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Reggae / Dub grupė „Ministry of Echology“ 

Vilniečių reggae/dub muzikos grupė „Ministry of Echology“ 2016 
metų pradžioje pristatys antrąjį savo studijinį albumą „Wanderer“. 
Reziduodama Anglijos pajūrio mieste Ramsgate, senoje koplyčioje 
įrengtoje garso įrašų studijoje „Big Jelly Studios“, grupė įamžino 
kūrinius, kurie pagaliau įgaus ir klausytojams pasiekiamą formą. Kaip 
ir pirmąjį „ministrų“ darbą, taip ir šį išleis muzikos leidykla „Zona“. 

 
2014 balandžio mėnesį išleidusi debiutinį albumą „Notes & Quotes“, grupė „Ministry of 
Echology“ jį pristatė sausakimšuose koncertuose Lietuvos didžiuosiuose miestuose bei 
vasaros festivaliuose, taip pat Prancūzijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje  

Kolektyvas „Ministry of Echology“ susibūrė 2009 metais, kuomet savaip aranžuodavo 
klasikinius reggae/dub žanrų kūrinius, o vėliau pradėjo eksperimentuoti, ieškoti savo stiliaus 
bei kurti originalias kompozicijas. 

2013 pavasarį grupė, kartu su Eazystyle MC, pristatė savo pirmąjį singlą „Laikas Meilei“: 
https://www.youtube.com/watch?v=sbLoOSQNGu4 

Darbingą 2013 metų vasarą vainikavo tiesioginis pasirodymas „LRT Opus Ore“ eteryje: 
https://www.youtube.com/watch?v=hwZBAPwy_pY 

 
Debiutiniame grupės albume „Notes & Quotes“ [2014] sugulė dvejų 
metų laikotarpyje įrašyti ir jau kurį laiką studijoje gludinti kūriniai, kurie 
tapo savita patirtų muzikinių įtakų, pastebėjimų ir kūrybinių išvadų 
dokumentacija. Grupės veiklą įvertino ir asociacija „Metų muzikos 
apdovanojimai“ nominavusi grupę 2015 „metų proveržio“ kategorijoje. 
 

Grupėje kuria ir groja net 10 muzikantų: Rokas Jasiūnas (bosinė gitara), Audrius Remeikis 
(būgnai), Martynas Gailius (saksofonas, perkusija, vokalas), Tomas Ždanavičius (gitara), 
Jaronimas Šnipas (gitara), Nerijus Laukaitis (trombonas), Vytautas Narkevičius (trimitas), 
Dominyka Kriščiūnaitė (vokalas), Elena Neniškytė (vokalas), Paulius Burakas (garso efektai). 

Ministry of Echology: 
„We play and have a good time – you dance and have a good time.“  
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Ministry of Echology - reikalavimai koncerto rengėjams 
 
Ministry of Echology - tai 10 draugiškų ir pozityviai nusiteikusių muzikantų ansamblis. 

Visi muzikantai mėgsta groti ir tą daryti nusiteikę tik kokybiškai, tad visą mūsų komandą, 
priklausomai nuo koncerto sudėtingumo sudaro 11-14 narių, įskaitant garso inžinierių. 

LABAI SVARBU!!! Tikėdamiesi gero efekto turėkite omenyje, kad kokybiškam Ministry of 
Echology koncertui įgyvendinti reikalinga aukštos kokybės įgarsinimo sistema, galinti užtikrinti 
garsą be iškraipymų. Techniniai koncerto įgarsinimo reikalavimai surašyti atskirame 
dokumente - techniniame raideryje: 

http://www.reggae.lt/moe/rider/Ministry of Echology Tech. Garso Raideris.pdf 

Norėdami surengti mūsų koncertą įsitikinkite, kad galėsite juos išpildyti. Esant reikalui galime 
patys pasirūpinti trūkstama įranga ar prisiderinti prie esamų aplinkybių, tačiau prašome iš 
anksto pranešti apie įgarsinimo galimybes ir suderinti jas su atsakingu grupės asmeniu. 

 
Mėgstame groti ir mėgstame kai klausytojai šoka su mūsų muzika. 

Tikimės malonaus bendradarbiavimo.  

Ačiū! 
Ministry of Echology kolektyvas 


