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Įvadas
Per šį pusmetį rengiama:
7 konferencijos (Šiaulių mieste, Akmenės, Jurbarko, Šiaulių, Kupiškio
rajonuose);
10 ekspedicijų. Jas rengia Skuodo, Pakruojo, Ukmergės, Jurbarko rajonai,
Vilniaus miestas;
Vasarą organizuojama 17 stovyklų. Dalis jų bus skirtos tradiciniam
muzikavimui: Lietuvos liaudies kultūros centras Birštone ir Visagine rengs
praktinius etnoinstrumentologinius kursus, Kelmės kultūros centro Jaunimo folkloro
centras –tradicinius etnomuzikavimo ir amatų kursus, keisto folkloro stovykla įsikurs
Anykščiuose, kankliavimo stovykla – Šakių ir Utenos rajonuose. Dalis stovyklų
skirtos tautodailei ir amatams: Druskininkuose, Plungėje, Lazdijuose, Molėtuose,
Kretingoje, Vilkaviškyje, Telšiuose (net 3).
Nemažas dėmesys skiriamas mokymuisi ir mokymui. Organizuojami 33
seminarai, įvairūs kursai, 84 edukacinės programos.
Kaip rodo gauta informacija, veiks 117 parodų (71 tautodailės , 46 kitos).
Organizuojama: 9 tautodailininkų plenerai: Kelmėje (akmentašių), Panevėžio r.
(šiaudinių skulptūrų), Akmenėje (tapytojų), 4 plenerai Šakiuose, Vilkaviškyje
(medžio drožėjų).
Ketvirtus metus iš eilės veiks vietinės, regioninės konkursinės liaudies meno
parodos apskrityse. Kaip žinia, I vietų laimėtojai įgyja teisę dalyvauti
respublikiniame ture ir siekti Aukso vainiko apdovanojimo. Kasmet apdovanojami
tris meistrai: už liaudies vaizdinę, taikomąją dailę ir už kryždirbystę.
Šį pusmetį bus surengta 19 vietinių folkloro švenčių: Žolinė Zarasuose,
Radviliškyje, Rokiškyje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Birštone, Druskininkuose,
Akmenėje, Klaipėdos rajone, Kretingoje, Lazdijuose, Pasvalyje, Tauragėje, Utenoje,
Varėnoje, Kėdainiuose, Mažeikių rajone. Kai kurios jau tapusios tardicinėmis ir
sulaukiančios savo dalyvių ir žiūrovų. Vaikų folkloro šventės tik 4: „Oželio
pastogė“ Zarasuose, „Skraidžiojo gegutė“ Ignalinoje, „Žalias ąžuolėlis Vilkaviškyje,
„Onžuoluka“ Šilalėje.
Organizuojama 18 instrumentinės muzikos renginių. Gero starto linkime
Šakių rajone vyksiančiam armonikininkų čempionatui.
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Vasara turtinga kaimo bendruomenių, kraštiečių suėjimų, amatų dienų,
kermošių, darbų pabaigtuvių ir, žinoma, įvairių atlaidų, kurie neapsieina be
folkloro ansamblių, vietinių muzikantų.
Lietuvoje gausu tarptautinių folkloro festivalių, šiemet jų rengiama net 17.
Liepos 1-6 dienomis folkloro mylėtojus sukvies Tarptautinis folkloro festivalis
„Baltica – 2008“. Tai jau 21 – asis tarptautinis folkloro festivalis. Jo tema – svečiai,
svečiavimasis, vaišės. Festivalyje dalyvaus kolektyvai iš Vengrijos, Portugalijos,
Graikijos, Rumunijos, Egipto, Ukrainos, Estijos, Latvijos, Armėnijos ir iš Lietuvos.
Festivalis vyks Druskininkuose, Širvintų, Jurbarko rajonuose, Lietuvos liaudies
buities muziejuje Rumšiškėse. Platesnę informaciją apie šių metų festivalį ir apie
buvusius festivalius „Baltica“ galite rasti naujoje svetainėje adresu:
www.baltica.llkc.lt. Lauksime jūsų kritikos ir pasiūlymų.
Sveikiname jubiliejų švenčiančius folkloro ansamblius:
50 – metį:
Varėnos rajono Ašašnykų folkloro ansamblį, vadovę Danutę Valentukevičienę
25 – metį:
Skuodo rajono folkloro ansamblį „Barstyte“, vadovę Giedrę Balsienę
20 – metį:
Rokiškio rajono vaikų folkloro ansamblį „Čirulis“, vadovę Dalią Deksnienę
Skuodo rajono folkloro ansamblį „Vereta“, vadovę Sigitą Žiemelienę
Mažeikių rajono Sedos folkloro ansamblį „Remolee“, vadovą Gintautą
Griškėną
Kauno rajono folkloro ansamblį „Vėrupė“, vadovę Jurgą Totilienę
10 – metį:
Klaipėdos m. vaikų folkloro ansamblį „Versmelė“, vadovę Ingridą Jaukienę
Kauno rajono Pažėrų folkloro ansamblį, vadovę Loretą Vaičienę.
Kaip ir kasmet, organizavome respublikinį etninės kultūros centrų
darbuotojų ir rajonų etninės kultūros metodininkų, nacionalinių, regioninių
parkų etnografų (kultūrologų) seminarą. Šiais metais gegužės 5-7 d. susitikome
Utenos rajone, Sudeikiuse. Seminarą „Aktualieji nematerialaus kultūros
paveldo išsaugojimo uždaviniai“ rengėme kartu su Utenos apskrities viršininko
administracija ir Utenos kultūros skyriumi. Kaip niekad, mūsų susirinko daug, net
149 specialistai iš 47 Lietuvos savivaldybių, iš Punsko (Lenkija) ir Karaliaučiaus.
Paskaitas skaitė ir praktikumams vadovavo apie 20 lektorių, koncertavo 2 folkloro
ansambliai, 2 kapelos ir 1 kanklių ansamblis. Nedalyvavo Kauno, Birštono, Neringos
miestų, Alytaus, Kaišiadorių, Mažeikių, Plungės, Prienų, Radviliškio, Raseinių,
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Rokiškio, Skuodo, Šalčininkų, Šiaulių, Šilalės, Vilniaus rajonų, Elektrėnų, Kazlų
Rūdos, Rietavo savivaldybių specialistai. Nedalyvavo tos savivaldybės, kurios neturi
etninės kultūros specialistų arba šis darbas dirbamas labai paviršutiniškai.
Manytume, kad šių savivaldybių specialistai tikrai būtų radę sau reikalingos ir
aktualios informacijos.
Dar kartą dėkojame už palankias darbo sąlygas, gerą atmosferą. Esame
dėkingi asmeniškai Utenos rajono merui Alvydui Katinui, Utenos apskrities
viršininkei Angelei Kaušylienei, Utenos apskrities viršininko administracijos
Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjai Vydai Krasauskienei, Kultūros skyriaus
vedėjai Jūratei Misiūnienei, to paties skyriaus specialistei, seminaro globėjai,
nepailstančiai Zitai Mackevičienei, paslaugiam, rūpestingam Sudeikių pagrindinės
mokyklos direktoriui Romualdui Kraulišui ir jo vadovaujamai šauniai
bendruomenei, visada dėmesingam Sudeikių seniūnui Virgilijui Gaižauskui,
Sudeikių kultūros centro direktorei Linai Latožienei, AUKSO PAUKŠTĖS laureatui,
Utenos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ folkloro ansambliui „Kupolytė“, jo vadovei
Elenai Kiškienei, kapelai „Muzikantai iš pa Utenas“, vadovams Raimondui ir
Rimai Garsonams, Užpalių kanklininkų ansambliui „Pasagėlė“, vadovei Astai
Motūzienei, Utenos kultūros centro folkloro ansambliui „Utauta“, vadovei Liudai
Griciuvienei, taip pat AUKSO VAINIKO laimėtojui, tautodailininkui Vytautui
Valiušiui už šiltą, jaukų priėmimą savo sodyboje, už kulinarinį paveldą – Valerijai
Jovarienei ir, žinoma, klebonui Povilui Kleziui už „linksmą išankstinį visų
nuodėmių atleidimą“.

TARPTAUTINIS FOLKLORO FESTIVALIS „BALTICA-2008“
Liepos 1 - 6 d.
Programa
Liepos 1 d., antradienis
16.00 LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS LIAUDIES MENO PARODOS
ATIDARYMAS Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje ŽIDINYS
(Dominikonų g. 15)
18.00

FESTIVALIO SVEČIŲ PASIRODYMAI Vilniaus rotušės aikštėje

Liepos 2 d., trečiadienis
18.00 EITYNĖS (Gedimino prospektu į Kongresų rūmus)

Apie 2009-ųjų metų sausio – birželio mėnesiais vyksiančius renginius,
aprašytus šiek tiek plačiau, informacijos raštu lauksime iki š. m. gruodžio 10 d.
(būtų labai patogu, jeigu laikytumėtės įprastos knygelės formos, nenaudotumėte
lentelių ir siųstumėte elektroniniu paštu).

19.00

Geros vasaros visiems ir iki susitikimo Tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica
2008“

19.00

PRADŽIOS KONCERTAS Kongresų rūmuose (Vilniaus g. 6/14)

Liepos 3 d., ketvirtadienis
16.00 KONCERTAI VAIKŠTYNĖS Vilniaus gatvėmis
SVEČIŲ KONCERTAI vaikų, senelių namuose, miesto salėse, kavinėse,
restoranuose

Šį leidinį galite rasti ir internete www.llkc.lt
Inga Kriščiūnienė
(8 5) 2 61 25 94
Faksas: (8-5) 212 40 33, 261 26 07
El. paštas: ekinfo@llkc.lt
Mūsų adresas:
Etninės kultūros skyrius
Lietuvos liaudies kultūros centras
Barboros Radvilaitės g. 8
LT- 01124 Vilnius
Interneto svetainė: www.llkc.lt
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Liepos 4 d., penktadienis
10.00 KŪRYBINĖ LABORATORIJA Lietuvos liaudies kultūros centre (B.
Radvilaitės g. 8)
16.00

FESTIVALIO MIESTELIS Sereikiškių parke: koncertai, tradicijų, amatų,
nacionalinės virtuvės demonstravimas

19.00

KONCERTAS VAKARONĖ Sereikiškių parke

FESTIVALIO RENGINIAI Širvintų rajone, Druskininkų savivaldybėje
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Liepos 5 d., šeštadienis
10.00 KŪRYBINĖ LABORATORIJA Lietuvos liaudies kultūros centre (B.
Radvilaitės g. 8)
15.00

FESTIVALIO MIESTELIS Sereikiškių parke: koncertai, tradicijų, amatų,
nacionalinės virtuvės demonstravimas

19.00

KONCERTAS VAKARONĖ Sereikiškių parke
FESTIVALIO RENGINIAI
muziejuje Rumšiškėse

Jurbarko rajone, Lietuvos liaudies buities

Liepos 6 d., sekmadienis
14.00 EKUMENINĖ GIESMIŲ VALANDA Šv. Jonų bažnyčioje (Universiteto g. 3)
14.00

FESTIVALIO MIESTELIS Sereikiškių parke: koncertai, tradicijų, amatų,
nacionalinės virtuvės demonstravimas

18.00

ŠVENTINIS PABAIGOS KONCERTAS VAKARONĖ Sereikiškių parke

FESTIVALIO DALYVIAI
Užsienio šalių kolektyvai:
Armėnija
Folkloro grupė iš Artsakh (kalnų Karabacho)
Meno vadovas Slava Apresyan
Egiptas
Šokių grupė REDA TROUP
Meno vadovas Ehab Hasan
Estija
Šokių ansamblis HOIUSPUU
Vadovas Sirje Osipov
Graikija
Graikų šokio ir tradicinės kultūros centro ansamblis ir šokių grupė iš Larisos
Vadovas Kostas Sachinidis
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Latvija
Folkloro ansamblis ZEMGALI
Vadovė Velta Leja
Portugalija
Minho folklorinių šokių ir dainų grupė
Vadovas Joaquim Manuel Pinto
Rumunija
Folkloro ansamblis MIORITZA
Vadovai: Vartolomei Todeci ir Felicija Pantelimon
Ukraina
Folkloro ansamblis SILSKA MUZYKA
Vadovė Irina Slavčiuk
Vengrija
Siógárdo tradicijų puoselėtojų draugijos folkloro ansamblis
Vadovė Scilla Horvath
Lietuvos folkloro kolektyvai:
Radviliškio r. Baisogalos kultūros namų folkloro ansamblis DAINORIAI
Vadovė Stasė Anglickienė
Širvintų r. Gelvonų kultūros namų folkloro ansamblis SAVINGĖ
Vadovė Laimutė Bikulčienė
Zarasų r. Salako kultūros namų tradicinė kapela
Vadovas Osvaldas Macijauskas
Vilniaus m. LASS Vilkpėdės bendruomenės Socialinių paslaugų centro
folkloro ansamblis VERSMĖ
Vadovai: Dalia Mockevičienė, Darius Mockevičius
Kaišiadorių kultūros centro folkloro ansamblis VERPETA
Vadovai: Valerija Jankauskienė, Vilmantas Kratavičius
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Vilkaviškio r. Gražiškių kultūros namų folkloro ansamblis GRAŽUPIS
Vadovė Aldona Krapavickienė
Vilkaviškio m. etninės veiklos klubo folkloro ansamblis LANKUPA
Vadovė Daiva Ambrasaitė
Skuodo r. Mosėdžio kultūros centro folkloro ansamblis
Vadovė Vita Pajarskienė
Kauno m. folkloro klubas ŽAISA
Vadovai: Giedrė Ramunė Pečiulienė, Mintautas Petras Pečiulis
Biržų r. Anglininkų ir Užušilių folkloro ansamblis
Vadovė Laima Aukštuolienė
Varėnos r. Nedzingės laisvalaikio centro folkloro ansamblis NEDZINGĖ
Vadovė Nijolė Maceikienė
Trakų r. kultūros rūmų folkloro ansamblis RADASTA
Vadovė Rasa Norinkevičiūtė
Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro folkloro ansamblis ŽIBINYČIA
Vadovas Žydrūnas Rutkauskas
Plungės r. Kulių seniūnijos folkloro ansamblis VAISGAMTA
Vadovai: Mirga ir Audronis Gulbinskai
Nidos kultūros ir informacijos centro AGILA folkloro ansamblis GIEDRUŽĖ
Vadovė Audronė Buržinskienė
Rokiškio kultūros rūmų folkloro ansamblis GASTAUTA
Vadovai: Nida Lungienė, Egidijus Kundrotas
Kauno r. Garliavos kultūros centro folkloro ansamblis GEGUTALA
Vadovė Nijolė Grivačiauskienė
Panevėžio r. Miežiškių kultūros centro Trakiškio bendruomenės namų folkloro
ansamblis MARGUTIS
Vadovė Danutė Kirsnienė
Radviliškio r. Šeduvos m. seniūnijos kultūros namų folkloro ansamblis ŠEDUVA
Vadovė Emilija Brajinskienė
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Kėdainių r. Akademijos kultūros centro folkloro ansamblis SEKLYČIA
Vadovė Ona Auškalnienė
Varėnos r. Marcinkonių laisvalaikio ir pramogų centro folkloro ansamblis
Vadovė Rimutė Avižinienė
Druskininkų kultūros centro folkloro ansamblis STADAŁĖŁĖ
Vadovė Lina Balčiūnienė
Švenčionių r. Lazdinių-Adutiškio folkloro ansamblis
Vadovai: Palmira Krivickienė, Stanislovas Rumbutis
Kalvarijos sav. kultūros centro folkloro ansamblis
Vadovė Žydruolė Mankauskaitė - Zenevičienė
Vilkaviškio kultūros centro folkloro ansamblis SŪDUVIAI
Vadovė Nijolė Skinkienė
Vilkaviškio r. Vištyčio regioninio parko folkloro ansamblis ŠILOJAI
Vadovė Aldona Krapavickienė
Kelmės kultūros centro Jaunimo folkloro ansamblis TADUJA
Vadovas Osvaldas Gerbenis
Šilutės kultūros ir pramogų centro folkloro ansamblis VERDAINĖ
Vadovė Regina Jokubaitytė
Vilniaus Žvėryno vidurinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis DOLIJA
Vadovė Vilija Vaitkienė
Lietuvos mokslų akademijos folkloro ansamblis DIJŪTA
Vadovė Rūta Žarskienė
Vilniaus apskr. VšĮ Taurakalnio kultūros centro folkloro ansamblis JORĖ
Vadovai: Rūta ir Gintaras Aleksiūnai
Vilniaus miškų urėdijos folkloro ansamblis NALŠIA
Vadovė Audronė Vakarinienė
Vilniaus pedagoginio universiteto folkloro ansamblis PORINGĖ
Vadovai: Vladas Černiauskas, Audronė Vakarinienė
13

Vilniaus miesto etninės kultūros bendrija RADASTA
Vadovas Saulius Bružas
Vilniaus universiteto folkloro ansamblis RATILIO
Vadovės: Milda Ričkutė, Kristina Aponavičiūtė
VšĮ “Vilniaus Ūla” folkloro ansamblis ŪLA
Vadovė Janina Bukantaitė
Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis VILNELĖ
Vadovė Laima Purlienė
Vilniaus m. akademinio žemaičių jaunimo korporacijos “Samogitia” folkloro
ansamblis VIRVYTĖ
Vadovė Loreta Sungailienė
Vilniaus m. jaunimo folkloro ansamblis SPIEČIUS
Koordinatorė Lauksmina Kriščiūnaitė
Vilniaus m. folkloro grupė SAUGĖS
Koordinatorė Loreta Sungailienė
Vilniaus m. tradicinės muzikos kapela DUJA
Vadovas Arūnas Lunys

FESTIVALIO RENGĖJAI:
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Lietuvos liaudies kultūros centras
Jurbarko rajonas
Širvintų rajonas
Druskininkų savivaldybė
Tauragės apskritis
Lietuvos liaudies buities muziejus
FESTIVALIO KŪRYBINĖ ORGANIZACINĖ GRUPĖ:
Jūratė Šemetaitė (kūrybinės grupės vadovė)
Vida Šatkauskienė (kūrybinės grupės vadovės pavaduotoja)
Arūnas Lunys (direktorius)
Inga Kriščiūnienė
Eglė Plioplienė
Audronė Vakarinienė
Loreta Sungailienė
Nijolė Marcinkevičienė
Alė Počiulpaitė
Teresė Jurkuvienė
Laisvė Ašmonaitienė
Danutė Keturakienė
Roma Kraujalienė
Audronė Lasinskienė (spaudos dailininkė)
Rytas Belevičius (apipavidalinimo dailininkas)

Vilniaus m. sutartuvininkių grupė TRYS KETURIOSE
Vadovė Daiva Vyčinienė
Vilniaus m. tradicinė kapela GRIEŽIKAI
Vadovė Gaila Kirdienė
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Lapkritis

Seminaras „Liaudies kūrybos mokymo būdai. Vadovo,
mokytojo patirtis“ vaikų folkloro ansamblių vadovams ir
mokytojams
Jūratė Šemetaitė
(8~5) 262 4467

Vilniaus miestas
Spalis

LIETUVOS LIAUDIES KULTŪROS CENTRAS
ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS
Tel.: (8 5) 2 61 25 40, 261 25 94
Faksas: (8~5) 212 40 33, 261 26 07
El. paštas: lfcc@lfcc.lt

Seminaras „Etninė kultūra Šalčininkų krašte: tradicijos ir jų
pritaikymo galimybės“ Šalčininkų r. kultūros centre

Loreta Sungailienė
(8~5) 262 5958

Rugsėjis-gruodis

Seminarai „Dainuojamasis ir choreografinis folkloras
nūdienos regionuose“ Ukmergėje, Alytuje, Anykščiuose,
Kupiškyje

Loreta Sungailienė
Audronė Vakarinienė
(8~5) 262 5958, (8~5) 212 0570

Rugpjūčio 4–10 d.

20-oji etnoinstrumentologinė ekspedicija Jurbarko rajone

Rugpjūčio 12–15 d.

Tradicinio muzikavimo kursai Birštone (smuiku,
armonika)

Rugpjūčio 19–22 d.

Tradicinio muzikavimo kursai Visagine (cimbolais,
dūdmaišiu)

Rugsėjo 10–14 d.

Tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis
GRIEŽYNĖ 2008

Lapkričio 12 d.

Jurbarko krašto tradicinių muzikantų koncertas Lietuvos
liaudies kultūros centro didžiojoje salėje

Spalio 22 d.

Natų leidinio 100 smuiko kūrinių pristatymas - koncertas
LLKC didžiojoje salėje
Arūnas Lunys
(8~5) 262 5958
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Liepa 2d.

Vilniaus tautodailininkų, Taurakalnio tapybos studijos
,,Paletė“ narių, tapybos darbų paroda Rokiškio muziejuje

Liepos 4 d.

Knygos ,,Siuvinėtojos iš Naujasėdžio. Janina Čekelienė,
Ramutė Žiagūnienė, Teresė Sabaliauskienė, Angelė Stasė
Bareikienė“ pristymas. Siuvinėtojų seminaras Alantos
dvare, Molėtų rajone

Liepos 4-6 d.

Dalyvavimas tarptautiniame folkloro festivalyje ,,Baltica“.
Tautodailės amatų pristatymas mugėje Sereikiškių parke

Liepos 7-10 d.

Tapybos pleneras, skirtas Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmečiui, Senuosiuose Trakuose

Liepos 16 d.

Stanislavos Žebraitienės personalinė tapybos darbų paroda
Seimo galerijoje

Liepos 24 d.

Laimutės Fedosejevos personalinė
Karaliaučiuje, Istorijos muziejuje

Rugsėjo 2-7 d.

Dalyvavimas tarptautiniame folkloro festivalyje Danijoje

karpinių

paroda
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Rugsėjo 15 d.

Vilniaus ir Utenos apskrities tautodailininkų dalyvavimas
tarptautinėje parodoje „Menas kaip duona, duona kaip
menas“ Karaliaučiuje

Rugsėjo 17 d.

Knygos ,,Klaido Navicko popieriaus karpiniai“ pristatymas ir
personalinė paroda Adomo Mickevičiaus bibliotekoje

Rugsėjo 28 d.

Aldonos Karpavičienės (Zarasai) jubiliejinės sodų parodos
atidarymas galerijoje ,,Verpstė“

Spalis

Tautodailės ir dailiųjų amatų pristatymas respublikinėje
derliaus šventėje ,,Jievaro turtai“ Utenos rajone

Lapkritis

Vilniaus regiono liaudies meno paroda ,,Aukso vainikas
2008“ Trakų kultūros centre

Gruodis

Kalėdinių suvenyrų paroda ,,Verpstės galerijoje“

Gruodis

Kalėdinių atvirukų paroda Klaido Navicko karpinių galerijoje

Lapkričio 22 d.

Beieškant Vilniaus miesto ištakų

Lapkričio 29 d.

Vytauto palaikų beieškant. Iš dokumentinių laidų ciklo
„Reportažai iš Lietuvos požemių“

Justinas Lingys, režisierius

Gruodžio 6 d.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Ramutė Kraujalienė
852339509

Spalio 11 d.

Vilniaus pilys ir miestas

Vilnius – Lietuvos gynybos branduolys kare su kryžiuočiais

Lapkričio 8 d.

Mindaugas ir Vilnius?
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Romas Batūra, istorikas

Inga Baranauskienė, politologė

Rudens lygiadienis „Ugniniai juostų ženklai“
Projektą vykdys Vilniaus mokyklų etninės kultūros
entuziastai ir vaikų bei jaunimo folkloro ansambliai.
Tautinės juostos ženklų seką sukurs pedagogė Julija
Ikamaitė. Juostos raštai iš didelių parafino pripildytų indų
nuo pat ankstyvo ryto bus išdėstyti Neries upės krantinėje.
Sutemus palaipsniui įsižiebs ugninė raštų juosta, lydima
liaudies muzikos kompozicijų. Reginys pasibaigs liepsnų
plukdymu Nerimi
Koordinatorė Milda Ričkutė
(8~5) 279 1288
milda@etno.lt

Spalio 21-22 d.

Romas Batūra, istorikas

Spalio 25 d.

Gediminas ir Vilniaus įkūrimas

Lietuvos nacionalinis muziejus
Senasis arsenalas, Arsenalo g. 3
(8-5) 262 94 26
www.lnm.lt

Rugsėjo 21 d.

Ketvirtadienio kultūros istorijos vakarų 2007–2008 m.
kalendorius.
Ciklas skirtas Vilniaus paminėjimo 685-osioms metinėms

Aleksas Luchtanas, archeologas

Spalio 24 d.

Seminaras „Rudens šventės”

Koordinatorė Marija Liugienė
(8~5) 262 7737
marija@etno.lt

Vėlinių ciklas „Aš tyliai uždegu žvakelę“
Žvakučių uždegimo akcija Karveliškių kapinėse.
Ant neatpažintų kapų bus uždegamos žvakelės, prie laužo
senu lietuvišku papročiu – giedama

Romas Batūra, istorikas
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Spalio 30 d.

Senųjų liaudies giesmių valanda „Slauni mano giminėlė už
debesėlių” Šv. Kotrynos bažnyčioje

Koordinatorė Marija Liugienė
(8~5) 262 7737
marija@etno.lt

Lapkričio 18–19 d.

Gruodžio 4–20 d.

Seminaras „Žiemos šventės“

Koordinatorė Marija Liugienė
(8~5) 262 7737
marija@etno.lt

Paskaitos. Svečių valandos

Rugsėjo 1 – 30 d.

Tautodailininkės Aldutės Marytės Sadauskienės atvirukų
paroda „Spalvų paletė iš džiovintų gėlių“. J.Grušo
vidurinės mokyklos 7-8 kl. mokinių darbų paroda
„Lietuvos madona“

Aleksandras Žarskus

Rasa Klingaitė

Rugsėjo 18 d. 18.00

Jaunimo vakaronė su folkloro ansambliu

Rugsėjo 26 d. 18.00

Dainų vakaras „Rudens darbai ir dainos“ su folkloro
ansambliu

Spalis-lapkritis

Kilnojama spaudinių ir fotografijų paroda „LPS Kauno
sekmadieninė lietuvių kultūros mokykla“ (KTKC archyvo
medžiaga, parengė R.Ambraziejienė)

Koordinatorė Marija Liugienė
(8~5) 262 7737
marija@etno.lt

Spalio 22 d. 13.00

Seminaras „Tautinės kultūros ugdymas ir raiška“, KTKC
darbuotojų bei vaikų metodinių priemonių ir dailės
parodos atidarymas

Vilniaus etninės veiklos centras
Milda Ričkutė
(8~5) 2791288, (8~615) 67 809
milda@etno.lt

Spalio 25 d. 12.00

Koncertas, skirtas KTKC 20-mečiui. Projektas „Tautinės
kultūros virsmai: buvome-esame-būsime“

„Pabūkime advento rimtyje“
Parodos, koncertai Vilniaus miesto mokyklose

Koordinatorė Loreta Šarkaitė
(8~5) 262 7737
loreta@etno.lt

Gruodžio 21 d.

Šeštadieniais

Kalėdinis koncertas „Vidury lauko grūšelė“ Vilniaus rotušėje

Spalio 29 d.

Kauno miestas

15.00

Karpyba visai šeimai „Krikštai ir koplytstulpiai“

17.30

Paskaita „Gamtos ir žmogaus virsmas rudenį. Ilgių
papročiai“

Eglė Vindašienė

Aleksandras Žarskus

Pirmadieniais
Trečiadieniais
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Lietuvių tradicinių šokių studija
Pokalbiai „Atsivėrimai“

Nijolė Grivačiauskienė

Aleksandras Žarskus

19.00
Lapkričio 15 d. 12.00

Dainų vakaras „Kantičkinės giesmės“

Nijolė Grivačiauskienė

Kūrybos vakaras. Nijolės Birgelienės poezijos skaitiniai
„Iš tamsos į šviesą…“
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Lapkričio 20 d. 18.00

Vakaronė jaunimui su folkloro ansambliu

Lapkričio 28 d. 18.00

Dainų vakaras „Andriejaus burtai“

Gruodžio 1 –
sausio 6 d.

Advento renginių ciklas „Tyki kelionė į Kūčias“

Gruodis

Edukacinės valandėlės „Šviesos taku“

Gruodžio 6 d.

Tradicinė miesto puošimo akcija „Laimina miestą angelai“
miesto erdvėse. Dalyvaus miesto švietimo įstaigos

15.00

Gitana Nevulienė

Paskaita „Gamtos ir žmogaus virsmas žiemą. Kūčių
papročiai“

Klaipėdos miestas
Tradicinis tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“
Liepos 10 – 13 d.
PROGRAMA (Preliminari)
Liepos 10 d. 12.00

Aleksandras Žarskus

Gruodžio 10 d. 15.00

Karpyba visai šeimai „Pasipuoškime namus. Eglutės
žaisliukai iš popieriaus“
Eglė Vindašienė

Festivalio pradžios
,,Meridiano“

krantinėje

21.00

Festivalio klubas ir naktišokiai Meno kieme

prie

Žiemojimo vakaras visai šeimai „Advento papročiai ir
dainos“ (Nijolė Grivačiauskienė)

10.00

Kūrybinės dirbtuvės Etnokultūros centre (Daržų g. 10):
tradicinis dainavimas, muzikavimas, tautinis kostiumas

Edukacinės valandėlės (ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinių klasių mokiniams)

14.00

Šokiai ir dainos ant vandens

19.00

Folkšokas po ARKA

Gruodžio 18 d. 18.00

Nuolat

Registracija (8~37)-207409

Paskaitų ciklas 8-12 kl. moksleiviams „Pažink savo šaknis
- pažink save“

Liepos 12 d.

9.00

Klaipėdos „jomarkas“. Žolynų turgelis, tradiciniai amatai,
nacionalinė virtuvė, koncertai, žaidimai (prie ,,Meridiano“)

10.00

Kūrybinės dirbtuvės Etnokultūros centre: tradicinis
dainavimas, muzikavimas, tautinis kostiumas

Aleksandras Žarskus ir Vilma Čiplytė
Registracija (8~37)-207409

Kauno tautinės kultūros centras
Vilija Kepežinskienė, 8 ~ 620 60929
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koncertas

Klaipėdos „jomarkas“. Žolynų turgelis, tradiciniai
amatai, nacionalinė virtuvė, koncertai, žaidimai (prie
,,Meridiano“)

Kauno folkloro ansamblių tradicinis advento koncertas
„Už girių girių“

Nuolat

18.00

9.00

Gruodžio 12 d. 18.00

Liepos 11 d.

Klaipėdos „jomarko“ ir žolynų turgelio atidarymas
krantinėje prie ,,Meridiano“
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15.00

,,Dainom užliekim seną miestą...“ (Turgaus g., Tiltų g. bei
gretimos senamiesčio erdvės)

17.00

Koncertas ir tautinių kostiumų demonstravimas prie
,,Meridiano“

20.00
Liepos 13 d.

9.00

12.00–15.00

Festivalio metu

Rugpjūtis

20-oji etnoinstrumentologinė ekspedicija Jurbarko rajone

Rugsėjis–gruodis

Edukacinis pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Tradicija
jauniems“
Tradicinis muzikavimas ir etnochoreografija

Festivalio klubas ir naktišokiai Meno kieme

Rugsėjis–lapkritis

Seminarų ciklas „Tautiškumo pagrindai“. Vėlinės. Advento
– Kalėdų papročiai. Etnochoreografija

Klaipėdos „jomarkas“. Žolynų turgelis, tradiciniai amatai,
nacionalinės virtuvės, koncertai, žaidimai (krantinėje prie
,,Meridiano“)

Spalio pab.

Vėlinių vakaras Kalvystės muziejuje ir Etnokultūros
centre. Tai susikaupimo valanda tarp Mažosios Lietuvos ir
senųjų Klaipėdos kapinių kryžių. Folkloro ansambliai ir
žiūrovai giedos Mažosios Lietuvos dainas ir giesmes.
Kalbės katalikų ar liuteronų kunigas

Lapkričio 11 d.

Martyno šventė – viena iš žaismingiausių. Klaipėdos
vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvai vieni kitus moko
linksmų dainų, trankių šokių, siautulingų žaidimų. Veikia
vaikų „jomarkėlis“

Lapkričio pab. –
gruodis

Advento renginių ciklas. Klaipėdiškiams siūloma įvairi
veikla: susikaupimo vakarai, koncertai, pokalbiai apie šio
laikotarpio
papročius,
etnomokyklėlės.
Advento
vakarojimuose šio laikotarpio dainomis, burtais,
pasakojimais bandoma išlaikyti paslaptingą ir ramią
nuotaiką

Gruodis

Edukacinės pamokėlės „Eglutė be pirktinių žaisliukų“.
Šiaudiniai papuošalai, karpiniai

Rugsėjis–spalis

Dailininkės Gražinos Oškinytės dailės paroda „Abipus
horizonto“ Klaipėdos etnokultūros centro salėje (Daržų
g.10)

Svečių koncertai Meno kieme

Etnokultūros centre (Daržų g. 10) veiks retrospektyvinė
festivalio fotoparoda
Festivalyje dalyvaus: Belgijos, Italijos, Kroatijos, Ukrainos,
Suomijos, Gruzijos, Lietuvos tradicinio folkloro grupės
Festivalio rengėjas:
Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centras
Daržų g.10, Klaipėda
Tel./faksas (8 46) 41 01 08
El. p. info@etnocentras.lt

Rugsėjis–rugpjūtis

Liepa–gruodis
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Renginiai iš ciklo „Folkloro vakarai senamiestyje“.
Juose dalyvaus Klaipėdos krašto bei kitų Lietuvos regionų
folkloro kolektyvai, klubai
Iš renginių ciklo „Savitas Klaipėdos kraštas”. Atgaivinant
klaipėdietišką „kafijos“ gėrimo tradiciją, prie kavos
puodelio kalbamasi apie Klaipėdos krašto papročius,
tradicijas, istoriją

Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centras
Daržų g. 4, Klaipėda
Tel./ faks. (8~46) 410108,
El. paštas: info@etnocentras.lt
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Liepa

Išvyka į tarptautinį folkloro festivalį Anglijoje (Suffolk)
Koncertai Lvovo ir Kijevo (Ukraina) lietuvių bendruomenėms

Rugsėjo 6 d.

Rugsėjo 6 d.

Dalyvavimas Liudviko Rėzos kultūros centro organizuojamoje
folkloro šventėje „Pūsk, vėjeli“ Juodkrantėje

Spalis

Liuteronų laidotuvių giesmių vakaras Dovilų (Klaipėdos r.)
bažnyčioje

Dalyvavimas Liudviko Rėzos kultūros centro organizuojamoje
folkloro šventėje „Pūsk, vėjeli“ Juodkrantėje

Spalis

Vėlinių vakaras „Aš keleivis keleivelis“ Klaipėdos Marijos
Taikos Karalienės parapijos globos namuose „Caritas“

Gruodis

Advento vakaras Šilutės F. Bajoraičio bibliotekoje

Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro jaunimo sambūris „Audenis“
Valerija Jankūnaitė, 8~650 13593

Birželis–rugsėjis

Koncertai kruizinių laivų turistams

Liepos 20–30 d.

Koncertinė išvyka į Europos šalių tautinės kultūros
festivalį „Europeade –2008“ Martigny (Šveicarija)

Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro folkloro ansamblis „Kuršių ainiai“
Jolita Vozgirdienė, 8~673 14737
Alvydas Vozgirdas, 8~67638974

Liepos 20–30 d.

Koncertinė išvyka į Europos šalių tautinės kultūros festivalį
„Europeade – 2008“ Martigny (Šveicarija)

Rugsėjo 6 d.

Dalyvavimas Liudviko Rėzos kultūros centro organizuojamoje
folkloro šventėje „Pūsk, vėjeli“ Juodkrantėje
Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro folkloro ansamblis „Alka“
Rita Šukienė, 8~699 06591
Jonas Kavaliauskas, 8~674 35177

Birželis–rugsėjis

Koncertai kruizinių laivų turistams

Liepos 26 d.

Koncertas Jūros šventėje „Žvejo kieme“ (Jono kalnelis,
Klaipėda)
Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro
tradicinės instrumentinės muzikos ansamblis „Senoliai“
Elena Šalkauskienė, 8~612 18782
Jonas Petrauskas, 8~699 36012
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Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro
vaikų folkloro ansamblis „Alkiukai“
Elena Šalkauskienė, 8~612 18782

Spalis

Pasidalijimo rudens gėrybėmis valanda Šv. Juozapo
Darbininko parapijos bendruomenėje

Spalio 3 d.

Koncertas Prano
mokytojams

Lapkričio 11 d.

Dalyvavimas Martyno šventėje
savivaldybės etnokultūros centre

Mašioto

pagrindinės

Klaipėdos

mokyklos

miesto

Klaipėdos miesto Prano Mašioto vidurinės mokyklos
liaudiškos muzikos vaikų kapelija „Vos girdis“
Alvydas Vozgirdas, 8~67638974

Liepos 5 d.

Išvyka į tarptautinį folkloro festivalį „Ant vandens“
(Jurbarkas)

Liepos 7–13 d.

„Auksodžio“ stovykla Plateliuose
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Rugpjūčio 30 d.

Vakaronė Agluonėnų sodyboje

Rugsėjo 20 d.

Edukacinis projektas „Pažink, gerbk, puoselėk“ (Viekšniuose,
Mažeikiuose)

Lapkričio 27 d.

Advento vakaras Žemaičių dailės galerijoje (Žvejų g. 2/1)
Klaipėdos universiteto Menų fakulteto folkloro ansamblis „Auksodis“
Rūta Vildžiūnienė, 8~684 40680

Lapkritis

Spektaklio „Pupos“ (aut. Daiva Čepauskaitė) premjera
Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijoje (Jaunystės g.1)
Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos folkloro teatras „Aitvaras“
Jonas Kavaliauskas, 8~674 35177

Spalis

Tęstinis respublikinis projektas „Mes norim, kad žaliuotų“
Varėnos „Ąžuolo“ vidurinėje mokykloje

Gruodis

Koncertas „Obuolys Kalėdų stalui“ mokyklos bendruomenei
Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos vaikų folkloro ansamblis „Gervelė“
Asta Strumilienė, 8~612 76976

Liepa

Dalyvavimas miesto Jūros šventės renginiuose

Spalio 20 d.

Ąžuolų pagarbinimo popietė Adomo Brako dailės
mokykloje (Rumpiškės g. 45)

Lapkričio 2 d.

Kalnų giedojimas „Uždūšinės“ proga Adomo Brako dailės
mokykloje (Rumpiškės g. 45)
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Gruodžio 7 d.

Advento vakarojimas su pasakojimais, skaitymais,
pasninko valgiais ir „karunkos“ giedojimu Adomo Brako
dailės mokykloje (Rumpiškės g. 45)
Žemaičių kultūros draugijos Klaipėdos m. skyrius „Žemaičių alkierius“
Motineli Janina Zvonkuvienė, (8~46) 31287, 8 ~ 698 12267
Seniūnė Vida Čepulienė, (8~46) 255482, 8 ~ 604 88056

Rugpjūtis

Martyno Jankaus gimtadienio paminėjimas

Rugsėjis

Pažintinė kelionė „Kuršių keliais“. Klaipėda – Ventspilis

Spalis

Lietuvininkų ąžuolyno sodinimo talka

Lapkričio 30 d.

Konferencija
universitete

Gruodis

Advento vakaras Etnokultūros centre

„Lietuvininkai

ir

lietuviai“

Klaipėdos

Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“
Seimelio sekretorė Rūta Paulauskienė, (8~46) 252451

Lapkritis

Koncertas, skirtas kolektyvo veiklos 10-mečiui

Gruodis

Adventinis vakarojimas su mokyklos bendruomene
Klaipėdos „Versmės“ vidurinės mokyklos folkloro ansamblis „Versmelė“
Ingrida Jankienė, 8~674 42889

Gruodis

Kalėdinių kompozicijų paroda (kartu su Klaipėdos miesto
moksleivių saviraiškos centru)
Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
Marina Kubilienė, (8~46) 41 05 28
el. p. info@mlimuziejus.lt
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Folkloro šventė „Žuvys išgalvojo giesmes“
Etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje
Liepos 26 d. 11.00

Žvejiško kulinarinio paveldo diena

Liepos 27 d. 11.00

Žvejiškų amatų diena

Liepa–gruodis

Užsakomosios edukacinės pamokos „Pas seną žvejį“
Etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje
Lietuvos jūrų muziejus
Andra Šeputytė, 8 46 492250
el.p . a.seputyte@juru.muziejus.lt

Informaciją parengė
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ETNOKULTŪROS CENTRO
vyr. specialistė Margarita Macijauskienė, (8~46) 310022
el. p. m.macijauskiene@etnocentras.lt

Šiaulių miestas
Liepa-rugpjūtis

Šiaulių miesto folkloro ansamblių koncertai
amfiteatre

Rugsėjo 12 d.

Folkloro vakaras „Šiaulių dienos 2008“. Septinti metai
per miesto gimtadienį organizuojamas išskirtinis folkloro
vakaras, skirtas Baltų vienybės dienai
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miesto

Rugsėjo 13 d.

Apskrities folkloro kolektyvų koncertai miesto šventės
„Šiaulių dienos 2008“ metu pėsčiųjų bulvare ir aikštėse

Rugsėjis

Šeimų vakaronė „Patrepsėkim“ Šiaulių miesto kultūros
centre

Rugsėjis- gruodis

“Mano tautinis kostiumas“. Kiekvieną penktadienį kultūros
centre gali praktikuotis norintys išmokti austi ar pinti
juostas, megzti riešines, siūti marškinius, daryti ranges ir
kt.; konsultuojama tautinio kostiumo klausimais

Spalis

„Susiburkime kartu“. Tradicinis Šiaulių miesto Etninės
kultūros draugijos organizuojamas tautinių mažumų
kultūros bendrijų ir Lietuvos etninių regionų draugijų
susibūrimas (vyksta kiekvieną rudenį nuo 1996 metų)

Spalis-lapkritis

Regioninių seminarų ciklas “Patrepsynė“ respublikinių
folklorinių šokių varžytuvių pretendentams šokėjams ir jų
vadovams. Praeituose seminaruose sulaukta gausaus
būrio dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių.
Lauksime, ypač naujokų

Spalis

Šiaulių miesto ir apskrities mėgėjų meno kolektyvų
festivalio „Rudens mozaika“ folkloro popietė. Tradiciniu
renginiu pradedama „Rudens mozaika“, o geriausieji
lapkritį koncertuos baigiamajame festivalio koncerte „Mes
šauniausi“

Gruodis

Advento vakarojimai su ansambliais „Sidabrinė gija“ ir
„Abrūsėlis“ miesto mokyklose

Gruodis

Kiekvieną advento savaitę – susibūrimai su miesto
folkloro ansambliais ir kitais mėgėjų meno kolektyvais bei
svečiais iš kitų miestų

Gruodis

Seminaras „Laukiant Trijų karalių“
kultūrininkams, miesto visuomenei

pedagogams,
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Gruodis

Praktiniai kursai moksleiviams. Kasmet norintiems
siūlomos darbo grupės, kuriose tautodailininkai moko
tradicinių šiaudinių eglutės papuošalų, sodų gamybos,
popieriaus karpinių ir kt.
Šiaulių m. kultūros centro Etninės kultūros skyrius
Sigita Milvidienė, (8~41) 525693

Liepos 12-13 d.

Folkloro ansamblio „Sedula“ koncertinė išvyka į tradicinį
tarptautinį folkloro festivalį „Parbėg laivelis“ Klaipėdoje

Spalio 15 d.

Folkloro ansamblio „Sedula“ koncertas,
tarptautinei Baltosios lazdelės dienai paminėti

Advento vakaras „Būkime drauge advento laike“ ŠAS
kultūros namuose

Gruodžio 27 d.

Šventė „Palinkėkim gerų Kalėdų“ LASS nariams ir
Gubernijos mikrorajono gyventojams ŠAS kultūros
namuose
Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namai
Irena Volodkienė, (8~41) 545279

Liepos 14 d. 16.00

Žolinės šventės proga prie Rėkyvos kultūros namų –
liaudiškos muzikos koncertas, lauko gėlių paroda

Spalis

Karpinių paroda, skirta Pagyvenusių žmonių dienai
(atidarymas spalio 1 d.)

Lapkričio 20 d.

Popietė „Žaislai iš šiaudų“. Šiaulių miesto tautodailininkai
savo amato paslapčių mokys Rėkyvos mokyklos
moksleivius
Advento vakaras Rėkyvos kultūros namuose
Šiaulių m. kultūros centro Rėkyvos kultūros namai
Olga Osetrova, (8~41) 519109
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„Šiaulių dienos 2008“ miesto gimtadienio proga
(Šiauliams - 772 m.). Tradicinių amatų pristatymas
kūrybinėse dirbtuvėse: tekstilės (juostų audimas,
verpimas, pynikų pynimas brankteliais), keramikos,
medžio drožybos, kalvystės ir kt. Kaštonų alėjoje

Rugpjūtis – gruodis

Metodinių seminarų ciklas „Liaudies dailės ir
technologijų mokymasis“
Paprotinis menas: sodų iš šiaudelių rišimas, tinklo
mezgimas ir kt.
Tradicinis audimas. Rankšluosčiai (tęstinis projektas)

LTS Šiaulių skyriaus patalpose (Žemaitės g. 43)

skirtas

Gruodžio 7 d.

Gruodžio 7 d.

Rugsėjo 13 d.

Lapkritis

Šiaulių krašto tautodailininkų jubiliatų kūrybos
paroda
2008 m. ji organizuojama Kuršėnų kultūros centre.
Darbus pristatys 25–30 tautodailininkų. Tai tekstilės,
medžio drožybos, keramikos, tapybos, pynimo iš vytelių,
gintaro ir metalo kūriniai. Planuojama parengti bukletą

Lapkričio 29 d.

Konferencija „Tradiciniai Lietuvos amatai ir verslai“
Kuršėnų kultūros centre (Ventos g. 11)

Tautodailininkų kūrybos parodos asmeninių jubiliejų
proga ir kt. parodų salone „Devyni broliai“
Liepa

Kosto Urbonaičio gintaro ir metalo darbų (75-mečiui)

Rugpjūtis

Vandos Budraitienės pynimo iš vytelių (60-mečiui)

Rugsėjis

Virginijaus Padgurskio švilpynių (55-mečiui)

Spalis

Šiaulių krašto tautodailininkės pasitinka žiemą (pirštinių,
kojinių, šalių paroda)

Lapkritis

Valerijos Baliukonienės tekstilės (60-mečiui)
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Gruodis

Virgilijos Silvestros Šufinskienės puodynių (70-mečiui)

EDUKACIJA

Aušros alėjos rūmai, Aušros al. 47, Šiauliai

ARCHEOLOGIJA
Nuolat

Šiaulių rajono Kuršėnų miesto tautodailės ir amatų centre
(Ventos g. 7) – nuolat veikianti Šiaulių apskrities
tautodailininkų darbų paroda
Tautodailininkų folkloro ansamblio „Margulis“ veiklos
pristatymas Lietuvoje ir Šiaulių apskrityje. „Tradicinis
žemaičių turavojimas“
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius
Laima Kelmelienė, (8~41) 523962

Rugsėjis–lapkritis

Paroda „Vilnonis: dabar“ (Aušros alėjos rūmai, Aušros
al. 47, Šiauliai)
Parodos koncepcija remiasi muzeologine žiūra į vilnonius
gaminius, esančius Etnografijos skyriaus fonduose, kaip
tradicinės tekstilės šaką, vilnos apdirbimo priemones bei
meno, archeologijos objektus su avies motyvu. Kriterijus –
kultūros paveldo vertė per objektų muzealinę svarbą ir
tipiškumą.
Parodos žinojimo vertė plėtojama per tradicinių vilnonių
gaminių atsiradimo bei gyvavimo kontekstą, taip pat dalį
ekspozicijos skiriant šiuolaikiniam vilnoniam „pasauliui“,
t.y. šiandien tautodailininkų kuriamiems bei įmonių
gaminamiems produktams. Ši vertė visos parodos
koncepcijos kontekste praplečiama sveikatos, ekologijos,
sveikos gyvensenos aspektu per vilnonio audinio
savybes, susijusias su tuo, jog vilna yra higieniška,
lengva, minkšta, pralaidi orui, gerai saugo nuo
temperatūrų kaitos ir svarbiausia – suteikia šilumos ir
jaukumo pojūtį šaltu oru. Ji išlieka šilta netgi sudrėkusi.
Vilna jau nuo seno žinoma kaip turinti gydomųjų savybių.
Vilnoniai gaminiai ypač rekomenduojami tiems, kurie
serga reumatu, radikulitu ar sutrikusia kraujotaka. Tai bus
parodoje konkretizuojama per žiūros vertę.
Parodos kuratorė Rūta Stankuvienė
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EKSKURSIJOS
ŠIAULIŲ KRAŠTO PRAEITIS NUO SENIAUSIŲ LAIKŲ IKI XVII AMŽIAUS
Ekskursija vedama 2004 m. įrengtoje Archeologijos ekspozicijoje.
Lankytojai supažindinami su Šiaulių krašte gyvenusių žmonių
gyvenimo būdu, jų naudotais darbo įrankiais, ginklais, papuošalais
nuo pat pirmųjų gyventojų atsikraustymo iki XVII a. Pasakojimą
iliustruoja ne tik originalūs muziejuje saugomi eksponatai, bet ir
natūralaus dydžio rekonstrukcijos: akmeninio kirvio gręžimo
prietaisas, geležies lydimo krosnelės, medinis šulinys, rąstinė troba,
koklinė krosnis. Pasakojimas, eksponatai ir rekonstrukcijos yra ta
visuma, kuri leidžia lankytojui įgyti naujų žinių ir truputį ryškesnį
praėjusio tūkstantmečio vaizdą.
Kaina vienam moksleiviui – 3 Lt
Ekskursijos kaina su vadovu – 20 Lt grupei
Vad. Birutė Kielienė, (8~41) 52 43 94
Audronė Šapaitė, Virginija Ostašenkovienė, (8~41) 52 43 86

ARCHEOLOGINIAI KASINĖJIMAI ŠIAULIŲ SENAMIESTYJE
Paskaita Archeologijos ekspozicijoje. Jai iliustruoti panaudojami čia
esantys originalūs eksponatai ir XVI a. dubeninių koklių krosnies
rekonstrukcija. Klausytojai supažindinami su Šiaulių senamiesčio
tyrinėjimų istorija, vietomis, kur rastas XVI–XVII a. kultūrinis
sluoksnis. Plačiau kalbama apie turtingesnes radinių vietas: XVI a.
rūsį su dubeninių koklių krosnimi, pastatų prie Prisikėlimo aikštės
liekanas, Didždvario radinius.
Kaina vienam moksleiviui – 3 Lt
Ekskursijos kaina – 20 Lt grupei
Vad. Audronė Šapaitė, (8~41) 52 43 86

LIETUVOS PROISTORĖ. GYVENIMAS AKMENS AMŽIUJE
Paskaita skaitoma Archeologijos ekspozicijoje, panaudojant čia
esančius originalius eksponatus, kirvių įtvėrimo rekonstrukcijas,
rekonstrukcinius piešinius. Apibūdinant laikotarpį (10 tūkst. pr. Kr.–2
tūkst. pr. Kr. vidurys) kalbama apie klimatą, žmonių atsikraustymą į
35

Lietuvos teritoriją, jų buitį, darbus, tikėjimą, gyvenimo būdo pokyčius
per tūkstantmečius.
Kaina vienam moksleiviui – 3 Lt
Ekskursijos kaina – 20 Lt grupei
Vad. Audronė Šapaitė, (8~41) 52 43 86

LIETUVOS PROISTORĖ. ŽVILGSNIS Į GELEŽIES AMŽIAUS BUITĮ
Paskaita skaitoma Archeologijos ekspozicijoje, panaudojant čia
esančią geležies amžiaus trobos rekonstrukciją ir originalius
eksponatus. Apibūdinant I–XIII a. laikotarpį, akcentuojama Lietuvoje
gyvenusių žmonių buitis – kaip atrodė jų namai, drabužiai, ką jie
valgė, kokiuose puoduose virė maistą, kokius įrankius naudojo
kasdieniniams darbams.
Kaina vienam moksleiviui – 3 Lt
Ekskursijos kaina – 20 Lt grupei
Vad. Audronė Šapaitė, (8~41) 52 43 86

SENOVĖS GYVENVIETĖS IR KAPINYNAI ŠIAULIŲ MIESTE
Teminė ekskursija vedama Archeologijos ekspozicijoje, panaudojant
čia esančius originalius eksponatus ir Šiaulių miesto planą su
pažymėtais jo ribose esančiais archeologijos paminklais. Tai
gyvenvietės ir kapinynai, datuojami nuo IV a. po Kr. iki XVI–XVII a.
Klausytojai supažindinami su paminklų atradimo, tyrinėjimų istorija ir
ten surinktais radiniais.
Kaina vienam moksleiviui – 3 Lt
Ekskursijos kaina – 20 Lt grupei
Vad. Audronė Šapaitė, (8~41) 52 43 86

FILMŲ RODYMAS
ŽYMIAUSI ŠIAULIŲ KRAŠTO
krašto kultūros paminklai“)

Kaina vienam moksleiviui – 3 Lt
Vad. Audronė Šapaitė, (8~41) 52 43 86

ARCHEOLOGINIS KOSTIUMAS IR VIRVUČIŲ VIJIMAS SU AKMENUKAI
ARCHEOLOGIJOS EKSPOZICIJOJE.
Moksleiviai, išklausę daiktais iliustruoto pasakojimo apie senovinius
rūbus bei papuošalus, turi galimybę nusivyti po vieną archeologinio
kostiumo elementą – spalvotą virvutę. Virvutės vejamos iš vikingų
išmoktu būdu, naudojant akmenukus.
Kaina vienam moksleiviui – 3 Lt
Vad. Audronė Šapaitė, (8~41) 52 43 86

PUODŲ LIPDYMAS SENOVINIAIS BŪDAIS SENOVĖS AMATŲ TROBOJE.
Remiantis Lietuvos archeologijos medžiaga, moksleiviai
supažindinami su atskirų laikotarpių archeologine keramika, jos
tipais ir formomis, aptariama keramikos gamybos technologija.
Kiekvienas moksleivis gilinasi į žmonių gyvenseną, buitį ir
pasaulėžiūrą. Stengiamasi įtvirtinti proistorės žinias ir nusilipdyti
puodą. Tokiu būdu moksleiviai ugdo ir kūrybinius sugebėjimus.
Kaina vienam moksleiviui – 3 Lt
Vad. Birutė Kielienė, (8~41) 52 43 94

ETNOGRAFIJA
PILIAKALNIAI

(iš ciklo „Žymiausi Šiaulių

ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI LIEPORIUOSE

Kaina vienam moksleiviui – 3 Lt
Ats. Birutė Kielienė, (8~41) 52 43 94

EDUKACIJA
ARCHEOLOGINIS KOSTIUMAS
Geležies amžiaus kostiumu apsirengusi archeologė pasakoja apie
senovinius rūbus ir papuošalus nuo akmens amžiaus iki XVII a.
Pratybų dalyviai sužino apie siūlus, audinius ir drabužius: pluošto
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verpimą, audimą, drabužių siuvimą, kostiumo sudėdamąsias dalis, jo
nešioseną įvairiuose Lietuvos regionuose ir audinių išlikimą žemėje.
Jie gali apžiūrėti kostiumų rekonstrukcijas, patys pamėginti verpti
verpstuku.

EKSKURSIJOS
VALSTIEČIŲ BUITIS IR BŪTIS XIX A. PAB.–XX A. PIRMOJI PUSĖ
Ekskursija vedama Etnografijos ekspozicijoje. Pasakojama apie
valstiečių gyvenamąją aplinką, pagrindinius verslus, trobesius, namų
apyvokos daiktus, amatus, kalendorines šventes.
Kaina vienam moksleiviui – 3 Lt
Ekskursijos kaina su vadovu – 20 Lt grupei
Vad. Birutė Kielienė, (8~41) 52 43 94
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PAGRINDINIAI AMATAI LIETUVOS KAIME
Ekskursija vedama Etnografijos ekspozicijoje. Moksleiviai
supažindinami su pagrindiniais senovės amatais, iliustruojant juos
eksponatais, esančiais vitrinose. Pasakojant rodomas Etnostudijos
(Šiauliai) filmas „Kalvis visur duoną valgys“ (26 min.).
Kaina vienam moksleiviui – 3 Lt
Ekskursijos kaina – 20 Lt grupei
Vad. Gražina Didžgalvienė, (8~41) 52 43 91

ŽEMAITĖS MOTERS TAUTINIS KOSTIUMAS
Ekskursija vedama Etnografijos ekspozicijoje. Moksleiviai
supažindinami su žemaitės moters tautinio kostiumo ypatumais.
Pasakojant rodomas Etnostudijos filmas „Žemaičių liaudies
kostiumas“ (30 min.).
Kaina vienam moksleiviui – 3 Lt
Ekskursijos kaina – 20 Lt grupei
Vad. Skaistė Mockutė, (8~41) 52 43 91

SENOLIŲ KAIMO GRYČIOJ...
Ekskursija vedama Etnografijos ekspozicijoje. Moksleiviai
supažindinami su senovės buities daiktais ir mokoma taisyklingai
juos pavadinti, išsiaiškinti paskirtį. Prisimindami senolių išmintį,
moksleiviai dalijasi patirtimi apie orų spėjimus, mena mįsles, mokosi
buities darbų. Žinioms įtvirtinti atliekama kūrybinė užduotis „Surask
panašų daiktą ekspozicijoje“. Ekskursija skirta lopšelio-darželio
paruošiamosios grupės vaikams ir 1–8 klasių moksleiviams
Kaina vienam moksleiviui – 3 Lt
Ekskursijos kaina – 20 Lt grupei
Vad. Birutė Kielienė, (8~41) 52 43 94

LIETUVIŲ LIAUDIES KALENDORINĖS ŠVENTĖS (UŽGAVĖNĖS, ŠV. VELYKOS)
Moksleiviai supažindinami su Užgavėnių ir šv. Velykų švenčių
tradicijomis, apeigomis, įvairiais prietarais ir burtais. Pasakojimas
iliustruojamas eksponatais, esančiais Etnografijos ekspozicijoje, ir
rodomi Etnostudijos (Šiauliai) filmai „Kaukės magija“ (24 min.),
„Margučių raštai“ (28 min.).
Kaina vienam moksleiviui – 3 Lt
Ekskursijos kaina – 20 Lt grupei
Vad. Skaistė Mockutė, (8~41) 52 43 91
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FILMŲ RODYMAS
LIETUVIŲ TAUTINIS KOSTIUMAS
Žemaičių tautinis kostiumas (30 min.)
Klaipėdos krašto liaudies kostiumas (42 min.)
Aukštaičių liaudies kostiumas (38 min.)
Dzūkų liaudies kostiumas (30 min.)
LIETUVIŲ KALENDORINĖS ŠVENTĖS
Filmas supažindina su Užgavėnių ir šv. Velykų apeigomis ir
papročiais (47 min.)
LIAUDIES MENAS IR TRADICIJOS
Vestuviniai sodai (29 min.)
Miške gimusios – namuose verkia (30 min.)
Iš pašaknų skambantys kanklaliai (26 min.)
Kalvis visur duoną valgys (26 min.)
Kaukės magija (24 min.)
Margučių raštai (28 min.)

Kaina vienam moksleiviui – 3 Lt
Ats. Skaistė Mockutė, 841 52 43 91

EDUKACINĖS PAMOKĖLĖS
PYNIMAS IŠ VYTELIŲ ETNOGRAFIJOS EKSPOZICIJOJE
Moksleiviai supažindinami su pintais eksponatais vitrinose.
Pasakojama apie karklų vytelių paruošimą, pynimo priemones ir
būdus.
Dalyviai mokomi pinti iš vytelių krepšius, suvenyrus.
Kaina vienam moksleiviui – 3 Lt
Vad. Laimutė Tomkuvienė, (8~41) 52 43 94

VĖLINIŲ ŽIBINTŲ DARYMAS SENOVĖS AMATŲ TROBOJE
Moksleiviai mokomi iš molio lipdyti vėlinių žibintus ir juos papuošti
įvairiais raštais.
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Išreikšdami pagarbą mirusiems, savo rankomis padarytus žibintus
su žvakelėmis neša Vėlinių dieną ant savo artimųjų kapų.

Spalio 4 d.

Panevėžio bendruomenių rūmai
org. Zita Rimkuvienė, 8 ~ 615 37 413

Kaina vienam moksleiviui – 3 Lt
Vad. Birutė Kielienė, (8~41) 52 43 94

KIAUŠINIŲ MARGINIMAS
Moksleiviai supažindinami su XX a. margučiais Etnografijos
ekspozicijoje. Pasakojama apie spalvas, dažymo būdus,
ornamentiką, marginimo techniką, simboliką. Rodomas Etnostudijos
(Šiauliai) filmas „Margučių raštai“ (28 min.).
Antroje pamokėlės dalyje mokoma marginti kiaušinius karštu vašku.
Savo kūrybos margučius moksleiviai nešasi į namus.
UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ DARYMAS
Kaina vienam moksleiviui – 3 Lt
Vad. Skaistė Mockutė, (8~41) 52 43 91

Šiaulių „Aušros“ muziejus
Asta Vaitkienė, (8~41) 433680

Respublikinis meno festivalis „Dar ratą ratelį“, skirtas
tarptautinei Pagyvenusių žmonių dienai

Spalis

Renginys „Zanavykai – sielos broliai“ (iš vakaronių ciklo
„Užaugau Lietuvoj“)

Panevėžio bendruomenių rūmų diskotekų salė
org. Vanda Liobikienė, 8 ~ 615 55 71

Lapkričio 22 d.

Panevėžio apskrities vaikų tautinio meno festivalis „Iš
motulės skrynios“

Panevėžio bendruomenių rūmai
org. Zita Rimkuvienė, 8 ~ 615 37 41

Lapkritis

„Atkelsim plačiai žalius vartus“ (iš vakaronių ciklo
„Užaugau Lietuvoj“)

Panevėžio bendruomenių rūmų diskotekų salė
org. Vanda Liobikienė, 8 ~615 55 714

Gruodis

Advento vakarų ciklas „Apšviesk, sušildyk, sujunk“ (iš
vakaronių ciklo „Užaugau Lietuvoj“)
Panevėžio bendruomenių rūmų diskotekų salė
org. Vanda Liobikienė, 8 ~ 615 55 71

Informaciją parengė
Gvidas Vilys, (8~45) 501383, 8~682 50363
El. paštas: g.vilys@panevezys.lt.

Panevėžio miestas
Rugpjūčio 29 d.

Etnokultūrinis renginys vaikams „Vasaros išdaigos“

Rugsėjis

Vakaronė „Oi tai tau“ (iš vakaronių ciklo „Užaugau
Lietuvoj“)

Panevėžio bendruomenių rūmai
org. Zita Rimkuvienė, 8 ~ 615 37 413

Panevėžio bendruomenių rūmų diskotekų salė
org. Vanda Liobikienė, 8 ~ 615 55 714
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Birštono miestas
Liepos 5 d.

Regioninė folkloro šventė „Ten, kur Nemunas vingiuoja“
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Rugpjūčio 15d.

Gėlių šventė Birštono seniūnijoje Žolinės proga

Gruodžio 12 d.

Adventinių dainų ir ratelių popietė su folkloro ansambliu
„Raskila“

16-oji regioninė Dainavos krašto folkloro šventė
Liepa

Alytaus apskrities ir kitų Lietuvos regionų geriausi
tradicinio folkloro kolektyvai pristatys darbo dainų
programas. Planuojama surengti tautodailės darbų
parodą ir demonstruoti kino filmus etninės kultūros
temomis

Rugpjūtis

Renginys, skirtas tradicinei instrumentinei muzikai.
Dalyvaus visų Lietuvos regionų tradiciškai muzikuojančios
kapelos, postfolklorą atliekantys kolektyvai. Renginį
papildys tautinio kostiumo paroda, jaunųjų dizainerių
tradicinio kostiumo elementais sukurtos drabužių
kolekcijos

Spalis

Rudens darbų pabaigtuvės Viečiūnuose, Leipalingyje,
Ricieliuose

Lapkritis

Priešadventinė vakaronė “Pabūkim kartu”
laisvalaikio salėje

Lapkritis

Vakaronė “Taip
laisvalaikio salėje

Gruodis

Vakaras “Advento papročiai ir tradicijos” Ricielių
laisvalaikio salėje

Gruodis

Proginiai Kalėdų renginiai Druskininkuose, Leipalingyje,
Viečiūnuose, Ricieliuose

Zigmas Vileikis
(8~319) 65550

Druskininkų miestas
Liepos 7-13 d.

Liepa
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15-oji šeimų stovykla “Šeimos tradicijos” Latežeryje.
Stovyklautojai – šeimos su vaikais iš įvairių Lietuvos
vietovių. Čia klausomasi paskaitų etninės kultūros
temomis, mokomasi tradicinių amatų, dainų, šokių,
lankomos įžymios Druskininkų apylinkių kultūrinio paveldo
vietos. Vaikų amžius neribojamas.
2008 metų stovyklos tema – “Tradicinė dzūkų sodyba”:
senasis gyvenamasis namas, tradiciniai baldai, vidaus ir
išorės puošybos elementai, židinys, krikštasuolė. Meistrai
padės, patars, kaip megzti pagalvių užvalkaliukus, karpyti
iš popieriaus karpinius interjero puošybai, rišti sodus,
verbas, drožti šaukštdėtes, menteles, rankšluostines,
megzti pirštines, plėšyti plunksnas, kimšti pagalves, pinti
iš vytelių ir pušies šaknų, marginti kiaušinius, velti veltinį ir
kt. Vakarodami stovyklautojai mokysis lietuvių liaudies
dainų, ratelių, šokių, sportinių žaidimų, susipažins su
papročiais, smulkiąja tautosaka, susijusia su tradicine
dzūkų sodyba

uliojo

mūs

senoliai”

Viečiūnų

Leipalingio

Lina Balčiūnienė
(8~313) 53 122, 8~616 31 249

Leipalingio miestelio šventė “Sugrįžkim, pabūkim drauge,
po gimtinėje žydinčiom liepom”
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Vieta: Žvejybos uostas – prie kavinės ,,Žvejų užeiga“
Prieplaukos g. 21, Šventoji

Neringos miestas
Rugpjūtis

Folkloro grupės „Giedružė“ kompaktinės plokštelės
pristatymas

Reng. Šventosios kultūros centras, (8~460) 45137
sventososkcentras@takas.lt

Rugsėjo 1 d.

Nidos KTIC „Agila“ (Taikos g. 4)
Audronė Buržinskienė, 8 ~ 616 00884

Rugsėjis

Liaudiškos kapelos „Joldija“ koncertas vardo suteikimo
dešimtmečio proga Nidos gyvenvietėje

Reng. Palangos kultūros centras, (8~460) 48547
palangoskc@centras.lt

Rugsėjo 5 d.

Laurynas Vainutis, 8 ~ 614 13343

Gruodis

Etnomokyklėlė „Šv. Kalėdų belaukiant“ su tautodailininke
Elena Matulioniene

Nidos KTIC „Agila“
Edita Lubickaitė, 8 ~ 614 24 249

Gruodis

Advento vakaras

Palangos miestas
Liepos 19 d.
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Žvejų šventė. Žvejų uoste – įvairios varžybos ir
pramogos: valčių, vandens dviračių estafetės, jūrinio
mazgo rišimas, žuvies gaudymas rankomis; verdama
žuvienė, sveikinami žvejai, koncertas, liaudiška vakaronė
prie laužo, uostą nušviečia fejerverkas

Šventojiškių šventė. Tradicinė, skirta šventojiškiams,
vasaros sezono užbaigtuvės. Vieta: Kavinė ,, Medilė“,
Topolių g. 1, Šventoji
Reng. Šventosios kultūros centras, (8~460) 45137
sventososkcentras@takas.lt

Gruodžio 7, 14, 21 d.

Nidos KTIC „Agila“
Audronė Buržinskienė, 8 ~ 616 00884

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“

Palangiškių šventė. Tradicinė, skirta palangiškiams,
vasaros sezono užbaigtuvės. Vieta: Palangos miesto
aikštės

Advento sekmadieniai. Kameriniai renginiai visai šeimai
Vieta: Gintaro muziejus, Vytauto g. 17, Palanga
Reng. Palangos kultūros centras, (8~460) 48547
palangoskc@centras.lt

Gruodžio 8-12 d.

Tyli kelionė į Kūčias. Edukacinių renginių ciklas vaikams ir
suaugusiems. Jų metu dalyviai supažindinami su Kalėdų
papročiais, apeigomis. Keturis advento sekmadienius
rengiami kameriniai koncertai. Vieta: Vila „Anapilis, Birutės
al. 34A, Palanga
Reng. Palangos kultūros centras, (8~460) 48547
palangoskc@centras.lt

Gruodžio 30 d.

Tradicinės senųjų metų palydos. Vieta: Kavinė ,,Medilė“,
Topolių g. 1, Šventoji
Reng. Šventosios kultūros centras, (8~460) 45137
sventososkcentras@takas.lt

Dainius Sobeckis, (8~460) 48557
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protėvių takais, prie laužo bendruomeniška košė,
gegužinė, bendruomenių kiemelių pristatymai
Kaimo bendruomenė „Klykolių sodžius“
Sigita Burgienė, 8 ~ 682 42950

Visagino miestas

Rugpjūčio 15 d.

Liepos 4 d.

Vario triūbos sveikina Lietuvos valstybę (reng. Mindaugo
karūnavimo dienai)

Liepos 24 d.

Vaikų tradicinio muzikavimo mokymo stovykla vaikams
(Jaunimo kultūros centras „Orbita“)

Miesto šventė „Atverkime miesto vartus“ Naujojoje
Akmenėje. Šventė prasidės šv. Mišiomis, duonelės,
žolynų pašventinimu. Miesto aikštėje lauks Šiaulių
apskrities, rajono tautodailininkai, vyks folkloro ansamblių,
kapelų koncertai

Sigita Burgienė, (8~425) 56996

Rugpjūčio 9–10 d.

Visagino miesto šventė

Rugpjūčio 25–29 d.

Tradicinio muzikavimo cimbolais ir dūdmaišiu
mokymo stovykla (LLKC, Jaunimo kultūros centras
„Orbita“)

Rugsėjo 27–28 d.

Tautinių kultūrų festivalis „Rudeninės“

Gruodžio 26 d.

Renginys „Lietuvos etninių regionų brydė Visagine“
(numatoma)

Rugsėjo 27 d.

Rudens šventė miesto aikštėje

Spalio 24 d.

Žemdirbių vakaronė „ Kai širdyje ne ruduo“ Kruopiuose

Lapkričio 1-2 d.

Sakralinės muzikos valanda Alkiškių kapinėse ir kultūros
namuose

Lapkričio 16 d.

Naujosios
Akmenės
kaimiškosios
seniūnijos
bendruomenių meno ir sporto šventė „Draugystės tiltai“
Klykolių kaimo paplūdimyje. Įvairios rungtys, bėgimas

Regioninė folkloro ansamblių sueiga “Pabūkime
kartu” Ventos kultūros namuose. Dalyvaus Akmenės,
Mažeikių, Šiaulių rajonų folkloro ansambliai, kapelos
Dalia Jankuvienė, 8 ~ 620 68976

Lapkričio 28 d.

Kivylių bendruomenės susibūrimas vakare„ Oi, Kalėda“

Gruodžio 5 d.

Etnopamokėlė „Advento papročiai ir žaidimai “Kruopių
kultūros namuose. Vaikai žais, mokysis giesmių, burtų,
spėjimų

Akmenės rajonas
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Genutė Baliulienė, 8 ~ 620 68975

Aldona Tenienė, 8 ~ 620 68974

Dalia Savickaitė
8 ~ 614 40126

Liepos 5 d.

Angelė Norkienė, 8 ~ 620 68973

Julija Navickienė, 8 ~ 685 27877

Genutė Baliulienė, 8 ~ 620 68975

Gruodžio 13 d.

Advento vakaras „Kaip vakarojo mūsų senoliai“ Akmenės
kultūros centre
Sigita Burgienė, (8~425) 56966
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Rugpjūčio 15 d.

Gruodžio 14

Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Liepos 10-15 d.

Rugpjūčio 16-17 d.

Žolinės šventė Papilės parke
Vyks dviejų klubų: pagyvenusiųjų ir neįgaliųjų susitikimas.
Bus prisimenami išėję Anapilin klubiečiai, vaišinamasi dar
seno derliaus vaišėmis (naujo derliaus vaišių negalima
ragauti, kol nesunaudotos senojo derliaus)
Folkloriniai šokiai ir dainos, gegužinė
Advento vakaras kultūros ir laisvalaikio centre. Bus
pristatoma surinkta etninė medžiaga apie Papilės
miestelio adventinio laikotarpio papročius ir tradicijas.
Koncertas
Edukacinės pamokėlės - S.Daukanto muziejaus klėtelėje
pradinių klasių mokiniams:
¾ mokymasis vyti pančius
¾ sviedinukų gaminimas iš medžiagos, prikimšta
šiaudų. Žaidimai su pagamintais sviedinukais pagal
S.Daukanto „Būdą“
¾ vakaronė ir programos apibendrinimas
Regioninis dailininkų pleneras „Nikodemo Ivanausko
keliais“, skirtas N.Ivanausko 165-osioms gimimo
metinėms, Lazdynų Pelėdos muziejuje Paragiuose.
Kviečiami dalyvauti tapytojai. Per 5 dienas dailininkai
susipažins su senu ramybe dvelkiančiu parku, dvaru,
kuriame kūrė rašytojos Lazdynų Pelėdos tėvas dailininkas
Nikodemas Ivanauskas, samanomis apaugusiu akmeniu,
ant kurių savo brandžiausius kūrinius parašė rašytoja
Lazdynų Pelėda, ir tapys

Šv. Roko atlaidai Šiaudinėje
Klojimo teatrų krivūlė Paragiuose
Koncertas
Liepos 5–16 d.

Spaudinių paroda „Lietuvių tautos žygdarbis – Žalgirio
mūšis“

Rugpjūčio 1-29 d.

Kraštotyros leidinių paroda „Paskaitykime apie Akmenės
kraštą“

Rugpjūčio 5-18 d.

Spaudinių paroda „Žolinė – žalumos suvešėjimo ir
derliaus brandos šventė“

Spalio 23 –
lapkričio 4 d.

Spaudinių paroda Vėlinėms „Šviesa prie amžinybės vartų“

Gruodžio 12-31 d.

Spaudinių paroda „Kai suskambės Kalėdų varpai“

Gruodžio 22-31 d.

Spaudinių paroda „Smagi ta dainelė Kalėdų ryto“

Gruodžio 23 d.

Popietė „Su šv.Kalėdom“

Spalio 30 –
lapkričio 14 d.

Spaudinių paroda „Atsiveria vėlių varteliai“ Akmenės
miesto bibliotekoje

Gruodžio 3-31 d.

Spaudinių paroda gražiausioms metų šventėms – šv.
Kalėdoms ir Naujiesiems metams – Ventos miesto
bibliotekoje

Gruodžio 15-24 d.

Spaudinių paroda „Tyli naktis“, skirta Kūčioms Agluonų
kaimo bibliotekoje

Gruodžio 20 d.

Literatūrinė popietė „Belaukiant Kalėdų senelio“ Agluonų
kaimo bibliotekoje

Lazdynų Pelėdos dvare muziejuje
Projektas „Sugrįžimai į Paragius“:
Regioninio dailininkų plenero „Dailininko
Ivanausko keliais“ darbų paroda visuomenei

Nikodemo

Konferencija „Paragių dvaro kultūrinis palikimas“,
skirta dailininko Nikodemo Ivanausko 165-osioms gimimo
metinėms
Kamerinės muzikos ir poezijos vakarai „Pelėda naktyje“
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Rugpjūčio 22 d.

Popietė „Žemaitija – gandrų karalystė“ Daubiškių kaimo
bibliotekoje

Gruodžio 23 d.

Popietė, kuriuoje bus kalbama apie Kalėdų valgius, apie
burtus, papročius Papilės kaimo bibliotekoje

Gruodžio 19 d.

Popietė „Kūčių – papročiai ir tradicijos“ Daubiškių kaimo
bibliotekoje

Lapkričio 1 d.

Išvyka su vaikais kapų tvarkyti

Spalio 28 –
lapkričio 10 d.

Spaudinių paroda „Mūsų kraštietis Simonas Daukantas“
Eglesių kaimo bibliotekoje

Spalio 28 –
lapkričio 10 d.

Spaudinių paroda „Tautosaka Simono Daukanto kūryboje“
Jučių kaimo bibliotekoje

Spalio 28 d.

Rašytojo, istoriko Simono Daukanto 215-osioms gimimo
metinėms skirta etnokultūrinė popietė Jučių kaimo
bibliotekoje

Gruodžio 23 d.

Popietė „Prie Kūčių stalo“ Jučių kaimo bibliotekoje

Spalio 1-31 d.

Spaudinių paroda „Papilės krašto įvykiai, datos, įžymūs
žmonės“ Kairiškių kaimo bibliotekoje

Rugsėjo 15 d.

Viktorina „Mįslės ir patarlės apie knygas“ Kivylių kaimo
bibliotekoje

Org. Sablauskių kaimo biblioteka

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Janina Rekašienė, (8~425) 57133, 8 ~ 616 88706,
el.p. kultura@akmene.lt

Anykščių rajonas
Liepos 27 d.

Svėdasų krašto liaudies muzikantų, tautodailininkų,
literatų sambūris „Ieškokime deimančiukų savyje ir šalia
savęs“. Bendras Vaitkūnų skyriaus, vaižgantiečių klubo
„Pragiedrulys“ bei labdaros ir paramos fondo „Baltasis
balandis“ renginys

Liepos 26-27 d.

Tradicinė miesto šventė per šv.Onos atlaidus. Mugė,
koncertai, vakaronės. A.Baranausko „Anykščių šilelio“
skaitymai prie klėtelės, virtuali „Anykščių šilelio“ iliustracijų
paroda miesto centre

Spalio 31 –
lapkričio 12 d.

Spaudinių paroda „Dega gyvenimas tyliai“, skirta
Vėlinėms, Kivylių kaimo bibliotekoje

Gruodžio 15–24 d.

Spaudinių paroda „Kūčių valgiai ir papročiai“ Kivylių
kaimo bibliotekoje

Liepa

Tradicinė S.Dariaus ir St.Girėno skrydžio per Atlantą
atminimo naktis prie Puntuko akmens

Spalio 21–31 d.

Fotonuotraukų paroda „Laikas, kaip upė vis bėga pro
šalį“ (Šapnagių kaimo gyvenimo akimirkos) Pakalniškių
kaimo bibliotekoje

Rugpjūtis

Žolinės proga Burbiškyje prie bažnyčios – puokščių
paroda, gražiausių sodybų fotonuotraukų stendas,
gražiausių sodybų šeimininkų apdovanojimas, koncertas,
padėka kaimo bendruomenėms

Gruodžio 15–30 d.

Spaudinių, atvirukų, fotonuotraukų paroda „Kai žemę
apgaubia Kalėdų paslaptis“ Pakalniškių kaimo bibliotekoje

Rugpjūtis

Sambūris „Susieikim,
Debeikiuose
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debeikiečiai,

suvažiuokim“
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Rugpjūtis

Svėdasams 505 metai. Koncertai, kapelų varžytuvės,
mugė, diskoteka

Rugpjūtis

Jaunimo etninės kultūros ir keistojo folkloro festivalis
„Folk–virus“, etninės kultūros pažinimo stovykla,
paskaitos, seminarai, senųjų liaudies amatų mokymai,
keistojo folkloro grupių koncertas Troškūnuose (projektas)

Rugsėjis

Tradicinis renginys Juozo Tumo Vaižganto skaitymai
Svėdasuose prie Alaušo ežero. Dalyvaus aktoriai,
dainininkai, kilę iš Svėdasų krašto, vietos literatai, mėgėjų
meno kolektyvai iš Kupiškio, Rokiškio, Utenos, Pasvalio
r., Vilniaus ir Kauno miestų
Vaižganto skaitymai Vaitkūnuose. Parodos, skaitymai,
Lietuvos rašytojų sąjungos ir Lietuvos žurnalistų sąjungos
Vaižganto premijos įteikimas, koncertas

Spalis

Kraštotyrininkų susiėjimas „Kraštotyra ir kraštotyrininkas“,
skirtas rašytojos, muziejininkės Teresės Mikeliūnaitės 80mečiui ir Anykščių viešosios bibliotekos kraštotyrinės
veiklos 50-mečiui Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių
sodyboje Griežionėlėse

Spalis

Tradiciniai rudens darbų pabaigtuvių renginiai Burbiškyje,
Debeikiuose,
Kavarske,
Kurkliuose,
Mačionyse,
Staškūniškyje, Skiemonyse, Svėdasuose, Traupyje,
Troškūnuose, Vaitkūnuose

Spalis

Derliaus kraitė Anykščių mieste ir kultūros centre

Spalis

Apskrities romansų festivalis „Aukštaitijos žiedynai“
kultūros centre

Spalis
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Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų sezono pradžios
koncertas

Lapkritis

Lietuvos vaikų ir jaunimo improvizacinių renginių
ciklas „Šviesos ratas“ (tęstinis projektas). Dalyvaus
įvairių Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų, teatrų studijų
nariai, skaitovai, muzikantai, dailininkai. Improvizacijos
bus pristatomos žiūrovams, veiks meno terapijos
laboratorijos, vaikai ir jaunimas koncertuos, vyks
teatralizuotos eitynės, siaubo pasakų nakties pristatymas
Troškūnų bernardinų vienuolyno ansamblyje

Gruodis

Adventiniai ir kalėdiniai renginiai Ažuožeriuose, Burbiškyje,
Debeikiuose, Kavarske, Kurkliuose, Leliūnuose, Mačionyse,
Staškūniškyje, Svėdasuose, Traupyje

Gruodis

Teatralizuotas vaidinimas „Beatliejaus
Troškūnuose, Švč. Trejybės bažnyčioje

Gruodis

Kalėdiniai renginiai miesto mokyklų, įmonių, įstaigų
darbuotojų vaikams kultūros centre

Gruodis

Senųjų metų palydos kultūros centre

žvaigždė“

Regina Stumburienė
(8 ~ 600) 94459
El. paštas: akrumai@gmail.com

Biržų rajonas
Birželio 16 –
liepos 13 d.

Fotomenininko Stanislovo Bagdonavičiaus fotografijų
paroda Biržų krašto muziejuje „Sėla“

Liepos 5 d.

Folkloro ansamblių „Žemyna“ ir „Siaudela“ išvyka į
Panevėžio apskrities meno ir sporto šventę Pasvalyje
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Liepa

Kraštiečių sueiga „Sugrįžtu į gimtą sodžių“ Šukionių kaime

Spalis

Renginys „Pilni aruodai“ Ramongaliuose

Liepa

Kraštiečių susibūrimas Kratiškių kaime

Spalis

Vėlinių vakarai rajono kultūros įstaigose

Liepa

Lapiškių kaimo šventė

Lapkričio 1-2 d.

Mirusių pagerbimas rajono kapinėse

Liepos 16 –
rugpjūčio 17 d.

Paroda „Praeitis atverta ateičiai“ krašto muziejuje „Sėla“

Spalio 23 –
lapkričio 23 d.

Tautodailininkės Onos Ladygienės paroda „Mano kūrybos
duoklė Jums...“ Biržų krašto muziejuje

Liepos 20 d.

Kraštiečių sugrįžtuvės į Pabiržės kaimą

Lapkritis

Advento vakaras drauge su
folkloro ansambliais
„Siaudela“ ir „Aušrela“ kultūros centre

Rugpjūtis

„Sidir vidir žolynai žydi“ Vabalninke
Lapkritis

Tradicinė duonos šventė Pačeriaukštės kaime

Rugpjūtis

Kraštiečių popietė Anglininkų kaime
Gruodis

Eglutės įžiebimas Biržų mieste ir rajono kultūros įstaigose

Rugpjūtis

Vabalninko seniūnijos kapelų sambūris Ramongalių
kaime

Gruodis

Popietė „Gaspadinių gaspadinės“ Pasvaliečių kaime

Rugpjūčio 19 –
rugsėjo 21 d.

Biržų dailės grupės „8“ kūrybinių darbų paroda „Sėloje“

Rugsėjis – gruodis

Seminarai „Biržų krašto etnokultūra“ Biržų kultūros centre

Rugsėjis

Šv. Mato atlaidai Šukionių kaime

Rugsėjis

Seniūnijos susibūrimas rudenį Pabiržės kaime

Rugsėjis

Biržų kultūros centro folkloro ansamblio „Siaudela“
koncertinė išvyka į Rygą

Rugpjūčio pab. –
rugsėjo 30 d.

Vydo Vareikos ir Ramutės Petronytės jubiliejinės parodos
krašto muziejuje „Sėla“

Spalis

Seniūnijos bendruomenių sueiga Pabiržės kaime

Spalis

Derliaus šventė Anglininkų kaime

Spalis

Pačeriaukštės seniūnijos armonikininkų ir liaudiškų kapelų
popietė „Grok, armonika“ Pačeriaukštėje
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Jūratė Garnelienė
(8~450) 32017, 8~682 40098
El. paštas: juracka@takas.lt

Ignalinos rajonas
Rugsėjo 13 d.

Tarptautinio liaudiškos instrumentinės muzikos festivalio
“Griežynė” viešnagė Ignalinoje

Lapkričio 15 d.

Tradicinis vaikų folkloro festivalis „Skranda gegutė“
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Gruodžio 20 d.

Advento vakaras „Tylos kalbėjimas“
Lina Bukauskienė, (8~386) 53147

Jonavos rajonas
Liepa

Kraštiečių susibūrimas Žeimių kultūros centre. Šv. Mišios,
tautodailininkų, gėlininkų mugė. Koncertuos folkloro
grupės

Liepa

Bendruomenės sambūris Batėgalos kaime. Kryžiaus
atidengimas ir šventinimas. Dainuos folkloro ansambliai

Liepa

Vakaronė Juškonių kultūros centre kartu su rajono
liaudiška kapela ir folkloro ansambliais

Liepa

Poezijos ir dainų vakaras Ruklos miestelio parke su
rajono poetais, folkloro ansambliais

Liepa

Kaimo bendruomenės susibūrimas Čičinų kultūros centre.
Susitiks kraštiečiai. Aktorė Dalia Michelevičiūtė aplankys
tėvo gimtinę

Liepa

Oninių kermošius Kulvoje. Varduvininkių pagerbimas,
sveikinimai, smagiausios, dainingiausios, geriausios
šeimininkės, išradingiausios Onos rinkimai, grieš
liaudiškos kapelos

Rugpjūtis
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Vaikų popietė gamtoje

Org. Batėgalos kultūros centras

Rugpjūtis

Kraštiečių susibūrimas Šilų kultūros centre. Linksmins
folkloro ansamblis

Rugpjūtis

Viktorina „Žolynėli žalias“ Kulvos, Ruklos, Panoterių
kultūros centruose

Rugsėjis

Vakaronė „Graži mūsų šeimynėlė Upninkuose.
Gaspadinės ruoš valgių parodą, varžysis gaspadoriai

Rugsėjis

Bendruomenės susiėjimas Dumsių kultūros centre drauge
su Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomuoju
pulku, rajono ir šalies tautodailininkais. Kviečiami ir
kraštiečiai. Laukiama svečių iš Vokietijos

Rugsėjis

Kaimynų susibūrimas per atlaidus Panoterių kultūros
centre

Spalis

Senimo vakaronė Šilų kultūros centre. Rankdarbių
parodėlė ir folkloro ansamblio koncertas

Spalis

Šeimų susibūrimas Čičinų kultūros centre. Šeimininkės
pristatys sveiko maisto receptus, bus apdovanoti
gražiausių sodybų šeimininkai, veiks valgių ir daržovių
paroda

Spalis

Jaunimo vakaronė Panoterių kultūros centre

Spalis

Rudenėlio įspūdžiai Kuigalių kultūros centre. Veiks
daržovių ir maisto paroda

Spalis

Rudens kermošius Žeimių gyvenvietėje. Bus pagerbti
geriausi ūkininkai, žemdirbiai, garbingo amžiaus žmonės

Lapkritis

Senjorų ir senelių susibūrimas prisiminti ir padainuoti
Kulvos kultūros centre

Lapkritis

Vakaronė Dumsiuose. Folkloro ansamblio koncertas
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Lapkritis

Ūkininkų susiėjimas Bukonių kultūros centre. Bus
apdovanoti gražiausių sodybų šeimininkai

Gruodis

Advento vakarai Batėgalos, Šilų, Kulvos, Dumsių, Čičinų,
Ruklos, Užusalių, Juškonių kultūros centruose. Folkloro
ansambliai, pavieniai atlikėjai primins advento laikotarpio
dainas, padavimus, burtus, žaidimus, ratelius

Gruodžio 14–20 d.

Kalėdų eglutės įžiebimo iškilmės Jonavoje, Dumsių,
Žeimių, Kuigalių gyvenvietėse

Gruodžio 26–29 d.

Spektakliai, teatralizuoti koncertai prie eglutės

Lapkritis

Per Vėlines po šv. Mišių už mirusiuosius bus lankomi
kapai, mirusiųjų atminimui skiriama poezijos ir muzikos
valanda „Prisiminimų kiemas šešėliuotas“ Raktuvės
koplyčioje (Žagarėje) ir Žukančių bažnyčioje (Gaižaičių
seniūnija). Dalyvaus vietos literatai, meno mokyklos
giedoriai

Gruodis

Advento vakaro teatralizuota programa „Sodai sodai
leliumai“ – tradicinis renginys. Jame dalyvaus vaikų,
jaunimo ir pagyvenusiųjų folkloro kolektyvai

Gruodis

Tradicinis Kalėdų nakties vaidinimas „Kalėdų sniege
rožės pražysta“. Po Mišių bažnyčioje miestelio gyventojai
ir svečiai rinksis į kultūros centro salę. Jau daugelį metų
miestelio bendruomenė kartu su jaunimu kuria parapijos
vaidinimą – nuoširdžią, jautrią, pamokančią istoriją.
Tekstinė medžiaga, išradingos dekoracijos, kruopščiai
parinkta muzika sustiprina kiekvieno Kalėdų stebuklo
laukimą

Danguolė Miliauskienė, (8~349) 51 433

Joniškio rajonas
Liepa

Žagarės kultūros centras
Liepos 5 d.

Oninės Žagarėje. Miestelio aikštėje – koncertas,
sveikinamos Onos. Gegužinė papildoma įvairiomis
pramogomis

Ats. Vijoleta Kuprevičienė

Rugsėjis
Rugpjūtis

Kraštiečiui, Joniškio garbės piliečiui, choro dirigentui,
Folkloro teatro režisieriui Povilui Mataičiui – paroda „Nuo
giedojimų iki bylojimų“ jo 75-ojo jubiliejaus proga

Žolinės šventė. Po šv. Mišių šventoriuje rengiama gėlių
puokščių paroda, bus šventinami žolynai. Apdovanojami
gražiausių sodybų šeimininkai. Poezijos knygą pristatys
žagarietė literatė Genovaitė Ramutienė. Renginys baigsis
šokių vakaru

Susitikimas su vertėja Dzintra Elga Irbyte, rankdarbių
paroda VB Lieporų filiale
Ats. Violeta Navickienė

Fotoparoda „Spalvingi gimtojo kaimo vaizdai“ VB
Maldenių filiale
Ats. Lionė Adomaitienė

Rugsėjis

58

Vytauto Didžiojo karūnavimo dieną bendruomenės nariai,
moksleiviai, svečiai padės gėlių prie Vytauto paminklo,
prisimins nelengvą paminklo istoriją, aplankys Tėvo
Stanislovo klėtelę. Juodeikių senojoje mokykloje susiburs
vakaroti

Lapkritis

Kraštotyros vakaras „Krašto šviesuoliai bajorai von
Goesai“ VB Lieporų filiale

Ats. Violeta Navickienė
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Spalis

Vaikų piešinių paroda „Mokytojos vaikų akimis“, skirta
Mokytojo dienai, VB Žagarės filiale

bendruomenės, folkloro kolektyvai. Veiks derliaus gėrybių
paroda, kas norės, ragaus kaimiškų patiekalų

Ats. Aušra Jonuitytė

Senovinis patalkių vakaras VB Darginių filiale

Ats. Ona Burmistrovienė

Gruodis

Advento vakaras Joniškio mieste

Liepa – gruodis

Amatų mokymas rajono mokyklose, bendruomenės
salėse
Org. rajono Etninės kultūros globos taryba

Jono Avyžiaus viešoji blioteka
Genė Čiutienė, (8~426) 51258

Liepa – gruodis
Liepos 13 d.

Škaplierinės atlaidai ir kraštiečių šventė Kriukų miestelyje.
Ta proga bus apdovanojami gražiausių sodybų
šeimininkai, Smalininkų teatras parodys spektaklį
Žemaitės „Trys mylimos“, gros Bardiškių muzikantai

Liepos 26 d.

Šviežios duonelės pagerbimo papročiai, geriausių
gaspadinių rinkimai, Onų sveikinimai, liaudiškos
vakaronės su šokiais per Onines rajono kaimuose

Liepos 13 d.

Škaplierinės atlaidai ir kraštiečių šventė Kriukų miestelyje.
Ta proga bus apdovanojami gražiausių sodybų
šeimininkai, Smalininkų teatras parodys spektaklį
Žemaitės „Trys mylimos“, gros Bardiškių muzikantai

Liepos 26 d.

Šviežios duonelės pagerbimo papročiai, geriausių
gaspadinių rinkimai, Onų sveikinimai, liaudiškos
vakaronės su šokiais per Onines rajono kaimuose

Rugpjūčio 15 d.

Folkloro koncertas „Aš išdainuosiu visas daineles“ mieste

Rugsėjo 20 d.

Tradicinis dainininkų, muzikantų, pasakorių sambūris
„Uliokim, broliukai“ Rudiškiuose

Spalis

Tradicinis „Subatos vakarėlį“ Kirnaičių bendruomenės
salėje. Ta proga rajono folkloro kolektyvai pristatys savo
naujas programas, šoks, dainuos, vakaros

Lapkritis
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Rudens kermošius Skaistgiryje. Dalyvaus seniūnijos

Medžiagos rinkimas ir pateikimas leidybai: „Joniškio
rajono tautodailininkai“ (tautodailininkė Aniceta Krajinienė)
ir „Joniškio krašto pateikėjai“
Reng. etnografė Rita Kipšaitė

Joniškio kultūros centras
Rita Kipšaitė, (8~426) 53475, 8 ~ 625 26326

Jurbarko rajonas
Liepos 5 d.

Tarptautinis folkloro festivalis „Ant vandens“ Pilies
kaime, Panemunės pilies prieigose: prie tvenkinių, pilies
kiemeliuose. pilies menėse. Dalyvaus Estijos, Vengrijos,
Graikijos, Lietuvos folkloro kolektyvai, veiks amatininkų
cechai

Liepa – spalis

Kraštotyros ekspedicija Girdžių seniūnijoje

Liepos 20 d.

Tradiciniai Škaplierinės atlaidai Eržvilke ir Juodaičiuose
su karabelninkais, muzikantais, gausiu būriu tėviškėnų

Liepos 26 d.

Oninių šventė Vytėnuose aplankant varduvininkes
namuose
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Liepos 26 d.

Bendruomenės susitelkimo popietė su dainomis, šokiais,
pauliojimais Pavidaujo kaime

Liepos 27 d.

Tradiciniai šv. Onos atlaidai Girdžiuose ir Raudonėje. Čia
koncertuos mėgėjų meno kolektyvai ir profesionalūs
dainininkai. Vyks sporto varžybos, įvairios pramogos

Rugpjūtis

Rugpjūčio 4–10 d.

Smalininkiečių liaudies tapytojų Angelės Grabauskienės ir
Valės Plienaitienės darbų paroda Jurbarko krašto
muziejuje
Ekspedicija rinkti medžiagai apie tradicinius
muzikantus Jurbarko rajone. Ekspediciją vykdys LLKC
specialistai kartu su Jurbarko rajono kultūrininkais

Rugpjūčio 10 d.

Atsimainymo atlaidai Vadžgiryje. Tradicinė linksma
parapijos šventė

Rugpjūčio 15 d.

Žolinė Pašaltuonyje – parapijiečių metinis susibūrimas.
Vyks sporto varžybos, bus pagerbiami kaimo knygnešiai ir
Lietuvos kūrėjai savanoriai, dedamos gėlės. Koncertas

Rugpjūčio 24 d.

Po Baltramiejaus atlaidų bendruomenės sueiga su
šokiais, žaidimais, koncertais, kitomis pramogomis

Rugsėjo 19 d.

Rudens lygiadienis – Alutinio šventė Viešvilėje

Rugsėjo 19 d.

Vaikų popietė „Duonos riekelė – žiemkenčio kelias“ (visa
tautosaka apie duoną) Pašaltuonio bibliotekoje

Spalis

Audimo mokyklėlės lankytojų (mokinių) darbų (kaišytinių
juostų) paroda Jurbarko krašto muziejuje

Spalio 10 d.

Vakarojimas su dainomis, šokiais, linksmomis istorijomis
Eržvilko kultūros centre

Spalio 10 d.

Rudens gėrybių paroda Viešvilėje

Spalio 16 d.

Rajoninė etninės kultūros konferencija „Tradicinė
kultūra. Problema ar perspektyva?“ Jurbarko rajono
savivaldybės salėje

Spalio 17 d.

Juodaičių kaimo ūkininkų sambūris su naminio alaus
kaušu, dainomis ir šokiais

Spalio18 d.

Pašaltuonio kaimo ūkininkų vakaronė su dainomis,
šokiais, žaidimais

Spalio 19 d.

Tautodailininko Juozo Videikos medžio drožinių parodos
pristatymas Jurbarkuose

Rugsėjis

Vilkaviškietės Marijos Danilaitienės audinių paroda
Jurbarko krašto muziejuje

Spalio 24 d.

Tradicinė liaudies dainų ir šokių vakaronė Seredžiaus
bendruomenės namuose

Rugsėjis

Keramikos mokyklėlės lankytojų (mokinių) darbų paroda
Veliuonos krašto muziejuje

Spalio 22 d.

Seminaras „Vaikų folkloras“ Jurbarko kultūros centre

Rugsėjo 8 d.

Tautodailininkų darbų paroda Skirsnemunės kultūros
centre

Spalio 24 d.

Rudens šventė Klausučiuose, Stakiuose ir Vytėnuose su
liaudiška muzika, dainomis ir pasišokimais

Rugsėjo 8 d.

Senųjų papročių ir tradicijų vaikų popietė Pašaltuonio
bendruomenės namuose

Spalio 24 d.

Eržvilko krašto audėjų audinių paroda Eržvilko
bibliotekoje. Apie audimą pasakos senosios kaimo
audėjos
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Spalio 25 d.

Girdžių, Žindaičių, Paulių, Kartupių, Baltraitiškių ūkininkų
popietė su bendra daina, šokiu, žaidimais

Gruožio 13 d.

Advento popietės su giesmėmis Stakiuose, Veliuonoje
(papročiams, maistui prisiminti)

Lapkričio 7 d.

Seminaras „Senosios žvakių liejimo tradicijos“ Jurbarko
krašto muziejuje. Veiks žvakių paroda

Gruodžio 17 d.

Kaimo vaikų konkursas „Žaislai iš gamtinių medžiagų.
Pasigamink pats“ Baltraitiškės bibliotekoje

Lapkričio 7 d.

Vakaras „Pažintis su tautinio drabužio istorija“ Veliuonos
kultūros centre. Bus pristatomas tautinis kostiumas
regionais

Gruodžio 20 d.

Prieškalėdinė vaikų popietė Raudonės bendruomenės
namuose

Lapkričio 8 d.

Ilgametės Veliuonos etnografinio ansamblio vadovės
Leonidos Matusevičienės – Batūraitės 100-ųjų gimimo
metinių paminėjimas su dainomis ir šokiais Veliuonos
krašto muziejuje. Dalyvaus Veliuonos kultūros centro
ansamblis „Veliuonietis“

Gruodžio 21 d.

Advento giesmių popietė Girdžiuose

Gruodžio 21 d.

Pokalbis „Ką seneliai mena“ (apie senuosius Kalėdų
papročius) Jurbarkų bibliotekoje

Gruodžio 25 d.

Kalėdiniai koncertai ir vakaronės Eržvilke, Vadžgiryje,
Juodaičiuose, Tamošiuose

Gruodžio 27 d.

Vadžgirio senelių lankymas ir sveikinimai šv. Kalėdų
proga. Vaikštynių pas senolius organizatorė – Vadžgirio
bibliotekininkė

Lapkričio 22 d.

Kartupių ūkininkų sueiga „Gėrybių jau pilni aruodai“

Lapkričio 29 d.

Priešadventinės vakaronės Pašaltuonyje, Eržvilke,
Seredžiuje, Smalininkuose, Klausučiuose, Viešvilėje

Gruodis

Prakartėlių paroda (iš Rokiškio muziejaus fondų) Jurbarko
krašto muziejuje

Regina Kliukienė, (8~447) 70 200, 8 ~ 615 12382
el. p. r.kliukiene@jurbarkas.lt

Gruodžio 5 d.

Advento vakaronė „Taip vakarojo mūsų senoliai“ Stakių ir
Pašaltuonio kaimų bibliotekose

Gruodžio 12 d.

Adventinė popietė Panemunių regioninio parko
Informaciniame centre, Šilinėje. Dalyvaus Šilinės ir
aplinkinių kaimų vaikai, kurie susipažins su Kalėdų
švenčių tradicijomis ir papročiais

Gruodžio 12 d.

Popietė „Ilgi žiemos vakarai“ Veliuonos krašto muziejuje.
Veliuonos krašto advento papročiams, tradicijoms
prisiminti

Rugpjūčio 13-17 d.

Tarptautinis folkloro festivalis „Žydėk žydėk, abelėla“,
skirtas folkloro ansamblio „Verpeta“ kūrybinio darbo 30mečiui, Kaišiadoryse

Gruodžio 12 d.

Seredžiaus krašto moterų rankdarbių paroda „Austos
drobelės ir skarelės“ Seredžiaus bibliotekoje

Liepos 4-11 d.

Amatų savaitė Kaišiadoryse (organizuojama penktą
kartą). Jos tikslas – prisidėti prie etninių gyvųjų tradicijų
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Kaišiadorių rajonas
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puoselėjimo ir išsaugojimo, suburiant pynėjus, keramikus,
dailininkus, vilnos vėlėjus, medžio drožėjus ir kitus, kurie
domisi liaudies amatais. Dalyviai gyvens, mokysis pynimo
ir keramikos, kt. amatų Darsūniškio kaimo senovinės
sodybos teritorijoje, kurioje išlikę tradicinių statinių.
Vakarais prie laužo – dainos su folkloro ansambliais

Gruodžio 26–30 d.

Kalėdiniai renginiai Kalvarijos savivaldybės kultūros
įstaigose
Rasa Januškienė, (8 ~ 343) 21 502

Kaišiadorių kultūros centras

Kauno rajonas
Kalvarijos savivaldybė
Liepa–lapkritis

Vykdomas projektas „Etninės kultūros sklaida
Kalvarijos krašto bibliotekose“. Rengiami susitikimai su
akmentašiu girnapusių meistru Zigmu Buterlevičiumi,
senųjų amatų meistrais, tautodailininkais drožėjais,
rengiama konferencija „Etninės kultūros populiarinimas
tarp vaikų ir jaunimo“

Rugpjūčio 24 d.

Sangrūdos kaimo bendruomenės suėjimas per šv.
Baltramiejaus atlaidus. Vakarotuvės kartu su kraštiečiais

Spalio 24 d.

Salaperaugio kaimo bendruomenės vykdomas projektas
„Gimtinėje mūsų šaknys“. Bus pristatyti kraštotyros
darbai, krašto dainos

Liepos 19 d.

Šventė ,,Ko žiūri pro langelį“ vienkiemyje – Pažėrų
folkloro ansamblio 10-mečio paminėjimas O ir V.
Stralkų sodyboje
Org. Alšėnų kultūros centras

Rugpjūčio 15 d.

Renginys ,,Žolynėliai, žolynėliai“A. Zieniuvienės sodyboje

Rugpjūtis

Atsisveikinimas su vasara (gamtos garsų mėgdžiojimas,
dainos, rateliai, šokiai)

Org. Ilgakiemio kultūros centras

Org. Ringaudų kultūros centras

Rugsėjo 13 d.

Liaudies muzikantų, folkloro ansamblių, liaudiškų šokių
grupių koncertas, tautodailininkų darbų paroda
Domeikavoje
Org. Domeikavos kultūros centras

Lapkričio 23 d.

Prieš adventą Sangrūdos bendruomenė pakvies į
konkursinę vakaronę „Kaimo užstalėje“

Rugsėjis 26 d.

Rudens sambariai Rokuose (projektas)

Gruodžio 14 d.

Advento popietėje „Gieda gaideliai, leliumai“ bus parodyti
Kalvarijos krašto advento ir Kūčių papročiai. Dalyvaus
Kalvarijos, Brukų, Jungėnų folkloro kolektyvai, teatras
„Titnagas“

Rugsėjis 27 d.

Lygės Žemaitkiemio dvare. Dalyvaus Kauno rajono
folkloro ansambliai
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Org. Rokų kultūros centras

Org. Babtų kultūros centras

Spalio 17 d.

9-oji pagyvenusiųjų šventė “Oi būdavo būdavo“. Tai
bendruomenės senųjų gyventojų jubiliatų pagerbimas.
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Jiems įteikiamos atminimo dovanėlės, gėlės. O vyriausias
Neveronių gyventojas bus vainikuojamas. Negalinčius
atvykti namuose aplanko socialinės darbuotojos. Paramą
teikia Neveronių seniūnija, rėmėjai. Kad būtų linksma,
koncertuos folkloro ansamblis ,,Viešia” ir svečiai.
Neatskiriama šio renginio dalis - tautodailės darbų paroda
Org. Neveronių kultūros centras

Lapkričio 29 d.

Tradicinis renginys ,,Andriejaus vakaronė kaimynų
būryje‘‘ su Andriejaus dienos papročiais, šokiais ir
dainomis
Org. Ringaudų kultūros centras

Lapkričio 29 d.

Priešadventinė vakaronė ,,Besivejant skubantį laiką“
Mastaičiuose
Org. Alšėnų kultūros centras

Spalio 24 d.

Folkloro ansamblio ,,Vėrupė“ 20-metis

Org. Babtų kultūros centras

Gruodžio 12 d.

Renginys ,,Krašto kūrėjų darbai didžiojo laukimo metui“

Spalis

Vakaronė ,,Po Mataušo ir vanduo ataušo“

17.00

Lapkričio 1–2 d.

Visų šventųjų ir mirusiųjų paminėjimo diena Paštuvos
bažnyčioje. Giedos Batniavos kultūros centro suaugusiųjų
ir vaikų sakralinės muzikos vokaliniai ansambliai

Šv. Mišios už kultūros žmones. Prakartėlių ir
tautodailininkų darbų parodos atidarymas Ežerėlio
bažnyčioje

18.00

Eglės įžiebimas miesto aikštėje

18.30

Susikaupimo vakaras kultūros centre (dalyvaus rajono
tautodailininkai ir Ežerėlio bendruomenė)

Org. Liučiūnų kultūros centras

Org. Batniavos kultūros centras

Lapkričio 2 d.

Tradicinė akcija ,,Tas švelnus lapkričio liūdesys“ –
Domeikavos seniūnijų kapinių lankymas, žvakelių
uždegimas
Org. Domeikavos kultūros centras

Lapkričio 8 d.

Kaimynų sueiga ,,Oi jūs, susiedai“ kultūros centre.
Projektas skirtas bendruomenės pažinčiai su atskirų
Lietuvos regionų kulinariniu paveldu, geros kaiminystės
tradicijoms puoselėti
Org. Ežerėlio kultūros centras

Lapkričio 22 d.
Lapkričio 27 d.
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Gruodžio 12 d.

Tradicinė advento popietė ,,Tylos malda“

Gruodžio 12 d.

Advento papročiai ir tradicijos Babtų kultūros centre

Gruodžio 18 d.

Kauno marių užlietų kaimų adventinio laikotarpio
papročiai. Pasakos Samylų senolės

Org. Domeikavos kultūros centras

Vakaras „Šventas Andriejus nutraukia visas strūnas”.
Burtai ir ateities spėjimai
Adventinė popietė

Org. Ilgakiemio kultūros centras

Org. Babtų kultūros centras

Org. Samylų kultūros centras

Koncertas šv. Secilijai – muzikos globėjai

Org. Samylų kultūros centras

Lapkričio 28 d.

Org. Ežerėlio kultūros centras

Gruodžio 18 d.

Vakarojimas ,,Advento metą šventą“

Gruodžio 19 d.

Popietė papročiams prisiminti: ką veikdavo mūsų senoliai
šaltais žiemos vakarais

Org. Rokų kultūros centras

Org. Domeikavos kultūros centras

Org. Čekiškės kultūros centras
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Gruodžio 25 d.

Kalėdų rytas Paštuvos bažnyčioje. Giedos Batniavos
kultūros centro vaikų ir suaugusiųjų sakralinės muzikos
ansambliai

Lapkritis

Org. Batniavos kultūros centras

Fotografijų parodos „Aukštaitijos ir Žemaitijos kaimas XX
a. 3-4 dešimtmetyje“ atidarymas ir leidinio „Lietuvos
karininko fotoalbumas 2. Aukštaitijos ir Žemaitijos kaimas
XX a. 3-4 dešimtmetyje“ pristatymas

Kėdainių krašto muziejus
Daugiakultūris centras

Gruodžio 29 d.

Bendruomenės vakaronė

Gruodis

Advento – Kalėdų giesmių popietė

Org. Domeikavos kultūros centras

Org. Liučiūnų kultūros centras

Rugsėjis-spalis

Mezginių paroda

Lapkritis-gruodis

Adventinių renginių ciklas „Keturios žvakės“

Rugsėjis

Mugė „Sodo kraitė“ Senosios rinkos aikštėje

Gruodis

Advento vakaras

Liepa

Liaudiškos muzikos popietė „Po vasaros dangum“ ant
Bakainių piliakalnio

Kėdainių krašto muziejus
Juozo Paukštelio namai

Birutė Jagrienė, (8~37) 793 532

Kėdainių rajonas
Rugsėjis-gruodis

Kėdainių krašto muziejuje vyks pamokėlės:
¾ Lino kelias
¾ Rugio kelias
¾ Kad neprailgtų advento vakarai
¾ Kalėdų belaukiant
¾ Senoji liaudies skulptūra. Kryžiaus simbolis
¾ Knygnešių kelias
¾ Seni daiktai prabyla

Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyrius

Liepos 26d.

Pirmosios duonos sutiktuvės per Onines

Gruodis

Advento vakarai Surviliškio,
skyriuose, Sirutiškio kaimuose

Kėdainių krašto muziejus

Rugpjūčio 9 d.

Tautodailininkų mugė miesto šventėje

Rugpjūtis

Kėdainių krašto dailės draugijos narių ataskaitinė paroda

Spalis

Koncertas „Ant kalno liepa žaliavo“. Liaudies dainas ir
džiazines jų interpretacijas atliks S. Astrauskas,
Rugiaveidė ir kūrybinio folkloro grupė „Sedula“
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Kėdainių kultūros centras

Kėdainių kultūros centro Labūnavos skyrius

Pelėdnagių,

Nociūnų

Projektas „Užaugau Lietuvoj“ (tąsa)
Rugpjūtis

Apskrities folkloro ansamblių sambūris karinių, istorinių
dainų tematika

Spalis

Seminaras „Apeiginė choreografija“. Lektorė Muzikos
akademijos docentė D. Urbanavičienė

Lapkritis

Seminaras „Tautinis kostiumas“
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Lapkritis

Kompaktinės plokštelės „Galiam sodi rymojau“
sutiktuvės

Gruodis

Advento vakarai „Sveika, žvaigždė dieviška, pabudusi“

Gruodis

Advento vakarai „Sveika, žvaigždė dieviška, pabudusi“

Gruodis

Advento renginiai Josvainių kultūros centre, Pernaravos
skyriuje

Gruodžio 12 d.

Gruodis

Projektas „Mūsų dvarai ir vienkiemiai“
Liepa

Plenerai Kalnaberžės, Sirutiškio, Terespolio, Pavermenio,
Lančiūnavos dvaruose

Rugpjūtis

Paroda Daugiakultūriame centre

Devynduonių, Dotnuvos, Šlapaberžės skyriai

Folkloro ansamblių festivalis „Dainos šv. Onai ir
duonai“
Advento vakarai

Krakių kultūros centras

Gruodis

Advento vakaras M. Katkaus muziejuje

Rugpjūtis

Projektas „ Pagiriai švenčia gimtadienį“

Liepa

Liaudies dainų, žaidimų popietė

Rugpjūtis

Vasaros šventė

Gruodis

Advento vakaronė

Gruodžio 5 d.
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Advento popietė

Šėtos kultūros centras

Medėkšių kaimo asociacija

Projekto „Pildom kraičio skrynią“ tęsinys

Ažytėnų skyrius

Sūrių šventė Zosytės klėtelėje
Šėtos kaimas garsėja kaip natūraliai perėmęs ir tęsiantis
sūrių gamybos gyvąją kulinarinio paveldo tradiciją.
Šeimininkės pasikeis sūrių gamybos receptais, ragaus
sūrius. Talkininkaujant Kėdainių krašto muziejui, visa bus
užrašyta ir nufilmuota. Koncertuos Šėtos folkloro
ansamblis „Sidabrinė gija“ ir kaimo armonikininkai

Kėdainių krašto draugija

Projekto „Iš praeities stiprybės semiuos“ tęsinys

Rugpjūtis

Tautodailininkų mugėje – liaudiškų kapelų koncertas
Rugsėjis

Pagirių skyrius

Akademijos kultūros centras

Projektas „Iš preities ir dabarties ateičiai“ (tąsa)
Liepa

Advento popietė

Stovykla „Atverkim senolių kraičio skrynią“

Pelėdnagių bendruomenės centras

Projektas „Senieji amatai“
Birželis-liepa

Seminaras „Pinikų rišimo menas“

Rugpjūtis-rugsėjis

Seminaras „Sodų darymo menas“

Spalis-lapkritis

Seminaras „Vilnos vėlimo menas“

Lapkritis-gruodis

Paroda Josvainių kultūros centre

Josvainių bendruomenės centras

Regina Lukminienė, (8 ~ 347) 53 685
el. paštas rlukminiene@yahoo.com
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Kelmės rajonas

Spalio 3 d.

Renginys „Jūs – močiutės sengalvėlės, jūs – seneliai
dobilėliai“ Karklėnuose, Kražių seniūnijoje

Spalio 16 d.

Seminaras Šiaulių apskrities kultūros ir švietimo
darbuotojams
„Regiono
etnografinių
ypatumų
panaudojimas turizme“

Spalio 17 d.

Vakaras „Rudens romansas“

Spalio 17 d.

Rudens darbų pabaigtuvės „Grūdas prie grūdo - pilnas
aruodas“ Pakražantyje

Liepos 1–4 d.

Tradiciniai 21-ieji Žemaičių etnomuzikavimo ir liaudies
amatų vasaros kursai Kelmėje

Liepos 12 d.

Žvejo diena Laikšėse, Šaukėnų seniūnijoje

Liepos 19 d.

Meno ir sporto popietė „Venta, Venta, Venta – tu
žemaičiui šventa“ Užventyje. Tai renginys, sujungiantis ne
tik Lietuvos Ventos upės baseino rajonus, bet ir Latvijos

Spalio 24 d.

„Derliaus kraitė“ Užventyje

Spalio 24 d.

Vaikų popietė „Lietuvių liaudies pasakų šalyje“

Liepos 20 d.

Renginys „Kartu susibūrę esame stipresni“ Kiaunoriuose,
Tytuvėnų apyl. seniūnijoje

Spalio 30 d.

Vėlinių vakaras Kelmėje

Liepos 1-22 d.

III akmentašių simpoziumas Kelmėje

Lapkričio 14 d.

Rudens darbų pabaigtuvės Karklėnuose

Liepos 26 d.

Vasaros šventė Lykšilyje, Šaukėnų seniūnijoje

Lapkričio 16 d.

Popietė „Linelį myniau, dainavau...“ Vaiguvoje

Liepos 27 d.

„Tau, Onute, visos gėlės“ Stulgiuose, Pakražančio
seniūnijoje

Lapkričio 23 d.

Šv. Cecilijos – muzikos globėjos – šventė „Dainom
apipinsiu pievą“ Pakražantyje

Liepos 27 d.

Oninės Šedbaruose, Tytuvėnų apyl. seniūnijoje

Gruodžio 3-4 d.

Praktinis seminaras „Mokomės kalėdinės simbolikos“

Liepos 28 d.

Meno ir sporto šventė Karklėnuose, Kražių seniūnijoje

Gruodžio 5 d.

Eglutės įžiebimo ceremonija Kelmėje

Rugpjūčio15 d.

Tradicinė popietė „Piliakalnis senas mums praeitį mena“
prie Burbaičių piliakalnio, Kukečių seniūnijoje

Gruodžio 5 d.

Vakaras „Adventas – laukimo metas“ Karklėnuose, Kražių
seniūnijoje

Rugsėjis-spalis

Tautosakos, liaudies dainų ir instrumentinio folkloro
pamokos Kelmės vidurinių mokyklų moksleiviams

Lapkričio 7 d.

Darbų pabaigtuvės „Jau pilni aruodai“ Junkiluose,
Užvenčio seniūnijoje

Gruodžio 18 d.

Muzikos
Kelmėje
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ir

giesmių

vakaras

„Kalėdos...Kalėdos...“
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Gruodžio 19 d.

Advento stebuklo belaukiant Vaiguvoje

Gruodžio 19 d.

Adventinė popietė Tytuvėnuose

Gruodžio 19 d.

Vakaras „Advento tyloje...“ Šaukėnuose

Gruodžio 5–26 d.

Spektakliai, Kalėdų senelio stebuklai,
vakaronės rajono kultūros įstaigose

koncertai,

Rugpjūčio 3 d.

Vėžaičių miestelio „Atkelkime plačiai vartus“ sambūris
Dailės klubo darbų paroda, sporto varžybos,
teatralizuotos eitynės per miestelį, kraštiečių susitikimas,
mėgėjų meno kolektyvų ir popmuzikos koncertas,
gegužinė

Rugpjūčio 5–13 d.

Vaikų etninė stovykla „Senųjų amatų paslaptys IV“
Girkaliuose
Stovyklautojai susitiks su amatininkais, liaudies meistrais,
susipažins su amatų gyvąja tradicija ir mokysis audimo,
klumpdirbystės, koplytstulpių ir kryžių drožybos paslapčių

Rugpjūčio 30 d.

Teatralizuotas renginys „Lietuvninko kieme“ Agluonėnų
etnografinėje sodyboje
Tai Agluonėnų etnografinės sodybos įkūrimo ir Agluonėnų
klojimo teatro 25-mečio paminėjimas. Bus pristatomas
XIX a. lietuvninkų gyvenimo būdas, krašto kulinarinis
paveldas, veiks fotografijų paroda „Klaipėdos rajono
lietuvninkų portretai“, vaidins klojimo teatrai

Rugsėjo 13 d.

Tradicinis renginys „Atverkime širdis ir protus praeities
vertybėms“ Agluonėnų etnografinėje sodyboje. Čia bus
demonstruojami
amatai,
vyks
susitikimai
su
tautodailinkais, liaudies meistrais, folkloro kolektyvų
koncertas

Spalis–lapkritis

Juostų audimo, riešinių mezgimo ir vilnos dirbinių
seminarai Girkaliuose

Lapkričio 10–14 d.

Moksleivių dailės darbų konkursinė paroda „Etninės
kultūros paveldas mano aplinkoje“ Gargžduose
Bus eksponuojami Klaipėdos rajono mokyklų 5–10 klasių
moksleivių 2008 m. dailės darbai, iliustruojantys tradicinę
žemaitiškąją ir Klaipėdos krašto architektūrą, tautinį
kostiumą, tradicinius mamatus, verslus, kalendorinių
švenčių šventimą, senovinę buitį

Lapkričio 28 d.

Klaipėdos rajono tautodailės
Gargždų krašto muziejuje

Jadvyga Gaupšienė, (8~427) 60283

Klaipėdos rajonas
Liepos 19 d.

Tarptautinė folkloro ir liaudiškos muzikos šventė
„Užaugau Lietuvoj“ Doviluose
Tradicinėje šventėje, koncertuos liaudies meno mėgėjų
kolektyvai iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Vokietijos,
Karaliaučiaus krašto, bus vaišinamasi tradiciniais valgiais,
o tautodailininkai ir liaudies meistrai demonstruos savo
amato ypatumus

Liepos 19–20 d.

Teatralizuota Drevernos miestelio ir Žvejo šventė „Ant
marių kraštelio...“ Žvejo kiemas, pasiplaukiojimas
mariose, susitikimai, kaimo žmonių rankdarbių paroda,
mėgėjų meno kolektyvų koncertas, gegužinė prie laužo,
jojimo konkūrai

Liepos 19–20 d.

Veiviržėnų miestelio šventė „Prie Veiviržo“ per šv.
Magdalenos atlaidus
Kamerinės muzikos popietė bažnyčioje, seniūnijos ir
rajono mėgėjų meno kolektyvų koncertas, gegužinė prie
laužo Veiviržo upės slėnyje
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parodos

atidarymas
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Liepos 18–20 d.

Dovilų miestelio šventė ir folkloro festivalis „Užaugau
Lietuvoj“

Liepos 18 d.

Jūrų muziejaus paroda „Kitas požiūris. Pajūrio ir pamario
žvejų kultūra“ ir kompaktinės plokštelės „ Žuvininkai
mes esme“ pristatymas. Dalyvaus Nidos folkloro
ansamblis „Giedružė“

Liepos 19 d.

Mugė „Dovilų kiemelis kaip Karaliaučius“
Tarpukaryje į Doviluose vykstančius turgus suvažiuodavo
ne tik iš Klaipėdos krašto, bet ir Žemaitijos regiono. Jau
penkti metai čia puoselėjamos senosios „jomarko“
tradicijos.
Šįsyk krūvon susiburs aplinkinių kaimų (Dovilų, Kisinių,
Agluonėnų, Daukšaičių, Šiūparių), Rusnės, Klaipėdos ir
Plungės rajonų amatininkai, tautodailininkai, muzikuos
folkloro ansambliai „Gadula“ (Kaunas), „Platelee“
(Plungės r.), Verdainė“ (Šilutė), „Nadruvėlė“ (Kaliningrado
sritis, Gusevas), Rietavo kapela, „Lažupis“ (Dovilai),
Vandžiogalos folkloro ansamblis, kapela „Lipk ant sienų“
(Kaunas), Dovilų krašto muzikantai.
Bus pristatomas Žemaičių ir Klaipėdos krašto tautinis
kostiumas, šių regionų tradiciniai patiekalai.
Tikimasi svečių iš Kaliningrado srities, Lenkijos, Vokietijos
19.30

Liepos 20d. 12.00
14.00

Koncertuose dalyvaus kapela „Lipk ant sienų“, A.
Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“, „Mokinukės“, E.Kučinskas
Ekumeninės mišios Dovilų bažnyčioje
Etnogalerija „Dovilų metų ratą apsukus“
Dovilų bendruomenės ir jaunimo klubo „Dovilanas“
fotoparodos pristatymas. Šventės atgarsiai, pasišnekučiavimas prie kafijos puodelio

Kretingos rajonas
Liepa

Miestelio šventė „Mano gimtinė Kartena“ (rajono
tautodailininkų mugė, folkloro ansamblių ir liaudiškos
muzikos kapelų pasirodymai)

Liepos 6 d.

Folkloro šventė „Padainioukem po lėipuom“
Kretingoje

Liepos 26 d.

Oninių šventė „Švėnta Uona - dounas puoni“ Senosios
Įpilties kaime. Jau tapo šio kaimo bendruomenės tradicija:
ryte apvažiuoti visas savo ir aplinkinių kaimų Onas, įteikti
varduvininkėms vainikus ir pakviesti vakare į gegužinę ant
piliakalnio, kur skamba liaudiškos kapelos, dainos ir
sukasi folkloro ansamblio „Graistupis“ vedami rateliai

Liepa

Keliaujanti rajono vaikų tradicinių amatų mokyklėlė
Senosios Įpilties kaime. Pažintis su šiame ir aplinkiniuose
kaimuose gyvenančiais bei kuriančiais tautodailininkais, jų
amato gudrybėmis

Rugpjūčio 8 d.

Lazdininkų kaimo (Darbėnų seniūnija) bendruomenės
tradicinė „Žolinė Erškėtyne“

Rugpjūčio 29 d.

Jokūbavo ir Kačaičių kaimuose surinktų dainų pristatymas
bendruomenei Jokūbavo kultūros filiale

Rugsėjo 27 d.

Derliaus šventė Kretingos miesto aikštėje. Linksmins
liaudiškos kapelos ir folkloro kolektyvai

Spalio 11 d.

Liaudiška šventė „Grok, žemaiti, mušk į būgną“ Laivių
filiale. Dalyvaus rajono liaudiškos kapelos, folkloro
ansambliai

Ats. Lilija Kerpienė

Jolita Latakienė, (8 ~46) 47 15 66
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Spalio 17 d.

Projekto „Grūšlaukės mažoji architektūra“ pristatymas
savo bendruomenei

Spalio 20 d.

Surinktos medžiagos apie Vydmantus pristatymas, garso
įrašų demonstravimas Vydmantų kultūros filiale

Lapkričio 8 d.

Liaudiškų kapelų susiėjimas „Grok,žemaiti!” Kretingos
rajono kultūros centre

Lapkričio 11 d.

Šv. Martyno diena Senosios Įpilties pagrindinėje
mokykloje

Gruodžio 2 d.

Adventinė popietė Vydmantų filiale. Vaikų tradicinių
amatų dirbtuvėlėse sukurtų darbelių paroda

Gruodžio 6 d.

Kalėdų eglės įžiebimo ceremonija miesto Rotušės
aikštėje

Gruodis

Rajono folkloro ansamblių susiėjimas per adventą
Kretingos kultūros centre

Gruodis

Kalėdinių ir naujametinių renginių savaitė Kretingos
kultūros centre ir jo filialuose

Liepos 4-6 d.

Tarptautinė amatų ir verslo konferencija „Lino kelias
per Europą“ (audimas) Kupiškio kultūros centre,
Etnografiniame muziejuje ir A. Petrausko muziejuje
(Uoginių k.)
Dalyviai: Kupiškio rajono užsienio partneriai iš Latvijos,
Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos, Gruzijos, Lietuvos
kultūros paveldo, verslo specialistai, Lietuvos kultūros
ministerijos regionų kultūros specialistai, Lietuvos žemės
ūkio ministerijos tarptautinių programų kuratoriai

Liepos 25 d.

Šeimininkių popietė „Gera buvo gaspadinė“ Šepetoje.
Dalyvaus rajono ūkininkės

Liepos 26 d.

Oninės Adomynėje. Onų vainikavimas, vakaronė

Liepos 26 d.

Respublikinė kapelų sueiga „Grok, armonika, grok“
Noriūnuose. Dalyvaus kapelos iš Biržų, Rokiškio,
Panevėžio, Utenos ir Kupiškio

Rugpjūčio 2 d.

Projekto „Jaunimas – senolių tradicijų tęsėjai“ pristatymas
Naivių laisvalaikio centre ( konferencija, koncertas)

Rugpjūčio 15 d.

Žolinė Šimonyse. Po šv. Mišių prie bažnyčios koncertuos
kapelos, veiks turgelis

Rugsėjo 4 - spalio 6 d.

Tautodailininkės Genės Vaičekauskienės kūrybos darbų
paroda (karpiniai)

Rugsėjo 4 –
lapkričio 30 d.

Liaudies meno studijos „ Židinys“ projektas „Etninis kaimų
paveldas“

Rugsėjo 20 d.

Lygiadienio proga archeologinių radinių Kupiškio krašte
ekspozicija muziejuje, folkloro šventė ant piliakalnio.
Dalyvaus ansambliai iš šalies etnografinių regionų ir
Latvijos

Diana Brazdeikienė, (8 ~ 445) 52082

Kupiškio rajonas
Birželio 9 - liepos 7 d.
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Tautodailininko Vytauto Jasinsko kūrybos darbų paroda
(akmentašystė, fotografija) Etnografijos muziejuje

81

Spalio 5 d.

Derliaus šventė „Rudens kraitė“ Šepetoje. Vyks Šepetos
gatvių varžytuvės „Spalgenos iš Kairobalas“, koncertas ir
vakaronė

Lapkričio 1 d.

Kanklių ir dambrelių muzika išėjusiems Kupiškio miesto ir
Palėvenės kapinėse. Vėlinių proga eiles skaitys, našlaičių
dainas dainuos, giedos „Kupkėmis“

Spalio 10 d.

Armonikininkų susiėjimas Salamiestyje

Lapkričio 8 d.

Respublikinė neįgaliųjų ansamblių šventė „Mes čia, greta
jūsų“ Noriūnuose

Spalio 11 d.

Renginys „ Augo putins su šermukšniu“ Laičių laisvalaikio
centre

Lapkričio 30 –
gruodžio 20 d.

Spalio 11 d.

Rudens gėrybių paroda Antašavoje, koncertuos rajono
folkloro ansambliai

Advento vakarų ciklai„ Šviesos laukimas“ Adomynėje,
Antašavoje, Šepetoje, Laičiuose, Noriūnuose, Naiviuose,
Skapiškyje, Alizavoje

Lapkričio 30 –
sausio 6 d.

Kalėdinių atvirukų paroda iš muziejaus fondų etnografijos
muziejuje

Gruodžio 1 –
sausio 6 d.

Keramiko V. Valiušio ir dailininko L. Šmingelio kūrybos
darbų paroda

Gruodžio 13 d.

Vakarojimas „ Saula užusado“ kultūros centre su folkloro
ansambliu „Kupkėmis“, folkloro ansambliu iš Žemaitijos,
liaudies pasakoriais

Gruodžio 25-26 d.

Kalėdiniai renginiai rajono kultūros įstaigose, mokyklose

Gruodžio 26 d.

Koncertas „ Galu lauko žarija“ kultūros centre. Dalyvaus
visi kultūros centro kolektyvai

Gruodžio 27-31 d.

Naujametiniai renginiai rajono kultūros įstaigose

Spalio 12 d.

Lukonių koplytėlei – 70. Po šv. Teresėlės atlaidų vyks
kaimo sueiga

Spalis

Bulviakasio pabaigtuvės Naiviuose. Kaimo gaspadinės
vaišins bulvių patiekalais. Koncertuos Šepetos ir Noriūnų
kapelos

Spalio 9 –
lapkričio 10 d.

Projektas „ Pravėrus seserų E. M. S. Glemžaičių skrynią“.
Mokslinė konferencija, paroda „Seserų Glemžaičių
palikimas Lietuvoje“

Spalio 17 d.

E. Glemžaitės-Dulaitienės knygos „Kupiškėnų senovė“
50-mečiui Etnografijos muziejuje. Ištraukas ir vaizdelius iš
knygos tarmiškai skaitys ir inscenizuos mokiniai

Spalio 18 d.

Spalio 24 d.

Vakaronė „Po darbų“ Rudiliuose. Dalyvaus kaimo
bendruomenė, koncertuos Norkūnų kapela „Iki ryto“

Lapkričio 1-2 d.

Renginiai mirusiems pagerbti rajono kultūros įstaigose,
mokyklose, kapinėse
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Alma Pustovaitienė, (8-459) 35 683, 8 614 40 763

Popietė „Bulvė – antra duona“ Adomynės laisvalaikio
salėje. Veiks rankdarbių ir audinių paroda, koncertuos
Adomynės folkloro ansamblis, gaspadinės vaišins bulvių
patiekalais

Edukacinės programos
muziejuje (ir filialuose)

Kupiškio

Rugsėjis-gruodis

„Senasis Kupiškis“ (5-10 klasių mokiniams)

Rugsėjis-gruodis

„Pynimas iš vytelių“ (5-11 klasių mokiniams)

etnografijos
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įstaigose, muziejuje ir filialuose, verslininkų org.
renginiuose ir kt.).

Rugsėjis-gruodis

„Kupiškėnų tarmės lobiai“ (5-10 klasių mokiniams)

Rugsėjis-gruodis

„Nuometas: jo atsiradimo istorija, naudojimas“ (8-11
klasių mokiniams)

Rugsėjis-gruodis

„Pasakojamoji ir dainuojamoji tautosaka“ (1-5 klasių
mokiniams)

Rugsėjis-gruodis

„Dūminė gryčia ir buities darbai“ A. Petrausko muziejuje
(priešmokyklinio ugdymo ir 1-7 kl. mokiniams)

Rugsėjis-gruodis

„Verutės vaikystė“ dailininkės Veronikos Šleivytės
paveikslų galerijoje (1-6 kl. mokiniams)

Rugsėjis-gruodis

„Garsioji Babickų šeima“ Laukminiškių kaimo muziejuje(510 klasių mokiniams)

Rugsėjis-gruodis

„Lino kelias“ A. Petrausko muziejuje

Rugsėjis-gruodis

„Slaptoji mokykla“ Laukminiškių kaimo muziejuje ir
Viktariškių V. Šleivytės muziejuje (1-8 klasių mokiniams)

Rugsėjis-gruodis

„Kryždirbystė“

Rugsėjis-gruodis

„Dėlionė mažiesiems – senieji buities
(priešmokyklinio ugdymo ir 1-2 kl. mokiniams)

įrankiai“

Nuolat

„Lauryno
krašte“

Kupiškio

Nuolat

„Vestuvės su senovės atspalviu“ A. Petrausko muziejuje

Stuokos-Gucevičiaus

gyvenimas

Org. folkloro klubas „Kupkėmis“.
Trukmė iki 3.00

Liepa- rugsėjis

Reng. folkloro klubas „Kupkėmis“
ir muziejaus specialistai
Trukmė – 1 valanda

Alma Pustovaitienė, (8 ~ 459) 35 683, mob. 8 ~ 614 40 763

Lazdijų rajonas
Liepos 26 d.

Tradicinės Oninės ant Prelomciškės piliakalnio, prie
Dusios ežero

Liepos 26 d.

Šv. Onos (Prinokimo) šventė Kapčiamiesčio laisvalaikio
salėje

Liepos 16–19 d.

Jaunimo tradicinių amatų stovykla Kučiūnuose

Liepos 25–27 d.

Alytaus apskrities vaikų ir
Susieikime, kaimynai Krikštonyse

Rugpjūtis

Renginys „Kadgi gražus gražus rūtelių darželis” Žolinės
proga Viktarinos laisvalaikio salėje, etnografiniame
Būdviečio svirne ir Kapčiamiesčio laisvalaikio salėje

Rugpjūčio 30 d.

Kraštiečių sueiga „Gyvuok ir klestėk, mano mielas
kaimeli” Naujosios Kirsnos laisvalaikio salėje

Violeta Aleknienė, (8-459) 35 439, 8 682 34 232

Nuolat
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„Kupiškėnai – savitos dvasinės kultūros puoselėtojai ir
skleidėjai“ (koncertai, vakaronės kultūros, ugdymo

„Senovinių kupiškėnų vestuvių papročiai “ A. Petrausko
muziejuje, Uoginių kaime.

jaunimo

stovykla
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Rugsėjo 21 d.

Renginys „Aruodų skrynioj” Krosnos laisvalaikio salėje

Lapkričio 21 d.

„Svečiuose dėdė derlius“ Balsupiuose

Rugsėjo 26 d.

Popietė „Jau derlius aruoduos ir vaisiai prinokę”
Naujosios Kirsnos laisvalaikio salėje

Gruodžio 30 d.

„Kalėdinė pasaka“ Balsupiuose

Spalio 12 d.

Derliaus šventė Nartose

Rugsėjo 14 d.

Etnografinė popietė
Kučiūnuose

Gruodis

Vakaronė Igliaukos laisvalaikio salėje prieš Kalėdas

„Atidarykime

senelių

skrynią”

Spalis

Kaimiško sūrio diena Verstaminų laisvalaikio salėje

Lapkričio 11 d.

Vakaronė „Duonutė – pyragų močiutė” Rudaminos
laisvalaikio salėje

Lapkritis

Folkloro vakaras
laisvalaikio salėje

„Pasvarscyk,

antela”

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras
Žydrūnas Rutkauskas, 8 ~ 675 79264

Birželis-liepa

Dalyvavimas mugėse, šventėse

Rugpjūtis

Dalyvavimas ŽOLINĖJE Punske

Viktarinos

Lapkritis

Senovinės vestuvės Būdviečio laisvalaikio salėje

Rugsėjis

Marijampolės savivaldybės tautodailės konkursinė
paroda AUKSO VAINIKAS

Gruodis

Adventinės vakaronės Lazdijų ir Šeštokų kultūros
namuose

Spalis

Dalyvavimas respublikinėje drožėjų konkursinėje parodoje
Rokiškyje

Lapkritis

Birutės Jakštienės (Šakiai) tapybos paroda

Lapkritis

Edukacinė programa ESU DAILIAI IŠMOKYTA (juostų
audimas). Bendras projektas su asociacija „Šešupė“
(Kalvarija)

Gruodis

Advento vakarų ciklas. Dalyvaus liaudiški kolektyvai

Gruodis

Kalėdinė mugė kultūros rūmuose

Ingrida Malinauskienė, (8~318) 51762
el.p. ingridamal@gmail.com

Marijampolės savivaldybė

Ona Birutė Surdokienė

Spalio 18 d.

Folkloro vakaras Šunskų laisvalaikio salėje

Gruodžio 14 d.

Advento vakaras Šunskų laisvalaikio salėje
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Rugsėjis-gruodis

Vykdomas projektas ,,Praeities klodai – pražydę
sodai” (pagal susitarimą – trijų krypčių):
I – pažintis su keramika ir švilpynės lipdymas
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II– keramikos amato perėmimas iš tautodailininko žiedėjo
III –pagal pageidavimą savarankiškas mokymasis puošti
keramiką
Marijampolės kraštotyros muziejus
Audronė Šlyterienė

Rugsėjis-gruodis

Spalio 17 d.
Lapkričio 28 d.

Gruodžio 19 d.

Edukaciniai renginiai moksleiviams ,,Tautos dvasia”

Susitarti iš anksto
Ats. Audronė Šlyterienė

Folkloro festivalis „Geid volungelė“ Sedoje ir folkloro
ansamblio RĖMOLEE 20 metų sukaktuvės

Liepos 25 d.

Liaudiška vakaruška „Onyte, einam su manim pašokti“
Palnosuose

Liepos 26 d.

Šv. Onos atlaidai ir gegužinė Židikuose

Liepos 26 d.

Vasaros šventė Oninių proga Laižuvos miestelyje

Rugpjūčio 1-8 d.

Vilniaus „Amatų gildijos“ keramiko Vygando Vasaičio
kūrybinė keramikos stovykla Viekšniuose

Rugpjūčio 9 d.

Leckavos miestelio jubiliejus

Rugpjūčio 5 d.

450-asis Šerkšnėnų kaimo gimtadienis „Šerkšnėnai yra,
buvo ir bus“

Rugpjūčio 15 d.

Respublikinė „Molio šventė-2008“ Viekšniuose

Rugpjūčio 16 –
rugsėjo 15 d.

Kūrybinės keramikos stovyklos geriausių darbų paroda
Viekšniuose

Rugpjūčio 17 d.

Kaimo festivalis „Žemalė – meilė mūsų“, skirtas Žemalės
445- mečiui

Rugsėjo 22 d.

Baltų vienybės diena ant Daubarių piliakalnio. Dalyvaus
folkloro ansamblis „Alksna“

Rugsėjo 27 d.

Tradicinis kermošius „Kas ratuoti, kas batuoti, į kermošių
atvažiuokit“ Tirkšlių pušyne. Linksminsis liaudiškos
kapelos

Spalio 5 d.

Tradicinė „Bobų vasara“ prie Mažeikių kultūros centro.
Sodininkų, daržininkų, tautodailininkų mugė. Folkloro
ansamblių koncertas

Kanklių mokyklėlės mokslo metų pradžios koncertas

Ats. Jaunius Vylius

Tautosakos rinkinio „Paklausykit
bernelio“ pristatymas
Advento popietė muziejuje

mané, jauno
Ats. Jaunius Vylius

Ats. Jaunius Vylius

Mažeikių rajonas
Liepos 5-6 d.

Folkloro ansamblio „Alksna“ išvyka į Suomiją, Narpes
miestą, dalyvauti miestelio šventėje

Liepos 13 d.

Tradicinės Jokūbinės Leckavos dainų slėnyje

Liepos 15 d.

Žolinių turgus aikštėje prie Mažeikių kultūros centro
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Liepos 19 d.
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Spalio 11 d.

Ūkininkų vakaronė drauge su folkloro dainininkais J.
Kesmino sodyboje Tirkšliuose

Spalis

Rudens darbų užbaiga
Purvėnuose, Auksodėje

Šerkšnėnuose,

Laižuvoje,

Lapkričio 11 d.

Šv. Martynas „užrakins žemę“ Pikelių miestelyje

Lapkričio 14 d.

Tradicinė Šerkšnėnų senjorų sueiga „Galva žila –širdis
jauna“

Lapkričio 23 d.

Rudens darbų pabaigtuvės Ukrinų kultūros namuose.
Vyks rajono kaimo kultūros namų folkloro ansamblių
festivalis „Sveikas, Martynai“

Gruodžio 26 d.

Vakaronė Kalėdų proga Sedos kultūros centre. Dalyvaus
folkloro ansamblis „Rėmolee“

Gruodis

Liepos 4 – rugpjūčio 4 d.

Eugenijaus Aukštuolio tapyba, jubiliejinė

Rugpjūčio 7 – rugsėjo 6 d.

Anastazijos Kuliešovaitės ir Zinos Lisicynos tapyba

Rugsėjo 9 – spalio 8 d.

Čiulėnų pagrindinės mokyklos keramikos būrelio
narių darbai

Spalio 9 – lapkričio 10 d.

Alinos Baranauskienės kūryba, jubiliejinė

Lapkričio 11 – gruodžio 2 d.

Medžio drožybos darbai

Gruodžio 3 – sausio 6 d.

Kijėlių specialiojo ugdymo centro auklėtinių darbeliai

Molėtų krašto muziejaus ekspozicijos salėje
Gruodžio 12 – sausio 6 d.

Spektakliai, teatralizuoti koncertai su Kalėdų seneliu
Mažeikių ir rajono kultūros įstaigose
Jolanta Kaleckienė, (8 ~ 443) 66 344

Darbelių parodėlė, skirta šv. Kalėdoms

Galerijoje AKCIJA M
Lapkričio 25 – sausio 5 d.

Kalėdinė paroda

Naujasodžio muziejuje

Molėtų rajonas

Birželio 25 d.

Naujasodžio siuvinėtojų darbai

Rugpjūčio 28 d.

J. Valaikienės skiautiniai

Rugpjūčio 28 d.

Tapybos ,,Alantos pleneras -2008“

Spalis

V. Šako medžio darbai

Gruodis

Čiulėnų pagrindinės mokyklos keramikos būrelio
darbai

PARODOS
Molėtų krašto muziejaus parodų salėje
Birželio 11 – liepos 2 d.
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Tekstilė (Iš muziejaus fondų)
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EDUKACIJA
Molėtų krašto muziejuje:
„Arklio pakinktai ir kinkomos važiavimo priemonės“
„Molėtų krašto tautiniai drabužiai“
„Siūlo ir adatos keliu“
„Rašau laišką“
„Gandras vaikų atanešė“
„Velykų kiaušiniai: dažymo ir puošimo būdai, simbolika, žaidimai“
„Keramikos pradžia Molėtų krašte“
„Apšvietimo priemonės“
„Duonos kelias“
„ Molėtų krašto Kūčių vakaro burtai“
„Senoji metrologija“
Žvejybos muziejuje (Mindūnuose):
„Mindūnų apylinkių ežerai ir juose gyvenančios žuvys“
„Legendos kelias“
„Rytų Aukštaitijos žvejo buitis“
„Bučių pynimo paslaptys“ (gegužės – rugpjūčio mėn.)
„Varžos, jų paskirtis, gamyba“ (gegužės – rugpjūčio mėn.)
„Senųjų plūdurų paskirtis ir gamyba“

Pagėgių savivaldybė
Rugpjūčio 2 d.

Sueiga pas Martyną Jankų, skirta 150-osioms gimimo
metinėms paminėti Bitėnuose, Martyno Jankaus
muziejuje

Rugpjūčio 16 d.

Šilgalių kaimo susitikimas, folkloro kolektyvų festivalis,
gandrų palydėtuvės

Lapkričio 11 d.

Pagėgių krašto derliaus šventė „Kai aruodai sutvarkyti“

Gruodžio 5 d.

Advento padėkos vakaras
Jankaus muziejuje

Gruodžio 12 d.

Giesmių vakaras „Mes laukiame Tavęs užgimstant“
Svetlana Jašinskienė
(8~441) 57240; 8~650 68732; 8~616 37882

STOVYKLOS
Birželio 27 – liepos 4 d.

Aukštaitijos siuvinėtojų Naujasodžio kaime

Liepos 4 d.

Leidinio „Siuvinėtojos iš Naujasodžio“ pristatymas

Liepos 23 – rugpjūčio 5 d.

Tarptautinis keramikų seminaras Bebrusuose

Pakruojo rajonas

Molėtų kultūros centras
Nijolė Aleinikovienė, (8~383) 51138
moletaimuziejus@one.lt
Lapkričio 8 d.

Bitėnuose, Martyno

3-iasis respublikinis šermenų giesmių giedojimas Šv.
Petro ir Povilo bažnyčioje

Liepos 2 d.

Folkloro
vakaras
su
Holdorfo
(Vokietija)
bendruomenės nariais Pamūšio kultūros namuose.
Folkloro ansamblio „Pamūšis“ sutiktuvių programa

Rasytė Grikienienė, (8~383) 5 1571
laisvalaikis@moletai.lt
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Liepos 1-15 d.

Kraštotyros ekspedicija “Etninės kultūros šaltiniai.
Tradicinės mitybos kultūra“. Maisto gaminimo ir
mitybos papročiai vestuvių, gimtuvių, krikštynų,
laidotuvių ir kalendorinių švenčių metu

malūne, kraštiečių sambaris Stačiūnų
namuose, gegužinė miestelio parke
Rugpjūčio 30 d.

Pakruojo miesto šventė. Šventinė eisena Vyt. Didžiojo
gatve, amatininkų darbo proceso stebėjimas,
skulptorių varžytuvės, tautodailininkų darbų mugė,
profesionalų ir mėgėjų koncertai

Rugpjūčio 17 d.

Šv. Roko atlaidai Lauksodyje. Po atlaidų koncertas,
varžybos, žaidimai ir linksmybės kaimiškoje gegužinėje
Bardiškiuose

Rugsėjo 7 d.

Atlaidai Rozalime. Folkloro ansamblis „Sedula“ giedos
prie Zigmantiškių akmens su „Marijos pėda“

Rugsėjo 18 d.

Edukacinė programa mokiniams „Lino kelias iki staklių“
Pakruojo krašto muziejuje „Žiemgala“ (tęstinis
projektas)

Rugsėjo 20 d.

Folkloro ansamblio „Linkava“ vakaronė „Senieji
Linkuvos krašto patiekalai“ Linkuvos kultūros
namuose. Suneštinės vaišės ir senųjų Linkuvos krašto
kulinarijos patiekalų ragavimas

Rugsėjo 22 d.

Baltų vienybės diena Pamūšyje. Saulės mūšio 772-ųjų
metinių paminėjimas su vaikų folkloro ansambliu
„Naujapamūšis‘

Rugsėjo 23 d.

„Žeimelio žydų bendruomenė: papročiai ir tradicijos“.
Edukacinė paskaita Pakruojo krašto muziejuje
„Žiemgala“

Rugsėjo 27 d.

Duonelės šventė Ūdekų kultūros namuose. Papročiai,
dainos, šokiai, žaidimai, mįslės, vaišės

Spalio 1-31 d.

Rožinio mėnuo Balsių etnografinėje sodyboje. Bus
giedama, kalbamas rožinis

Liepos 19 – rugpjūčio 1 d. Folkloro ansamblio „Pamūšis“ koncertinė išvyka į
Šveicarijoje, Martigny mieste, vyksiantį Europos šalių
folkloro festivalį
Liepos 21-31 d.

Liepos 19 d.

Liepos 19 d.

Kraštotyros ekspedicija rajono gyvųjų tradicijų
židiniams ir reiškiniams fiksuoti: kulinarinis paveldas,
sakralinės kalvystės palikimas, medinės architektūros
židiniai, senieji kaimo amatai, pavieniai atlikėjai,
tautodailininkai (tęstinis projektas)
Linkuvių susitikimas Škaplierinės gegužinėje. Folkloro
ansamblio „Linkava“ programa, krašto dainos, rateliai,
žaidimai Linkuvos kultūros namų kiemelyje. Audinių
parodos „Senieji audimo raštai“ ir kraštiečio Lisandro
Dūdos tapybos darbų parodos pristatymas Linkuvos
kultūros namų etnografinėje ekspozicijoje
Kalbininko, kraštotyrininko Kazimiero Gasparavičiaus
100-ųjų gimimo metinių paminėjimas Ūdekų kultūros
namuose. Veiks kraštotyros darbų paroda, skambės
kalbininko užrašytos Puodžiūnų kaimo dainos,
menamos mįslės, sekamos pasakos

Liepos 26 – 27 d.

Oninių šventė Klovainiuose. Atlaidai
bažnyčioje, saviveiklininkų koncertas,
„Pašokdinsim Onutes“ miestelio aikštėje

Rugpjūčio 15 d.

Žolinės atlaidai Rozalime. Piemenėlių papročiai ir
tradicijos ūkininkų sodybose. Vainikų pynimas, dainos,
šokiai, žaidimai, vaišės

Rugpjūčio 15 d.

Stačiūnų miestelio 340-osios metinės. Kraštiečių
sutiktuvės, malimo ekspozicijos pristatymas ir vaišės
su „Volungės“ folkloro ansambliu Stačiūnų vėjo

94

Klovainių
gegužinė

kultūros
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Spalio 9 d.

Edukacinė programa mokiniams “Aukštaičių kryžiai“
Pakruojo krašto muziejuje „Žiemgala“

Spalio 10 d.

Edukacinė programa “Senovės rudens darbų
padargai“ Rozalimo miestelio muziejuje. Veiks vaikų
konkursinių darbų paroda

Spalio 18 d.

Trijų kartų vakaronė „Negesk, šeimos židinio ugnele“
Stačiūnų kultūros namuose su folkloro ansambliu
„Volungė“. Veiks rankdarbių paroda

Spalio 25 d.

Tradicinės varžytuvės „Trenk polkutę“. Liaudiškiausios,
linksmiausios, šauniausios rajono kapelos ir muzikanto
rinkimai Ūdekų kultūros namuose

Spalio 24 d.

Kaimiška vakaronė „Po darbų“ Balsių laisvalaikio
salėje

Spalio 24 d.

Rozalimo seniūnijos bendruomenių vakaronė „Sveiki
gyvi, kaimynėliai“. Rozalimo, Žvirblonių kultūros namų,
Plaučiškių laisvalaikio salės mėgėjų programa, gėlių
puokščių kompozicijų paroda Plaučiškiuose

Spalio 25 d.

Lapkričio 15 d.

Folkloro ansamblio „Linkava“ programa vakaronėje
“Rudens sambariai“ Linkuvos kultūros namuose.
Rudens darbų pabaigtuvių tradicijos ir papročiai
Pašvitinio seniūnijos bendruomenių darbų pabaigtuvės
„Parėjo rugelis nuo kalno“. „Pamūšio“ ir „Naujapamūšio“ vaikų folkloro ansamblių programos, darbo
tradicijų ir papročių priminimas, duonos augintojų
pagerbimas, duonos šventinimas Pamūšio kultūros
namuose

Lapkričio 11 d.

Kaimiška vakaronė Ūdekų kultūros namuose

Lapkričio 15 d.

Guostagalio kaimo bendruomenės vakaronė „Po
rudens darbų“ kultūros namuose. Pandėlio (Rokiškio
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r.) folkloro ansamblio viešnagė ir programa darbo
tradicijoms ir papročiams priminti
Lapkričio 15 d.

Lauko darbų pabaigtuvių ir šv. Martyno papročių ir
tradicijų priminimas žemdirbių vakaronėje Bardiškių
kultūros namuose. Tradicinė kaimo vakaronė Ūdekų
kultūros namuose

Lapkričio 20 –
gruodžio 31 d.

Kalendorių (1900-2000 m.) paroda Pakruojo krašto
muziejuje „Žiemgala“

Lapkričio 30 d.

Advento pradžios popietė Pamūšio kultūros namuose

Gruodžio 3 d.

Advento vakarai Balsių etnografinėje sodyboje,
Rozalimo kultūros namuose. Dalyvaus kaimo
giedotojai, folkloro ansambliai

Gruodžio 5, 12 d.

Advento popietės vaikams „Užgims vėl didžioji tiesa“
Bardiškių, Ūdekų, Rozalimo kultūros namuose.
Būrimai, papročiai, valgiai

Gruodžio 12 d.

Vakaras „Žaidimai advento vakarais“ Linkuvos kultūros
namuose. Folkloro ansamblio „Linkava“ senbuviai
pamokys savo jaunystės žaidimų

Gruodžio 17 d.

Advento giesmių popietė Klovainių kultūros namuose

Gruodžio 18, 20 d.

Suneštinė kaimo žmonių Kūčių vakarienė su
papročiais ir tradicijomis Balsių etnografinėje sodyboje,
Guostagalio kultūros namuose

Gruodžio 17-31 d.

Kalėdinių atvirukų, karpinių ir žaislų paroda iš
muziejaus fondų muziejuje „Žiemgala“

Gruodžio 19 d.

„Mielos Kūčios, kuom turiu, tuom beriu“. Advento
vakaronė Plaučiškių laisvalaikio salėje, Stačiūnų
kultūros namuose. Puokščių paroda, advento valgių
vaišės
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Gruodžio 27 d.

Folkloro ansamblio „Linkava“ vakaronė „Metų ratui
apsisukus“ Linkuvos kultūros namuose

Gruodis

Kalėdiniai renginiai rajono kultūros įstaigose

aplinkinių
kaimų
eiliuotojos,
gros
rajono
armonikininkės, dainuos Nibragalio kaimo dainininkės
Rugsėjo 8–15 d.

Panevėžio apskrities tautodailininkų šiaudinių
skulptūrų pleneras „Aukščiau žolės – žemiau
dangaus“. Šalia Naujamiesčio tautodailininkai sukurs
šiaudinių skulptūrų parką, kuris bus lankomas iki spalio
vidurio. Naujamiesčio kultūros centro – Dailės galerijos
kūrybinio sezono atidarymo proga skulptūrų parkas
virs ugnies spektakliu, palydimu sutartinių, ugnies
garbinimo apeigų

Rugsėjo 19 d.

Miežiškių kultūros centro vaikų fokloro ansamblio
„Ringužis“ gimtadienis šventė „Ringužis eina prie
Ringužio“

Rugsėjo 27 d.

Renginys „Bulvę virėm, bulvę kepėm“ Margučių kaime
(Miežiškių sen.), inicijuotas Trakiškio bendruomenės
namų folkloro ansamblio „Margutis“. Draugėn susieis
atokesnių kaimų gyventojai, Panevėžio miesto bei
rajono moksleiviai susipažins su bulvių kasimo,
patiekalų iš bulvių gaminimo tradicijomis

Rugsėjo 28 d.

Respublikinė duonos kepėjų šventė „Visur duona su
pluta“ Tumagalio kaime (Miežiškių sen.). Aukštaitijos,
Žemaitijos ir Dzūkijos regionų šeimininkės
demonstruos duonos kepimo procesą, bus ragaujama
šviežia duona ir jos gaminiai, skambės dainos apie
duoną, rugį. Fotomenininkai pristatys fotografijų
parodą „Duona ir žmonės“. Planuojama, kad ši paroda
bus pristatoma rajono kultūros, švietimo ir ikimokyklinio
ugdymo įstaigose

Spalio 6–17 d.

Liaudiškų kapelų varžytuvės „Mažasis Kapelmaušis“
Miežiškių, Smilgių, Tiltagalių, Naujamiesčio, Raguvos,
Liūdynės, Krekenavos kultūros centruose (atranka į
tradicines rajono varžytuves „Kapelmaušis – 2008“).

Marijona Vaitiekūnienė, (8~421) 69094

Panevėžio rajonas
Liepos 6 d.

Aplankymo atlaidų „pakermošis“ Miežiškiuose.
Kultūros centro folkloro ansamblių ir liaudies kūrybos
atlikėjų koncertas Angelų slėnyje. Miežiškių herbo ir
vėliavos pristatymas visuomenei

Liepos 12 d.

Limeikių kaimo šventė B.Kruopų sodyboje (Miežiškių
sen.). Po Škaplierinės atlaidų Raguvėlės bažnyčioje į
svetingų šeimininkų sodybą susirinks Limeikių,
aplinkinių kaimų gyventojai, sugrįš kraštiečiai.
Muzikuos kaimų muzikantai, dainuos Nibragalio kaimo
dainininkės

Rugpjūčio 15 d.

Žolinė Krekenavoje. Miestelyje po šv. Mišių vyks
folkloro ansamblių „Lokauša“ ir „Ulyčia“ koncertas,
veiks amatininkų turgus, bus vakarojama prie laužo

Rugpjūčio 24 d.

Atsisveikinimas su gandrais Miežiškių parke. Miestelio
gandralizdžių lankymas, linkėjimai paukščiams sugrįžti,
amatininkų turgus, vakarojimas prie laužo su folkloro
ansambliu „Ringis“ ir kaimo muzikantais

Rugsėjo 6 d.
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„Bobų vasara“ Kuncegalio kaime (Miežiškių sen.).
Genovaitės ir Povilo Skrebių vienkiemyje eiles skaitys

99

Lapkričio 7 d.

Tradicinis rajono „Kapelmaušis – 2008“ Panevėžio
miesto bendruomenių rūmuose

Gruodžio 9–21 d.

Advento vakarai Šilagalio, Raguvos, Naujamiesčio,
Miežiškių, Vadoklių kultūros centruose, Nevėžio,
Trakiškio, Velžio bendruomenės namuose. Dalyvaus
kaimų giedotojai, folkloro ansambliai

Gruodžio 15–22 d.

Gruodžio 8 d.

Gruodžio 25–27 d.

Rajono kultūros centrų puošybos konkursas „Kalėdų
grožybės“. Norima paskatinti rajono kultūros
darbuotojus prieš Kalėdas kultūros įstaigas puošti
natūraliomis
medžiagomis,
naudoti
vietos
bendruomenės pagamintas puošybos detales
Naujamiesčio kultūros centro – Dailės galerijos amatų
klubo darbų parodos „Kalėdų baltumui atverkime
širdis“ atidarymas. Eiles skaitys Naujamiesčio ir
aplinkinių kaimų eiliuotojos, kankliuos vaikų muzikos
mokyklos kanklininkės. Paroda veiks iki 2009 m.
sausio 19 d.
Kalėdų renginiai rajono kaimuose ir miesteliuose
Lina Daubarienė, (8~ 45) 586953
faksas (8~ 45) 508368
el.p. berzai@panrs.lt

Pasvalio rajonas

Renginyje dalyvaus folkloro ansambliai: 6 vaikų ir 13
suaugusiųjų
Liepos 26 d.

Kraštiečių susitikimas per Onines Jurgėnuose

Rugpjūčio 15 d.

Žolinė – kraštiečių susiėjimas Ustukiuose

Rugsėjo 19 d.

Folkloro ansamblių vakaras Smegduobių parke

Rugsėjo 20 d.

Pasvalio miesto šventė. Veiks tautodailės darbų
paroda, tradicinio kulinarinio paveldo virtuvė, vyks
rajono saviveiklininkų koncertai, medžio drožėjų
pleneras

Spalis

Rudens pyragų ragavimas Valakėlių filiale

Spalio 18 d.

Aukštaitijos regiono liaudiškų kapelų sueiga „Linksmoji
birbynė“

Spalio 29 d.

Našlaičių dainų vakaras Pasvalio kultūros centre

Lapkričio 15 d.

Muzikuojančių šeimų ir pasakorių popietė „A sakyt‘, a
nesakyt‘?“

Lapkričio 22 d.

Pasvalio kultūros centro folkloro ansamblio „Rags“
išvyka į sutartinių vakarą Rokiškyje

Gruodžio 5 d.

Pasvalio miesto eglės įžiebimas

Gruodžio 27 – 31 d.

Kalėdiniai – naujametiniai renginiai rajono kultūros
įstaigose
Daiva Adamkavičienė, (8~451) 34340, 8 ~ 656 49089

Liepos 5 d.
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Panevėžio apskrities meno ir
„Aukštaitijos spalvos“. Vidurdienį
ansambliai Smegduobių parke ir
folkloro ansamblių koncertas. Juos

sporto šventė
susieis folkloro
prasidės vaikų
keis suaugusieji.
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Rugsėjis

Konkursinis vakaras „Iš močiutės skrynios“ (iš ciklo
„Šventės praeityje ir dabar“) Žemaičių Kalvarijos
kultūros centre. Dalyvaus Platelių folkloro ansamblio
„Platelee“ vaikai, močiutės

Rugsėjis

Vakaras, skirtas ilgametei Šateikių kultūros namų
darbuotojai ir mokytojai J. Kušeliauskienei atminti.
Dalyvaus folkloro ansamblis „Šateikee“, Plungės
M.Oginskio meno mokyklos pučiamųjų orkestras,
Šateikių pagrindinės mokyklos bendruomenė

Spalis

Tautodailininko Liudo Ruginio jubiliejinė skulptūros
paroda Plungės kultūros centro parodų salėje

Spalis

Vakaras „Lino gyvenimas“ Žemaičių Kalvarijos kultūros
centre. Dalyvaus Sedos folkloro ansamblis „Rimulee“

Tradicinė Alsėdžių miestelio šventė miestelio centre,
Žvėrinyčioje. Dalyvaus Alsėdžių, Platelių ir Žemaičių
Kalvarijos mėgėjų kolektyvai, kapela „Sadūnai“

Spalis

Vakaras „Rudens vaivorykštė“ Alsėdžių kultūros
namuose. Veiks rudens gėrybių paroda.

Rugpjūčio 16 d.

Plungės rajono Šarnelės kaimo kraštiečių sueiga
bendruomenės namuose

Lapkritis

Dailininkų Lidijos ir Jono Dailidėnų (Panevėžys)
tapybos paroda Plungės kultūros centro parodų salėje

Rugpjūtis

Dailininko Vlado Stumbro skulptūrų paroda, skirta
šviesaus atminimo medžio meistro 60-mečiui

Lapkritis

Liaudiška vakaronė „Rudens spalvos“ Žemaičių
Kalvarijos kultūros centre.

Rugsėjis

7 dienų stovykla „Iš močiutės skrynios“.
Ekspedicija po Žemaičių Kalvarijos kaimus, pažintis su
vietos švenčių papročiais, tradicijomis, amatais.
Dalyvaus Žemaičių Kalvarijos jaunimo klubas, vaikų
dienos centras „Vilties vėrinėliai“, mokyklos mokiniai

Plungės rajonas
Liepos 19 d.

Tradicinė Šateikių miestelio šventė. Dalyvaus folkloro
ansamblis „Šateikee“, vietos vaikų ir kviestiniai meno
kolektyvai

Liepos 26 d.

Tradicinė Žemaičių Kalvarijos miestelio šventė.
Dalyvaus vietos vaikų ir suaugusiųjų meno kolektyvai,
Ryškėnų kultūros centro liaudiška kapela, kviestiniai
kolektyvai

Rugpjūčio 9 d.

Rugsėjis

Tarptautinio dailininkų plenero, skirto Viliui Orvydui
atminti, kūrybos paroda kultūros centro fojė

Rugsėjis

Tautodailininkės Gražinos Goriunovos
tapybos paroda Plungės kultūros centre

102

jubiliejinė

Org. Alsėdžių ūkininkai

Org. seniūnijos ūkininkai

Gruodis

Advento vakarai Plungės, Žemaičių
Alsėdžių, Šateikių kultūros centruose

Kalvarijos,

Gruodis

Tautodailininkų jubiliatų kūrybos paroda Plungės
kultūros centro parodų salėje

Gruodžio 25 d.

Tradicinis teatralizuotas koncertas „Kalėdų rytą“
kultūros centre. Dalyvaus vaikų ir jaunimo meno
kolektyvai
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Gruodžio 28 d.

Popietė „Prie Kalėdų eglutės“, skirta socialiai
remtiniems vaikams, Žemaičių Kalvarijos kultūros
centre

Org. kultūros centras, parapija,
dienos centras „Vilties vėrinėliai“

Rugpjūčio 17 d.

Šaukoto miestelio gimtadienis

Rugsėjo 26 d.

Šiaulėnų kultūros namų meno kolektyvų vakaronė

Rugsėjo 27 d.

Raudondvario kaimo bendruomenės sambūris,
koncertas

Spalio 20 d.

Tradicinis meno kolektyvų koncertas „Iš močiutės
skrynios“. Dalyvaus svečiai iš Paįstrio miestelio

Spalio 24 d.

Folkloro ansamblių sambūris Radviliškio m. kultūros
centre

Lapkričio 13 d.

Beinoravos krašto dailininkės T. Matulevičienės
tapybos darbų paroda

Lapkričio 15, 22 d.

Baisogaliečių kūrybos dienos

Rita Banionienė, 8 ~ 448 52 891

Radviliškio rajonas
Liepos 2-5 d.

Sidabravo miestelio gimtadienis.
apskrities liaudiškos kapelos

Grieš

Šiaulių

Liepos 5 d.

Tradicinė Radviliškio miesto šventė. Dalyvaus rajono ir
kviestiniai meno kolektyvai

Lapkričio 21 d.

Romansų vakaras „Vakarėja“ Alksniupių kultūros
namuose

Liepos 9-16 d.

Sidabravo krašto kultūros ir paveldo pristatymas
Prancūzijos Saint Seine l' Albbeye komunoje

Lapkričio 28 d.

Mero padėkos diena. Meno kolektyvų koncertas

Liepos 25 d.

Kraštiečių sambūris Alksniupiuose. Koncertai
Radvilonių, Naujasodžio, Žybartų, Šilaikonių kaimuose

Gruodžio 1-31 d.

Liepos 26-27 d.

Šiaulėnų miestelio gimtadienis. Šv. Onos atlaidai.
Koncertas

Kalėdų puokščių ir kompozicijų konkursinės parodos
rajono kultūros įstaigose. Kalėdų ir Naujųjų metų
renginiai: eglės įžiebimas, vaikų popietės su Kalėdų
seneliu, karnavalai, koncertai, vakaronės

Gruodžio 15 d.

Advento vakaras su folkloro ansambliu „Aidija“ miesto
kultūros rūmuose

Gruodžio 18 d.

Gerumo vakaras. Angelo statulėlių įteikimo
ceremonija, koncertas

Rugpjūčio 2-3 d.

Rugpjūčio 15 d.

Rugpjūčio 30 d.
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Tradicinis folkloro sambūris „Nemirštanti tautos gaida“
Baisogalos dvaro parke. Dalyvaus svečiai ir
Radviliškio rajono folkloro kolektyvai
Tradicinė kapelų popietė „Žolinės vainikas“ Šeduvos
poilsio parke

Kristina Kacevičienė, 8 ~ 422 51 442

Tėviškėnų sueiga Vadaktuose
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Raseinių rajonas
Liepa

Oninių šventės Betygaloje, Gyliuose, Kalnujuose,
Katauskiuose

Liepa

Milašaičių, Plikių, Butkiškių, Paupių, Gylių ir Sujainių
kaimų susitikimai

Liepa

Kaimynų sueiga Viduklėje

Liepa

Popietė „Kas šauniausias“ Paupio kaime

Rugpjūtis

Renginys „Sudie, vasarėle“ Kalnujų filiale

Rugpjūtis

Seminaras „Pynimas iš žilvičio“ Raseinių krašto
istorijos muziejuje

Rugsėjis

Rajono seniūnijų rudens šventė

Rugsėjis

Liaudiškų kapelų „Griežynė-2008“ Girkalnyje

Rugsėjis

Ūkininkų susiėjimas
Sujainiuose

Spalis

Amatininkų sueiga Kaulakiuose

Spalis

Pagyvenusiųjų diena Girkalnyje ir Betygaloje

Spalis

Talentų vakaras Butkiškėje

Spalis

Konkursas „Ir aš taip galiu, ir aš taip moku“ Betygaloje
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Girkalnyje,

Lapkritis

Vakaras „Visus mus čia jungia meilė viena, Dubysa,
brangioji, grįžtu pas tave“ Betygaloje

Gruodis

Miesto eglutės įžiebimo ceremonija

Gruodis

Padėkos vakaras rėmėjams Raseinių rajono kultūros
centre

Gruodis

Kalėdiniai ir Naujųjų metų sutikimo renginiai kultūros
įstaigose

Liepa-gruodis

Etnokultūros programos Raseinių krašto istorijos
muziejuje:
Kulinarinio paveldo tyrimo konkursinė programa
„Motulės duona”, „Lino kelias”, „Mitai ir legendos
žaisluose”, „Ženklai ir simboliai liaudies mene“, „Duona
lietuvių liaudies papročiuose, tikėjimuose ir buityje“,
„Senų puodų kalba“, „Senasis lietuvių apavas“,
„Kalendorinės šventės”, projektas „Pažinkime savo
krašto senąsias sodybas”
Albinas Stakauskas, (8~428) 5 25 35, 8~615 4 09 72
El. p. albinas.stakauskas@raseiniai.lt

Vosiliškyje

ir

Rietavo savivaldybė
Rugpjūčio 12 d.

Vaikų popietė „Ką žinau apie žolynus“

Spalio 30 d.

Kamerinis vakaras, skirtas Vėlinėms

Gruodžio 3 d.

Vaikų popietė „Prasidėjo adventas – prasidėjo Kalėdų
laukimas“
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Gruodžio 12 d.

Kalėdų eglutės įžiebimo ceremonija

Gruodžiom 17 d.

Kamerinis vakaras „Tylus ir baltas adventas“

Gruodžio 27 d.

Teatralizuotas renginys „Prie Kalėdų eglutės 2008“

Kultūros ir sporto rėmimo fondas, o 2008 metais
sėkmingai buvo vykdomas Baltijos jūros regiono
INTERREG IIIB kaimynystės programos III Pietų
prioriteto
(Latvija-Lietuva-Baltarusija)
projekte
„BALTAI“. Pleneras uždarytas ir darbų paroda veikė
birželio 22 dieną Lietuvos ir Latvijos tradicinio ir
šiuolaikinio folkloro šventės „Kur aisiu aisiu“ metu.
Vis daugiau rokiškėnų nori palaikyti seną namų
puošimo tradiciją – ištapyti savo namų langines. Tad
projektas tęsis. Tai bus liepos 9-15 d. Rokiškio rajono,
Kamajų seniūnijos, Salų dvaro komplekse. Čia yra
įsikūręs puodų žiedimo cechas (UAB „Violė“), turintis
tinkamas dirbtuves ir techninę bazę, todėl atsirado
sąlygos kitai Arūno Augučio idėjai – keramikinių
švilpynių plenerui - įgyvendinti.
Viena iš nuostabiausių ir archajiškiausių lietuviškos
keramikos tradicijų - lipdyti molines švilpynes. Ši
tradicija nyksta, mažėja meistrų, todėl pleneras bus
gera proga sukviesti meistrus, mokančius pagaminti šį
unikalų mažosios plastikos kūrinėlį, ir paskatinti juos
aktyviau kurti. Pleneruose dalyvaus ir latviai.
Padarytų darbų parodos veiks Salų dvare ir Rokiškio
kultūros centre liepos-rugsėjo mėnesiais

Aldona Mickuvienė

Rokiškio rajonas
Liepos 5 d.

Folkloro ansamblis „Saulala“ dalyvaus Panevėžio
apskrities dainų šventėje Pasvalyje

Liepos 6 d.

Folkloro ansamblio „Gastauta“ vyks į tarptautinį folkloro
festivalį „Baltica“

Liepos 9-15 d.

4-asis langinių tapymo ir 1-asis švilpynių lipdymo
plenerai Rokiškio rajone, Salų dvare
Nuo 2005 metų kasmet kultūros centre vyksta
„Langinių tapymo pleneras”. Tikslas – atgaivinti namų
puošybos tradiciją. Šios idėjos autorius yra Moksleivių
kūrybos ir darbo centro Dailės skyriaus vedėjas,
dailininkas, Rokiškio dailininkų klubo vadovas Arūnas
Augutis, o projekto autorė ir koordinatorė – Rokiškio
kultūros centro direktorė, folkloro ansamblio „Gastauta”
vadovė Nida Lungienė.
Trijuose pleneruose jau dalyvavo 37 dailininkai ir
medžio meistrai iš Šiaulių, Šakių, Panevėžio, Zarasų
raj., Dusetų, Rokiškio ir Obelių, Latvijos r. Jie ištapė 67
langines, kraičių skrynią, pagamino vėjalentes ir lėkius.
Jais pasipuošė Respublikos, Kęstučio, Ąžuolų gatvių
namai. Iš tiesų šie namai tarsi „atmerkė akis“ ir
pagyvino miesto veidą.
Langinių tapymo plenerą 2-ejus metus finansuodavo
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Org. Rokiškio kultūros centras

Liepos 17-20 d.
arba 24-27 d.

Folkloro ansamblis „Gastauta“ dalyvaus tarpt. folkloro
festivalyje Estijoje

Rugsėjo 21 d.

Vaikų folkloro ansamblis „Čirulis“ bei folkloro
ansambliai „Saulala“ ir „Gastauta“ surengs koncertą
Rokiškio miesto gimtadienio proga L.Šepkos parke

Spalio 29 d.

„Gastauta“ ir „Saulala“ bei „Čirulis“ dalyvaus vakare
„Vėlinių ugnelės šviesa“ Rokiškio kultūros centre

Lapkričio 13 d.

Vaikų folkloro ansamblis „Čirulis“ švęs 20-ąjį
gimtadienį
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Lapkritis

„Čirulis“ tęs projektą „Enomokyklėlės vaikams ir
jaunimui“

Lapkritis

Fotografijų paroda „Skuodo krašto senieji kryžiai III“
muziejuje

Lapkričio 29 d.

„Gastauta“, „Saulala“ ir „Čirulis“ dalyvaus 10-ojoje
folkloro šventėje ,,Aušta
aušrela“ (sutartinių
programos) Rokiškio kultūros centre

Lapkritis

Lankstuko „Mosėdžio folkloro ansambliui – 20”
sutiktuvės

Gruodis

Folkloro ansamblis „Gastauta“ vyks į Narvos (Estija)
folkloro ansamblio „Suprjadki“ jubiliejinį koncertą

Gruodis

Rajono tautodailininkų darbų paroda muziejuje

Gruodis

Kalėdinių ir naujametinių puokščių paroda muziejuje

Rugpjūtis – lapkritis

Muziejaus etnografinių eksponatų konservavimas ir
restauravimas

Spalis-gruodis

Surinktos etnokultūrinės ir kraštotyrinės medžiagos
apie Šačių seniūniją tvarkymas

Nida Lungienė, (8-458) 52161 , 8 698 34039
El. paštas: rokiskiokc@gmail.com, nidalung@gmail.com

Skuodo rajonas
Liepos 22 d.

Rajono folkloro ansamblių ,,Vereta” 20-metis ir
„Barstytee“ 25-metis
Jadvyga Laureckienė, 8 ~ 440 73 935, 8 ~ 612 75 048

Ekspedicija „Skuodo senieji kryžiai III“ Šačių
seniūnijoje
Org. Skuodo muziejus

Rugpjūtis

XX Europos jaunimo ir kultūros savaitė 2008 Skuodo
kultūros centre. Dalyvaus Ispanijos, Airijos, Austrijos ir
Lietuvos atstovai

Liepa

Ekspozicijos „Skuodo krašto kaimo amatai ir moterų
darbai“ parengimas ir pristatymas muziejuje

Rugsėjis-spalis

Katalogo „Skuodo muziejaus prieverpstės ir verpimo
rateliai“ rengimas ir leidyba

Rugsėjis-gruodis

Edukacinės etnokultūros pamokėlės Skuodo muziejuje

Spalis

Rajoninis „Skouda boužės jomarks“
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Šakių rajonas
Liepos 30 – liepos 5 d.

Pleneras - seminaras
Zyplių dvare

„Liaudies puodininkystė“

Daiva Bukšnienė, 8~615 12560,
el. paštas: zypliu_dvaras@yahoo.com

Liepos 7–13 d.

Jaunųjų kanklininkų stovykla

Nijolė Černevičienė, 8 ~ 616 25040
el. paštas: nijolecer@ml.lt
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Liepos 12 d.

Šakių miesto diena

Rugpjūčio 15 d.

Gelgaudiškio miestelio diena

Liepos 13 d.

Knygnešio Antano Švedo 150-ųjų gimimo metinių
minėjimas Rygiškiuose

Rugpjūčio 15 d.

Paluobių miestelio diena

Rugpjūčio 16 d.

Kaimiško sūrio šventė

Rugpjūčio 16–24 d.

Medžio drožėjų pleneras „Sintautai 2008“

Rugpjūčio 24 d.

Kidulių miestelio diena

Rugpjūčio 24 d.

Sintautų miestelio diena

Rugpjūčio 30 d.

Barzdų miesteliui – 320 metų

Rugpjūčio 31 d.

Gerdžiūnų miestelio diena

Rugsėjo 13 d.

Gelgaudiškio dvaro diena

Rugsėjo 22 d.

Baltų vienybės diena

Irena Drazdauskienė, (8~345) 51058, 8 ~ 686 92633
el. paštas: sakiulpc@centras.lt

Nijolė Černevičienė, 8 ~ 616 25040
el. paštas: nijolecer@ml.lt

Liepos 18 d.

Amatų diena

Liepos 19 d.

Lekėčių miestelio diena

Liepos 21–31 d.

Tautodailininkų pleneras „Zyplių žiogai –6“

Liepos 26 d.

Kriūkų miestelio diena

Liepos 27 d.

Griškabūdžio miestelio diena

Rugpjūčio 4–15 d.
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Mindaugas Kriaučiūnas, 8 ~ 616 53202
el. paštas holivvvudas@one.lt

Zita Ilgūnaitienė, 8 ~ 615 66289
el. paštas: sakiulpc@centras.lt

Ilona Krištolaitienė, 8 ~ 686 61873
el. paštas: ilonakrist@walla.com

Vitas Girdauskas, 8 ~ 687 78860
el. paštas: sinta@is.lt

Vaida Brazaitienė, 8 ~ 698 36503
el. paštas: bravaida@gmail.com

Vidas Cikana, 8 ~ 698 16602
el. paštas: zypliu_dvaras@yahoo.com

Ingrida Vaitkevičienė, (8~345) 42419
el. paštas: kriukuseniunija@gmail.com

Rasa Uzialienė, (8~345) 41286
el. paštas: rasauz@one.lt

Tarptautinis dailininkų pleneras „Kalbanti žemė“
Zyplių dvare
Aurelija Papievienė, (8~345) 60758
el. paštas: aura.p@is.lt

Rugpjūčio 5–11 d.

Edgaras Pilypaitis, 8 ~ 687 76145
el. paštas: edgapil@delfi.lt

Simpoziumas „Keramikos menas 2008“ Lekėčiuose

Audronė Cibulskienė, 8 ~ 682 25074
el. paštas: audrone_cib@yahoo.com

Birutė Bosienė, (8~345) 62237
el. paštas: bendruomene@kiduliai.lt

Laima Girdauskienė, (8~345) 45042, 8 ~ 687 94348
el. paštas: skulturosc@yahoo.com

Birutė Dekeraitienė, 8 ~ 698 41453

Juozas Bacevičius, 8 ~ 611 76107

Edgaras Pilypaitis, 8 ~ 687 76145
el. paštas: edgapil@delfi.lt

Alberta Dragūnaitienė, (8~345) 43330
el. paštas: sudargas@gmail.com
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Rugsėjo 26 d.

Rugsėjo 28 d.

Kultūrinis pažintinis
papročiuose“

renginys

„Duona

liaudies

Vidmantas Dėdynas, (8~345) 45635
el. paštas: zanmuziejus@takas.lt

Regioninis armonikininkų čempionatas
„Gelgaudiškio armonika 2008“

Edgaras Pilypaitis, 8 ~ 687 76145
el. paštas: edgapil@delfi.lt

Spalio 11 d.

Augenija Kasparevičienė, (8~345) 60758, 8 ~ 682 24151
el. paštas: augenijak@is.lt

Vido Venslovaičio fotografijų paroda Šakių rotušėje

Lapkričio 8 d.

Liaudiškų šokių konkursas „Zanavykų stuboj“
Šakių kultūros centre

Aurelija Papievienė, (8~345) 60758
el. paštas: aura.p@is.lt

Aurelija Papievienė, (8~345) 60758
el. paštas: aura.p@is.lt

Gruodžio 13 d.

Liepa

Kaimo šventė Tabariškių šokių salėje

Liepa

„Sveika, vasara, Šalčininkėliuose“ laisvalaikio salėje

Liepa

Vakaronė „Mes
laisvalaikio salėje

Rugpjūčio 15 d.

Paroda “Vasaros gerybės ir gėlės“ Baltosios Vokės
pramogų centre

Rajoninė Derliaus šventė Šakiuose

Lapkričio 7 d.

Gruodžio 5 d.

Šalčininkų rajonas

kartu“

Dieveniškių

Dainų ir šokių ansamblio „Znad Merečanki“ koncertas
Akmenynės, Tabariškių, Rūdninkų laisvalaikio salėse
Rugpjūčio 16 d.

Kaimo šventė Pabarėje

Rugsėjis

Eišiškių miesto šventė

Regina Ūsienė, (8~345) 51501
el. paštas: reginaus@sakiai.rvb.lt

Rugsėjis

Rajoninė „Derliaus šventė-2008“ Šalčininkuose

Dr. Vinco Kudirkos 150-ųjų gimimo metinių minėjimas
Kudirkos Naumiestyje

Rugsėjis

Derliaus šventė „Po sunkių rudens darbų
pasilinksminkime“ Akmenynės, Rūdninkų, Jančiūnų
laisvalaikio salėse

Lapkritis

Andriejaus vakaronės: papročiai ir tradicijos, žaidimų ir
burtų vakaronės Baltosios Vokės, Dainavos pramogų
centruose, Rūdninkų, Jančiūnų, Šalčininkėlių, Turgelių
laisvalaikio salėse

Gruodis

Paroda „Ką pasakoja degtukų dėžutės“ Baltosios
Vokės pramogų centre

Dr. Vinco Kudirkos 150-ųjų gimimo metinių minėjimas
Šakiuose

Lietuvos nacionalinis Dr. V.Kudirkos muziejus
(8~345) 57451

Aurelija Papievienė, (8~345) 60758
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Gruodžio 26 d.

Šv. Kalėdų proga vakaronės, parodos Akmenynės,
Šalčininkėlių, Turgelių, Jančiūnų laisvalaikio salėse,
Dainavos, Eišiškių, Jašiūnų pramogų centruose
Veslava Svorobovič, (8~380) 51 980
el. p. salcininkai.kultura@gmail.com

Šilalės rajonas
Liepa

Žvejų šventė prie Dievyčio ežero Šiauduvoje

Liepos 6 d.

Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Onžuoluka“
(Ąžuoliukai), skirtas Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti, ant
Šarūnkalnio

Liepos 11 d.

Šeimų susiėjimas „Lino gyvenimas“ Jomantuose

Liepos 19 d.

St. Dariaus ir St. Girėno skrydžio per Atlantą 75 –osios
metinės Vytogaloje

Liepos 20 d.

Laukuvos miestelio 755-asis gimtadienis „Gimtosios
žemės ilgesys“

Liepos 25 d.

Rugio šventė Bytlaukyje

Rugpjūčio 9 d.

Kvėdarnos miestelio šventė

Rugpjūtis

Vaikų „jomarkėlis“ „Moki darbelį - skamba kišenėlė...“

Rugpjūčio 15 d.

Žolinės atlaidai ir gegužinė Varsėdžiuose
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Rugpjūčio 15 d.

Šilalės miesto šventė

Rugsėjis - spalis

Derliaus šventės Palentinyje, Traksėdyje, Upynoje,
Žadeikiuose, Kaltinėnuose, Bytlaukyje ir Šilalėje

Rugsėjis

Pajūrio miesteliui – 510

Spalis

Šv. Ignoto atlaidų gegužinė su kaimo armonikininkais
prie Paskarbiškių koplyčios

Lapkričio 1-8 d.

Ilgės. Pagrybio senkapių lankymas,
pagerbimas

Lapkritis

Žemaitiškas šeimų vakarėlis „Žemaitiška šneka - nuo
lopšio lūpose“ Kvėdarnoje

Lapkritis

Tęstinis projektas „Laiko ženklai žmogaus aplinkoje“.
Ekspedicijoje surinktos medžiagos apie liaudies
mediciną pristatymas. Vakaronė

Gruodis

Pamokėlės vaikams ir jaunimui „O būdavo taip...“ (apie
advento ir šv. Kalėdų papročius ir tradicijas)

Gruodis

Advento vakaras „Daina dieną trumpina – daina darbą
lengvina“ Šilalėje

Gruodžio 24 d.

Kūčių vakaras Laukuvos kultūros namuose

Gruodis

Kalėdiniai – naujametiniai renginiai Traksėdyje, Upynoje,
Žadeikiuose, Kaltinėnuose, Bytlaukyje, Jomantuose,
Pajūralyje, Bilionyse, Kūtymuose, Kvėdarnoje, Pajūryje,
Didkiemyje ir Šilalėje

mirusiųjų

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras
Vytautas Jankauskas
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Spalis

„Upynos krašto etnokultūros paveldas“. CD
pristatymas Šilalės ir Upynos bibliotekose

Spalis

Susitikimas su kraštiečiu istoriku Edvardu Vidmantu
Šilalės bibliotekoje
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Rugsėjis- spalis

Klaipėdos tautodailininkų paroda „Gintaro daina
Tėvynei“

Rugsėjis- lapkritis

Puodų žiedimo, metalo apdirbimo, vytelių
drožimo pamokos

Gruodis

Sigitos Rukšėnienės mezginių paroda

pynimo,

naminiu sūriu, senoviniu Rusnės pieno punču ir kitais
tradiciniais Mažosios Lietuvos patiekalais. Šventėje
visus linksmins, kvies pašokti ir įvairius žaidimus žaisti
Rusnės „Salos etnokultūros ir informacijos centro“
folkloro ansamblis „Sklada“
Šilutės muziejus, (8~441) 62 207

Rugpjūčio 16 d.

Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras
(8~441) 49 622

Rugsėjo 27 d.

Pažintinė kelionė etnografinės ekspedicijos metu
maršrutu: Šilutė – Užlekniai – Paleičiai – Šilininkai –
Galzdonai – Plaškiai – Šilutė

Spalio 3 d.

Tautodailininko Romo Linionio iš Marijampolės
fotografijos darbų paroda „Sūduvos krašto tautinės
juostos“

Spalio 13–17 d.

Edukacijos savaitė „Pažinimo
vaikų ir jaunimo edukacijos
medalio menas (skulptorius
spausdinto žodžio gimimas
Burzdžiuvienė)

Lapkričio 14 d.

Vakaras lietuvininkų šnekta, tautosaka, poezija, daina
„Kiek tyriau, gražiausia yr mūsų kalba” (V. Kalvaitis).
Dalyvaus skaitovai, folkloro ansamblis „Ramytė”

Šilalės V. Statkevičiaus muziejus

Dalia Jakienė, (8~449) 74043, mob. 8 ~ 610-64719
el. p. djakiene@gmail.com

Šilutės rajonas
Liepos 6 d.

Piliakalnio šventė Katyčiuose.

Liepos 6 d.

Kulinarinio paveldo pristatymas. Renginys skirtas
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo)
dienai. Lauko kavinukėje bus galima ragauti čia pat
iškeptų senovinių vaflių, žuvienės, svečiai vaišinsis

džiaugsmo medis”:
savaitė: skulptūra,
Saulius Bertulis);
(etnografė Liuda

Šilutės rajono savivaldybės
Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka, (8~441) 78 214

Reng. Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras
(8~441) 49 622

Lapkričio 14 d.
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Liaudiškų kapelų šventė „Grajykit, Bikavos žiogeliai”
Bikavėnuose

Seminaras „Šilutės rajono kulinarinis paveldas“
Žemaičių Naumiestyje
Žemaičių krašto etnokultūros centras, (8~441) 59 113
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Lapkričio 26 d.

Zigmo Slučnio medžio dirbinių paroda

Spalio 4 d.

Derliaus šventėje „Smagu širdžiai, gardu pilvui“
dalyvaus rajono seniūnijų mėgėjų meno kolektyvai,
tautodailininkai, amatininkai. Veiks rudens gėrybių ir
puokščių parodos

Gruodžio 5 d.

Liaudies kūrybos perteikimo konkursas „Vario varteliai“
Bikavėnuose

Gruodžio 12 d.

Advento vakaras Žemaičių krašto etnokultūros centre

Spalis

Musninkų krašto tautodailininkų paroda kultūros
namuose

Gruodžio 12 d.

Paroda iš Šilutės muziejaus fondų „Tautodailininko A.
Mockaus medžio skulptūrėlės Šilutės muziejuje“
(skiriama tautodailininko 120-osioms gimtuvėms)

Spalis

Vaikų ir jaunimo keisčiausių derliaus radinių paroda ir
vakaronė

Lapkritis

Derliaus šventės Širvintų rajono seniūnijų kultūros
namuose. Parodos, mugės, vakaronės

Lapkričio 15 d.

Tarptautinės kapelų varžytuvės „Kaimynėli, būki
svečias“

Gruodžio 12 d.

Teatralizuotas miesto Kalėdų eglės įžiebimas

Gruodis

Adventiniai renginiai
Gelvonuose

Gruodis

Kalėdiniai renginiai, vakaronės
suaugusiems rajono kultūros įstaigose

Jurgita Skobienė, (8~441) 79 283

Širvintų rajonas
Liepos 4 d.

„Baltica 2008“. Dalyvaus Portugalijos, Meksikos,
Armėnijos folkloro ansambliai, taip pat ansamblis
„Gojus“ ir jaunimo kapela „Kerniukai“.
Širvintų kraštui „Baltica 2008“ Vilniuje atstovaus
Gelvonų folkloro ansamblis „Savingė“

Musninkuose,

Kernavėje,

vaikams

ir

Laimutė Bikulčienė, (8~5) 51803
Liepos 18 d.

Našlių vakaronė „Pabūkime kartu“ Musninkuose

Liepa

Subatos vakarėlis Virvyčiuose. Dalyvaus folkloro
ansamblis „Liepelės“

Rugpjūtis

Vasaros palydos Vileikiškiuose, Musninkuose (lauko
žaidimai, atrakcionai)

Rugėjo 7 d.

Kraštiečių sambūris Gelvonuose per Švč. M. Marijos
gimimo atlaidus. Dalyvaus folkloro ansamblis
„Savingė“
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Švenčionių rajonas
Liepa

A. Jakšto ir V. Garlos fotodarbų paroda „Vandens ir
žalvario kalbėjimas”

Rugpjūtis

Kraštiečių susiėjimas prie atstatytų Senos Pašaminės
bažnyčios pamatų per Žolinės šventę

Rugpjūtis

Vestuvių muzikantų varžytuvės „Ištekės Marceliutė”
Švenčionėlių kultūros centre

Rugsėjis

Armonikininkų koncertas Adutiškio filiale

Rugsėjis

Grybų šventė Švenčionėlių kultūros centre

Rugsėjis

Bulvės popietė Vidutinės filiale

Spalis

Rudens šventė Adutiškio, Stanislavavo, Svirkų,
Strūnaičio, Vidutinės, Pašaminės, Pabradės,
Pavoverės, Magūnų filialuose

Tauragės rajonas
Liepos 6 d.

Muzikantų varžytuvės ,,Nuo gričenikės iki polkos“
Tauragės centrinėje miesto aikštėje (org. Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga).
Dalyvaus rajono kapelos, atvyks svečių

Liepa

Tradicinė Oninių šventė (lauko gėlių kompozicijų
konkursas, tradiciniai valgiai, Onų pagerbimas ir kt.)
Eičių filiale

Liepa

,,Šypsotis kviečia Batakiai”. Renginys miestelio 560ojo jubiliejaus proga O.Paulauskienės drožinių ir
tapybos paroda, teatralizuota programa ant Batakių
piliakalnio

Liepa

Kraštiečių šventė susiėjimas Lauksargiuose

Liepa

Kaimo sambūris Sartininkų filiale

Liepa

Renginys ,,Sveikas, kaimynėli” Dapkiškių filiale

Lapkritis

Priešadventinės vakaronės Adutiškio, Stanislavavo,
Strūnaičio, Vidutinės, Kaltanėnų kaimuose

Liepa

Ekskursija į Pabūdviečių kaimą pas medžio drožėją ir
senųjų bažnytinių knygų kolekcininką

Gruodis

Advento renginiai (popietės, rankdarbių parodos,
vakarai, susitikimai) rajono kultūros centruose
bibliotekose

Rugpjūtis

Kraštiečių sueiga ,,Gimtinės taku” Kęsčių laisvalaikio
salėje

Gruodis

Katalogo „Nalšios muziejaus audiniai” pristatymas
Nalšios muziejuje

Rugpjūtis

12-asis kraštiečių susitikimas ,,Mano Gaure, jaunystės
spindesy”

Spalis

Popietė iš ciklo ,,Nagingi pagramantiškiai” Pagramantyje

Violeta Balčiūnienė, (8~387)52493
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Spalis

Mažonų seniūnijos žemdirbių vakaronė ,,Kai derlius
sukrautas į klėtis – belieka tik žmogui ilsėtis” (papročių,
kulinarinio paveldo pristatymas) Mažonų filiale

Lapkritis

Liaudies meno meistrų kūrinių regioninės parodos
AUKSO VAINIKUI pelnyti uždarymas ir laureatų
paskelbimas

Trijų kartų sambūris ,,Vaikaičiai, tėveliai, seneliai,
sueikim ratelin kartu” Dapkiškių filiale

Lapkritis

Tautodailininkės Reginos Nacienės autorinė jubiliejinė
nėrinių vašęliu paroda

Spalis

Garbaus amžiaus jubiliatų šventė ,,Teišsipildo žodžiai
palinkėti”Gaurės filiale

Lapkritis

Folkloro sambūris ,,Aš atdarysiu dainų skrynelę”,
krašto kulinarinio paveldo pristatymas Tauragės
kultūros centre

Lapkritis

Senolių susiėjimas ,,Sidabrinė gija” Eičių filiale

Lapkritis

Edukacinis renginys ,,Balta pasaka”. Susitikimas su
menininke Marija Pukelyte Gaurės filiale

Vaikų ir jaunimo vasaros stovykla „Gamtos
prieglobstyje“ Degaičiuose

Liepos 14-18 d.

Stovykla „Senųjų amatų ir folkloro puoselėjimas“
Varnių kultūros ir jaunimo centro Janapolės filiale

Liepos 14-18 d.

Stovykla „Protėvių darbai ir džiaugsmai“ Varnių
kultūros ir jaunimo centre

Liepos 27 d.

Renginys „Švėnta ONĖ – dounas puonė“ Upynoje

Teminis vakaras ,,Bėk, žirgeli” (piešinių paroda,
viktorina, tautosaka apie arklį) Eičių filiale

Rugpjūčio 15 d.

Popietė „Slaunasai žolyne“ Degaičių etnokultūros
centro Eigirdžių filiale

„Santakos“ muziejaus etnokultūriniai renginiai:

Rugpjūtis

Žemaitukų veislės kumeliuko vardynos Žemaičių
muziejuje „Alka“

Genės
Ramanauskienės
(akvarelė) paroda

Rugpjūtis

Fotografijų paroda „Žemaitukai“ Žemaitijos kaimo
muziejuje

Kaimo žmonių popietė Kunigiškių filiale

Lapkritis

Rudens darbų pabaigtuvės (pabaigtuvių vainiko
pynimas, liaudiški žaidimai, dainos) Lomių filiale

Gruodis

Advento renginiai Dauglaukio, Gaurės, Skaudvilės,
Pagramančio, Kunigiškių, Lauksargių, Lomių, Batakių,
Dapkiškių filialuose

Rugsėjis
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Telšių rajonas
Liepos 10 – 20 d.

Lapkritis

Gruodis

Lijana Kiltinavičienė, (8~446) 61970, 8 ~ 6555 7123
el.p. metodinis.kc@zebra.lt

autorinė

monotipijų
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Rugsėjis

Ekspozicijos „Linų ir javų apdirbimo įrankiai ir
mašinos“, „Tradicijos ir šiandiena“ Žemaitijos kaimo
muziejuje

Spalio 24 d.

Popietė „Moku ir mokau“ Upynoje

Spalio 25 d.

Popietė „Moku ir mokau“ Viekšnaliuose

Rugsėjis

Ekspedicija Nerimdaičių apylinkėse

Lapkričio 7 d.

Rugsėjo 21 d.

„Mykolioka juomarks“ Luokėje

Tautodailininko R. Laimos 50-mečiui skirta paroda
Žemaičių muziejuje „Alka“

Rugsėjo 23 d.

Vaikų ir jaunimo viktorinos „Tautosakos skrynią
pravėrus“ I turas Degaičiuose

Lapkričio 8 d.

Žemdirbių vakaronė „Rudens linksmybės“ Degaičiuose

Lapkričio 15 d.

Viekšnalių etnografinio visuomeninio muziejaus 10mečio veiklos paminėjimas

Žemdirbių vakaronė „Po visų darbų“ Degaičių
etnokultūros centro Eigirdžių filiale

Lapkričio 21 d.

Vaikų ir jaunimo viktorinos „Tautosakos skrynią
pravėrus“ II turas Degaičiuose

Liaudies muzikos, pasakorių, dainininkų ir šokėjų
festivalis Žarėnuose

Lapkričio 28 d.

Edukaciniai renginiai „Senųjų amatų mokymas“, „Arklių
priežiūros pradžiamokslis“ Žemaitijos kaimo muziejuje

Regioninis konkursas „Jaunieji žemaičių talentai“
Luokėje

Gruodžio 4 d.

Vaikų popietė „Vilkinio mėnesio paslaptys“ Degaičiuose

Gruodžio 11 d.

Advento žaidimai Varnių kultūros ir jaunimo centro
Janapolės filiale

Gruodžio 11 d.

Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda
„Aukso vainikas 2008“ Žemaičių muziejuje „Alka“

Gruodžio 16 d.

Renginių ciklas „Keturios advento žvakelės“ Varnių
kultūros ir jaunimo centre

Gruodžio 19 d.

Popietė „Žemaičių Kūčių
giesmės...“ Ryškėnuose

Rugsėjo 26 d.

Rugsėjo 30 d.

Rugsėjis-lapkritis

Rugsėjis-gruodis

Spalio 8 d.

Spalio 9 d.

Projektas „Kaip močiutė mane mokė“. Vaikai ir
jaunimas mokysis liaudiškų dainų, senoviškų šokių
(polkutę, grandskverą), aplankys Etnografinį buities
muziejų Rumšiškėse, mokysis kurti iš natūralių
medžiagų – šieno, šiaudų, žolynų, lino audinio,
susipažins su folkloro kolektyvais, liaudies meną
propaguojančiais menininkais profesionalais
Jaunimo vakaronė „Pabūkim taip, kaip mūsų protėviai
būdavo“ Varnių kultūros ir jaunimo centro Pavandenės
filiale
Vaikų ir jaunimo viktorinos „Tautosakos skrynią
pravėrus“ finalinis turas Degaičiuose

Spalio 17 d.

Popietė „Moku ir mokau“ Viešvėnuose

Spalio 18 d.

Popietė „Moku ir mokau“ Kuršuose

126

patiekalai, poezija ir

Eva Rumbutytė, (8-444 56185)
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„Gimtasis kraštas istorijos vingiuose (Lieponių, Mažųjų
Lieponių, Pagelužio, Pamerkių, Pagraužusio,
Žvingeliškių kaimų nematerialaus kultūros paveldo
tyrinėjimas)“

Trakų rajonas

Elena Žilinskienė

Liepos 5 d.

Tradicinė Onuškio miestelio vasaros šventė

Liepos 6 d.

Lietuvos Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavo)
dienos paminėjimas ant Aukštadvario piliakalnių

Liepos 5 d.

Renginys „Gimtinė“, skirtas Valstybės dienai, Tiltuose

Liepos 8 – rugsėjo 5 d.

Dailininko Vido Kasperavičiaus batikos darbų paroda
Trakuose

Liepos 25 d.

Kaimo jubiliejus (515-metis) ir Duonos (Oninių) diena
Dusmenyse

Rugpjūčio 16–17 d.

Viduramžių amatų dienos Salos pilyje

Rugsėjis

Rudens kermošius Trakuose, Onuškyje, Lentvaryje,
Aukštadvaryje, Grendavėje, Dusmenyse

Rugsėjo 27 d.

Rajoninė grybų šventė „Paluknio baravykas – 2008“

Lapkričio 24 –
gruodžio 24 d.

Adventiniai vakarai Tiltuose, Senuosiuose Trakuose,
Aukštadvaryje, Onuškyje

Jaunimo ir vaikų senųjų amatų – pynimo iš žilvičio
vytelių – stovykla „Žilvitėlis“ Tiltuose

Vaiva Neteckienė

Audronė Genzur, (8 ~ 528) 51987
el. paštas a.genzur@trakai.lt

Ukmergės rajonas
Liepos 12-13 d.

Tarptautinė mėgėjų teatrų sueiga „Prie dvaro“
Taujėnuose (dalyvaus vaikų ir suaugusiųjų folkloro
ansambliai, liaudiška kapela)

Liepa

Kompleksinė ekspedicija Šešuolių seniūnijoje
(muziejininkai, bibliotekininkai, kiti kultūrininkai)

Rugpjūčio 15 d.

Žolinė- Deltuvos miestelio šventė. Veiks tautodailininkų
dirbinių mugė, vyks liaudiškos kapelos „Armona“
koncertas

Rugpjūčio 25 d.

Šv.Baltramiejaus atlaidai ir Vidiškių miestelio
šventė.Vakaronėje linksmins folkloro ansamblis
„Ulyčia“

Rugsėjis

Tradicinis muzikantų, dainininkų susitikimas „Vėl
namo“ Siesikuose

Visus metus vyks tęstiniai projektai:
„Lieponių – Kalvių folkloro ansamblio repertuaro
išsaugojimas, susisteminimas ir sklaida“.
Vaiva Neteckienė
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Spalis

Rajono žemdirbių susibūrimas. Seniūnijos pristatys
savo kulinarinį paveldą, vyks koncertas

Spalis

Folkloro ansamblio „Ulyčia“ koncertas Vidiškiuose ir
Sližiuose

Lapkritis

„Padainuosim susiėję“ Deltuvoje (rajono folkloro
ansamblių popietė)

Gruodis

Renginys „Kalėdinės puokštės ir patiekalai“ Siesikuose

Gruodis

Kalėdiniai renginiai rajono kultūros įstaigose

Rugpjūtis

Dokumentų „Šventosios globėjos lietuvių skulptūrose“

Lapkritis

Dokumentų „Darbais sugrįžtantys...“ (Ukmergei
nusipelniusių žmonių atminimo įamžinimas)

Gruodis

Dokumentų: „Knygų puslapius pasklaidžius...“ (2008
metais gautos knygos apie Ukmergės kraštą, rajono
literatų ir kraštiečių išleistos knygos) bei "Turtai,
perduodami iš širdies į širdį" (rajono kultūros, švietimo
įstaigų išleisti etnokultūrai skirti leidiniai ir darbai)
“Žymių kraštiečių atminimo įamžinimas Ukmergės
rajone” (rengiama)

Vilma Mulevičiūtė-Sabaliauskienė, (8~340) 63610

Viešoji Vl.Šlaito biblioteka, (8~340) 51214

PARODOS
Kraštotyros muziejuje
Liepa

J.Adomavičiaus drožinių /mažoji salė/

Liepa

O.Kujelienės tekstilės /didžioji salė/

Liepa

Fotografijų „Ukmergės rajono
viršūnės“ /Užugirio filialas/

Spalis- lapkritis

R.Žvirblienės skiautinių

Gruodis

Rajono tautodailininkų draugijos narių darbų

kryžių

Utenos rajonas

Bibliotekose
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Regioninis folkloro ansamblių sambūris „Iš tėvonijos
versmių“ ant Narkūnų piliakalnio. Dalyvaus folkloro
ansambliai iš visų Lietuvos regionų ir svečiai iš Punsko
(Lenkija), Pskovo (Rusija) ir Latvijos

Rugpjūčio 7-13 d.

Kultūros centro folkloro ansamblio „Utauta“ išvyka į
tarptautinį festivalį Italijoje

Rugsėjo 27 d.

Utenos miesto šventė. Dalyvaus folkloro ansambliai,
kapelos,tautodailininkai,liaudies muzikantai

Lapkričio 29 d.

Liaudiškų kapelų ir liaudies muzikantų susiėjimas
„Linksmoji armonika“ (koncerto vedėjas(a) kalbės
uteniškių tarme). Vakaronė

geležinės

Kraštotyros muziejus, (8~340) 63957

Liepa

Liepos 6 d.

Dokumentų „Prakalbinti praeitį dabarties ir ateities
vardan“ (Vaitkuškio dvaro savininkui Mykolui
Kosakovskiui – 275)
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Gruodis

Advento vakarai (proginės dainos, poezija, muzika)

Rugpjūčio 14 d.

Utenos kultūros centras
Regina Lumpickienė, (8~389) 51643

Liepos 3-7 d.

Vasaros kanklininkų stovykla. Dalyvaus šalies
kanklininkų ansambliai, svečiai iš Pskovo ir
Karaliaučiaus

Rugsėjo 27 d.

Kraštiečių susitikimas per šv. Elžbietos atlaidus.
Vakare – vakaronė

Sudeikių kultūros centras
Lina Latožienė

Liepos 26 d.

Prie Vidinksto ežero. Bus pagerbiamos Onos,
uždedami ąžuolų vainikai, vyks varžytuvės dėl
šauniausios Onos vardo

Rugpjūčio 11 d.

Bičkopis Kišūnų kaime. Etnografiniai vaizdeliai,
patarlės, priežodžiai apie medų, bites, užduotys
bitininkams. Muzikantų varžybos

Biliakiemio kultūros centras
Vidutė Padlipskienė, (8~389) 49235

Rugpjūčio 22 d.

Pačkėnų kaimo sueituvės

Rugpjūčio 3 d.

Kraštiečių susiėjimas Saldutiškio parapijos 80-mečio
proga. Vietos saviveiklininkų ir svečių koncertai
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Vyžuonų kultūros centras
Donata Juškaitė, (8~389) 322269

Dailės ir tradicinių liaudies amatų darbų paroda
„Eskizai“

Lapkričio 15 d.

Kapelų ir liaudies muzikantų popietė „Grok, armonika“

Gruodžio 12 d.

Tauragnų krašto poetų ir dainininkų pažmonys

Gruodis

Advento renginiai Kaniūkų kultūros centre

Gruodžio 5 d.

Gerumo, atjautos, pagalbos akcijos paskelbimas.
Prisiminimai apie advento vakarų žaidimus, dainas

Almutė Paukštienė

Kuktiškių kultūros centras
Laimutė Kleinienė, (8~389) 33367

Tauragnų kultūros centras
Jūratė Šinkūnienė, (8~389) 32371

Kaniūkų kultūros centras
Ramunė Žemaitienė

Saldutiškio kultūros centras
Danutė Zajančkauskienė, (8~389) 36716

Gruodžio 6, 13, 20 d.

Advento vakarais kiekvieną sekmadienį bus uždegama
po vieną advento žvakę. Bažnytinės muzikos vaikų
choro „Spindulėlis“ koncertai
Sirutėnų kultūros centras
Falmira Sinicienė

Loreta Mikalauskienė

Saldutiškio kultūros centras
Danutė Zajančkauskienė, (8~389) 36716

liaudiškais

Vakaronė Kirdeikių kultūros centre

Sirutėnų kryžiaus metinių paminėjimas, kraštiečių
susitikimas. Grieš kapela

Sirutėnų kultūros centras
Falmira Sinicienė

su

Spalio 19 d.

Pakalnių kultūros centras
Eugenija Čepienė, (8 389 44882)

Liepos 12 d.

Vyžuonėliuose

Sudeikių kultūros centras
Lina Latožienė

Užpalių kultūros centras
Birutė Minutkienė, (8~389) 31210

Liepos 5 d.

Žolinės gegužinė
žaidimais ir muzika

Gruodžio 26 d.

Vakaras „Švęskime kartu Kalėdas“

Kuktiškių kultūros centras
Laimutė Kleinienė, (8~389) 33367
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mero taurei laimėti Žiūrų kaime ir tęsis Varėnoje.
Miesto parke įsikūrusiuose seniūnijų kiemeliuose bus
demonstruojami gyvieji amatai, autentiškas folkloras,
vyks nuotaikingos pramogos, kulinarinio paveldo
pristatymas. Veiks tautodailininkų mugė

Varėnos rajonas
Liepos 5-6 d.

Liepos 26 d.

Liepos 26 d.

Folkloro ir postfolkloro festivalis „Atspindžiai“
Varėnoje ir Merkinėje
Tradicinė kaimo šventė „Šventa Ona – duonos ponia“
darbščiausio javų pjovėjo garbei Kibyšiuose
Folkloro sambūris „Subatėlės vakarėlį...“ Marcinkonių
kaime. Dalyvaus Dzūkijos nacionaliniame parke
gyvuojantys folkloro ansambliai

Spalis

Muzikos vakaras „Vėlinių vėjai“ Varėnoje

Spalis

Merkinės seniūnijos folkloro ansamblių popietė
Panaroje

Spalis

Kaimo sueigos Panaroje, Nedzingėje

Lapkričio 16 d.

Perlojos Respublikos 90-asis jubiliejus Perlojoje

Lapkričio 29 d.

Tarptautinės varžytuvės „Smagiausios polkos –
smagiausia pora“ Varėnoje. Dalyvaus dzūkiškos
polkos šokėjų poros iš Alytaus, Lazdijų, Varėnos
rajonų, Druskininkų miesto, svečiai iš Latvijos, Lenkijos

Liepos 26 d.

Kaimo pažmonys Sarapiniškėse

Liepos 27 d.

Onos atlaidai Nedzingėje, Senojoje Varėnoje. Bus
pagerbtos kaimo Onos. Dalyvaus aplinkinių kaimų
folkloro ansambliai ir kapelos

Gruodis

Rajono folkloro ansamblių ir roko muzikantų
festivalis Varėnoje. Dalyvaus garsiausi rajono folkloro
ansambliai, jiems pritars žymūs šalies roko muzikantai

Advento vakarai Varėnoje, Sarapiniškėse, Nedzingėje,
Matuizose, Kriviliuose, Žilinuose, Marcinkonyse
(papročiai, giesmės)

Gruodžio 25-31 d.

Kalėdinių ir naujametinių renginių savaitė Varėnos
rajono kultūros įstaigose

Rugpjūčio 15 d.

Rugpjūčio 15 d.

Žolinės šventė Nedzingėje, Dubičiuose, Senojoje
Varėnoje. Žolių, gėlių, javų varpų šventinimas, liaudies
muzikantų ir folkloro ansamblių suėjimas

Rugpjūčio 16 d.

Gudų girios festivalis, skirtas Ašašninkų folkloro
ansamblio 50-ies metų jubiliejui, Kabelių kaime

Rugpjūtis

Marcinkoniškių sambūris

Rugsėjo 27 d.

Grybų šventė–2008. Ji prasidės VI Lietuvos
grybavimo čempionatu Varėnos rajono savivaldybės
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Lina Būdienė, 8 ~ 310 52 434
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Rugsėjis–gruodis

Vilkaviškio rajonas
Liepa–spalis

Liepa–gruodis

Liepos 13 d.

Nuolat
rengiamos
edukacinės
programos
„Suvalkietiška
veseilia“
ir
„Mergvakaris“
J. Basanavičiaus sodyboje-muziejuje
„Mažojoje audimo artelėje“, kuri įsikūrusi Vilkaviškio
kultūros centre, vykdomas audimo projektas
„Sugrįžtantys audiniai“. Remiantis Marijampolės
kraštotyros ir Zanavykų krašto (Šakiai) muziejaus
eksponatais, planuojama atkurti autentiškus šio krašto
drabužius ir surengti tris parodas
Marijampolės apskrities vaikų ir jaunimo folkloro
festivalis „Žalias ąžuolėli“

Vad. tautodailininkas R. Blažaitis

Rugsėjo 9 d.

Rugsėjo 27 d.

Rudens ir amatų šventė „Laikas ratu“

Rugsėjis

Kaimiškos muzikos vakaronė „Kai armonika užgroja“

Spalis–lapkritis

Žemdirbių ir derliaus šventės rajono miesteliuose,
kaimuose ir Vilkaviškyje. Parodos, koncertai, konkursai

Gruodis

Advento vakaras „Saulė eina ratu“ Vilkaviškyje ir
rajone

Reng. J. Basanavičiaus sodyba-muziejus

Reng. Kybartų kultūros centras

Gruodžio 26 – sausio 6 d.

„Šyvio šokdinimas“ Gražiškiuose ir aplinkiniuose
kaimuose. Bus pristatomi šio krašto tarpušvenčio
papročiai

Nuolat

Mažojoje audimo artelėje, kuri įsikūrusi Vilkaviškio
kultūros
centre,
organizuojamos
edukacinės
programos ir vaikams, ir suaugusiems

Dalyvaus Kybartų ir Barczewo (Lenkija) bendruomenės

Rugsėjis–spalis

Medžio drožėjų pleneras „Po paupio gluosniais“
(gavus Kultūros rėmimo fondo finansavimą)

Rugsėjis–gruodis

J. Basanavičiaus sodyboje - muziejuje vaikams ir
moksleiviams nuolat rengiamos šios edukacinės
programos: „Piešiu muziejų“, „Kai žemę šildo ąžuolai“,
„Vargo mokykla“, „Pro vaikystės langą“, „Mano knyga“
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Reng. Alvito kultūros namai

Edukacinė programa „Advento vakarojimai“

Dalyvaus Kybartų ir Barczewo (Lenkija) bendruomenės

Reng. Barczewo kultūros centras

Reng. Kybartų kultūros centras

Reng. Vilkaviškio kultūros centro
folkloro ansamblis „Sūduviai“

Amatų stovykla „Apsaugoti nuo užmaršties“.
Tarptautino projekto I d. (keramika, oda, pynimas).

Liepos 28 – rugpjūčio 1 d. Amatų stovykla „Apsaugoti nuo užmaršties“.
Tarptautinio projekto II d. (keramika, oda, pynimas).

Marijampolės apskrities klojimų teatrų festivalis
„Atžalynas“
Reng. J. Basanavičiaus sodyba-muziejus

Reng. J. Basanavičiaus sodyba-muziejus

Liepos 21–25 d.

Antrus metus Vilkaviškio kultūros centre bus vykdomas
Kultūros ministerijos remiamas projektas – Jaunųjų
drožėjų studija

Nijolė Skinkienė, (8~342) 20775
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Zarasų rajonas
Liepos 5-6 d.

Liepos 18-20 d.

Rugpjūčio 2-3 d.

Rugpjūčio 14 d.

Kraštiečių sambūris Dusetose. Susitikimai su
kuriančiais dusetiškiais, Dusetų dailininkų paroda,
meno kolektyvų koncertai
Antazavės kaimo susiėjimas. Antazavės personažai,
meno kolektyvų koncertai, žvejų, sporto rungtys

14.30

Folkloro kolektyvų programa „Siūrava rasela“.
Sėlių krašto folkloro ansamblių programos vasaros
darbų tema

16.00

Svečių programa

17.00

Programa „ O kokis tai do žolynas“.
Dainos, rateliai, pasišokimai su žiūrovais, porinimai,
viktorinos, lauko žaidimai

19.00

Teatro valanda. Keturakio „Amerika pirtyje“

21.00

Gegužinė paskutinė.
Griežia sėlių krašto kapelos

Antalieptės kaimo sueiga. Sporto varžybos, gegužinė,
mėgėjų kolektyvų koncertai

Zarasų miesto šventė. Konferencija Zarasų krašto
istorine tema, koncertai, mugė

Rugpjūčio 30 d.

Suvieko kaimo vakarėlis „Sudie, vasara“. Žaidynės,
meno kolektyvų programa. Gegužinė

Rugpjūčio 30d.

Sadūnų kaimo santalka „Buvo vasara, buvo ir baigės“

Rugsėjo 5-7 d.

Zarasai - Lietuvos kultūros sostinė. Projektas
„Kultūra kaip gyvas vanduo“. Gatvės muzika, naktiniai
Zarasai, parodos, koncertai, kino filmai. Utenos
apskrities ir šalies kultūros projektų pristatymas
Didžiojoje saloje

Spalio 4 d.

Derliaus šventė Zarasuose. Seniūnijų kiemeliai,
folkloro ansamblių ir kapelų koncertai, meno dirbinių ir
žemės ūkio produktų mugė

Spalio 11d.

Derliaus šventė Dusetose. Ūkininkų kiemeliai, žemės
ūkio produktų mugė, varžytuvės, meno kolektyvų
koncertai

Lapkričio 2 d.

Apeiginė Vėlinių programa „Protėviams mūsų“
Stelmužėje. Aukuro aukojimas prie ąžuolo, Vėlinių

Sėlių krašto folkloro šventė „Žolinė“
Rugpjūčio 14-15 d.
Programa
Rugpjūčio 14d. 18.00

Poezijos ir sutartinių vakaras „Giesmėj senųjų sėlių“
Stelmužėje. Dalyvaus sėlių krašto poetai, sutartinių
grupės
Zarasų sėlių aikštėje:

Rugpjūčio 15d. 14.00
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Žolinės apeigos, rugių ir žolynų vainiko atnešimas
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dainos bažnytėlėje

Reng. folkloro ansambliai „Seluona“ ir „Oželis“

Lapkričio 21 d.

Lapkričio 29 d.

Rajoninis vaikų ir jaunimo folkloro sambūris „Oželio
pastogėj“
14.00

Etninės kultūros paveldo medžiagos rinkimo konkurso
„Iš senelės skrynios“ rezultatų paskelbimas, darbų
pristatymas, dalyvių pagerbimas

15.00

Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių teminės
programėlės, viktorinos, žaidimai, meškos migdymas.
Svečių programa
„Giesmė Salakui“. Jubiliatų pagerbimas, meninė
programa, paroda
Rimutė Vitaitė, 8 385 53285, 8 615 92968
el. paštas: etnografas.rumai@zarasai.lt
Gintaras Andrijauskas, 8 ~ 650 36256
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