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Šešerius metus egzistuojanti kauniečių roko grupė “Bon Jeans”, neseniai išleidusi savo debiutinį 
autorinių dainų albumą “Laisvę zodiakams!!!”, pristato pirmąjį savo vaizdo klipą dainai “Senam 
laive”. Intensyviai koncertuojanti grupė publikai jau gerai prisistatė kaip tikroviški grupių “Bon 
Jovi” ir “Def Leppard” projektai, tačiau prieš kelis metus, specialiai radijo stoties Lietaus laidai 
“Gyvas lietus” paruošta lietuviškų autorinių dainų programa išaugo į dvylikos dainų albumą. Ką 
tik praūžusiame, paskutiniame TV projekto “Chorų karai” sezone, už Kauno Plieninį chorą į kovas 
ėjo ir grupės “Bon Jeans” nariai Ramūnas Grybauskas, bei Giedrius Balčiūnas Mr.Jumbo. Kartu 
tame pačiame projekte dalyvavusi atlikėja Gabija Lokytė mielai sutiko pagelbėti vyrukams ir 
nusifilmuoti videoklipe kartu su grupe, įkūnyjant žavią kelioninio autobusiuko vairuotoją. 
Videoklipui scenarijų ir visus techninius dabus atliko geras grupės bičiulis, visuomenei žinomas 
radijo laidų balsas Tomas Ramašauskas.”Bon Jeans” ketvertas sveikina visus su ateinančia vasara
ir rekomenduoja atvažiuoti su mylimu žmogu paieškoti gintarų Kauno marių pakrantėse.

BON JEANS: Rokeriai iš Lietuvos – vienoje scenoje su legendine britų 
muzikos grupe „UB40”
2016-05-05 13:50 – portalas www.fotogriausmas.lt

Populiariojo roko grupės „Bon Jeans” nariai – ant lemiamo slenksčio į užsienio muzikos rinką. Šių
metų rudenį kauniečiai Lietuvoje žada pristatyti programą, kurioje talkins alternatyviosios roko 
muzikos atlikėjui iš Škotijos „Dmarco”. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje organizuojamus koncertus 
esą vainikuos pasirodymas Jungtinėje Karalystėje, kur bendras lietuvių ir škoto projektas apšildys 
sceną milžiniško populiarumo sulaukusios britų grupės „UB40” koncerto metu. bon-jeans Dažnai 
įvairiuose šalies gyvo garso muzikos klubuose, miestų šventėse bei firmų vakarėliuose pasirodanti 
kauniečių populiariojo roko grupė „Bon Jeans” šiemet ryžosi drąsiam muzikinės karjeros žingsniui
– suvienijo jėgas ir drauge su škotų muzikantu Daryl Demarco (sceninis slapyvardis „Dmarco” 
aut. past.) sukūrė tarptautinį projektą. „Prašymų bendradarbiauti su kitais atlikėjais sulaukiame 
nuolat. Prieš kurį laiką atmetėme Džordanos Butkutės vadybininko pasiūlymą tapti dainininkės 
muzikine grupe. Tai įvyko prieš pat didžiuosius atlikėjos koncertinius turus po Lietuvą”, – tvirtina 
„Bon Jeans” nariai. Muzikantams esą tekę bendradarbiauti su šalies operos sopranu Marta 
Lukošiūte. Taip pat kelis metus iš eilės rokeriai iš Kauno vienaip ar kitaip talkino atlikėjams 
televizijos projekte „Chorų karai”. Ryšys su škotu „Dmarco” taip pat – neatsitiktinis. Pasak „Bon 
Jeans” kolektyvo, grupės gitaristas Giedrius Balčiūnas („Mr. Jumbo” aut. past.) yra vienas iš 
prodiuserių, besirūpinančių šio alternatyviosios roko muzikos atlikėjo debiutinio albumo išleidimo 
detalėmis. „Nuo to prasidėjo bendradarbiavimas tarpusavyje. Vasarą repetuosime ir kartu su 
„Dmarco” ruošimės nedideliam koncertiniam turui trijuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose – 
sostinėje, Kaune bei Klaipėdoje. Po to vyksime į Didžiąją Britaniją, kur vienoje iš arenų 
apšildysime sceną per populiariają regio klasiką atliekančios grupės „UB40” koncertą. Šio 
momento laukiame su nekantrumu”, – neslepia į tarptautinius muzikos vandenis besiveržiantys 
lietuviai. Tačiau iki tol muzikantai gerbėjams žada dar vieną staigmeną – šventinį „Bon Jeans” 
koncertą Kaune gegužės 6 dieną, klube Orixo, kuriame bus minima septynių metų kūrybinio grupės 
gyvavimo sukaktis. Prieš septynerius metus susikūrusi populiariojo roko grupė „Bon Jeans” 
muzikinę karjerą pradėjo grupių Bon Jovi ir Def Leppard muzikinių projektų kūrimu ir prisatymu 
Lietuvoje. 

http://www.fotogriausmas.lt/


Džordana Butkutė apstulbins netikėta A. Mamontovo dainos versija
2010 m. spalio 14 d. 13:00 – portalas Delfi

Įvairių muzikos stilių kovas užkaitins naujas ketvertukas – popmuzikos dainininkė Džordana 
Butkutė, klasiką dainuojanti Marta Lukošiūtė su roko grupe „Bon Jeans“, tradicinės muzikos 
kapela „Mingė“ ir romų bei populiarią muziką atliekanti grupė „Sare Roma“. Griežtą vertinimo 
komisiją šį kartą labiausiai sužavės Džordanos Butkutės improvizacija, kurią net pati Veronika 
Povilionienė pavadino „palaiminta“. „Pats dainos autorius Andrius Mamontovas, išgirdęs savo 
dainos „Kitoks pasaulis“ naująją versiją, ją palaimino,“ – džiaugsis viena žymiausių Lietuvos 
atlikėjų. „Ne pirmas atvejis, kai paties kompozitoriaus atliekamas dainas kiti atlikėjai perdainuoja 
dar geriau ir tai nė kiek nesumenkina to kompozitoriaus autoriteto“, – Džordaną girs vienas 
komisijos narių Vytautas Juozapaitis. Penktadienio vakarą TV3 eteryje netrūks skirtingų komisijos 
nuomonių. Prieštaringai bus įvertintas grupės „Sare Roma“ pasirodymas. Jis vienus komisijos 
narius privers žavėtis, o kitus griebtis už galvos. Komisija nesutars ir dėl Martos Lukoševičiūtės 
drąsaus, bet šokiruojančio sprendimo – kartu su grupe „Bon Jeans“ atlikti roko dainą klasikine 
maniera. 

„Alio, talentai iš provincijos!“ – 25-ąjį kartą
2012-06-05 16:44 - „Tauragės kurjerio“ inform.

Skaudvilėje jau tapo tradicija kasmet pražystant vasarai rengti muzikinių grupių festivalį „Alio, 
talentai iš provincijos!“. Sutrukdyti vienas didžiausių, skaudviliškių jau pamėgtam renginiui, šiemet
surengtam 25–ąjį kartą, nepajėgė net lietus. Į jubiliejinį festivalį susirinko 12 grupių iš Šilalės, 
Jurbarko, Raseinių, Tauragės, Naujosios Akmenės ir dvi skaudviliškių grupės – „Pavasarėlis“ ir 
„ŽIV“. Renginį paįvairino šokių studija „Amadeus“ (vad. Vilija Krūgelienė). Savo programą 
festivaliui padovanojo grupė „Bon Jeans“ iš Kauno. Kaip „Tauragės kurjeriui“ papasakojo 
Skaudvilės kultūros namų kultūrinių renginių organizatorė Rasa Bartkuvienė, festivalio 
sumanytojas – Artūras Maurius, organizatoriai – Skaudvilės kultūros namai ir seniūnija. Nors 
renginys tradiciškai vyksta lauke, pasak organizatorių, lietus dalyvių ir klausytojų neišgąsdino, šiek
tiek nuskriausti liko tik mažieji – dėl blogo oro jiems skirti atrakcionai net neišskleisti. Visiems 
kitiems buvo smagu net ir lyjant, dalyvių tik daugėjo. Festivalis tęsėsi iki 2 valandos nakties, dar 
pusvalandį vyko diskoteka. Festivalį aplankė LR Seimo narys Bronius Pauža, Tauragės rajono 
savivaldybės vicemeras Silverijus Statkus, Tauragės rajono savivaldybės administracijos 
direktorius Algirdas Mosėjus, skaudviliškliai tarybos


