talkina jau ne 
vienerius metus. Linda – ne tik šio kolektyvo koncertmeisterė, meno bei orkestro 
vadovė. Reikalui esant, L. Veleckytė šiam unikaliam kolektyvui padeda spręsti ir 
iškilusius vadybinius klausimus. Smuikininkė ir Lietuvių Operos bendradarbia-
vimas tęsiasi. Kartu su Kauno Valstybinio muzikinio teatro vyriausiuoju dirigentu 
Juliumi Geniušu bei LO vadovais ji kuria planus ateičiai. 
2014 metų vasarą Linda  jau trečią kartą viešėjo Lietuvoje. Šį kartą ji buvo jau antrąjį 
dešimtmetį kasmet rengiamo festivalio ,,Operetė Kauno pilyje“ dalyvė. Festivalis 
sutraukė per 10,000 žiūrovų. Po festivalio Linda surengė dar 6 rečitalius kituose 
Lietuvos miestuose. 
L. Veleckytė įsitikinusi, kad muzika – tai kelias į nuostabų pasaulį, į kurį pasinėrę  
giliau jaučiame ir išgyvename grožį. Jos manymu, muzikos garsai atspindi tą 
nematomą dvasinį pasaulį, kuris yra mumyse, apvalo dvasią nuo visokių blogybių, 
sukelia palaimos jausmą. Smuikininkė sako, kad muzikos mokytis ir jos klausytis 
niekada nevėlu. 


