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VŠĮ KULTŪROS IR ŠVIETIMO CENTRO VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMŲ
2017 metų birželio-liepos-rugpjūčio mėn. renginių planas
BIRŽELIS
Data, laikas
Vieta
1 d. 19 val.

VMN
Kiemelyje

2 d. 16 val.

Galerija
„Koridorius“

3 d. 15 val.

VMN
kiemelyje

3 d. 17 val.

VMN
kiemelyje

Pavadinimas
Paramos renginys „Nupiešk man avį“
Koncertuoja: „Sisters on Wire“, Baltasis Kiras, Cosmic Apple, Tomorrow Inshallah, Sasha
Song.
Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos paauglių ir jaunimo grupių paroda „Auditorija“
Ekspozicijoje akademinio piešimo, kompozicijos, tapybos, judesio, greitų eskizų urbanistine
tematika, portreto piešiniai. Nedidelė ekspozicija atskleidžia netradicinius pamąstymus ir
kūrybines interpretacijas Jono Basanavičiaus paminklo projektui Vilniuje. Paroda veiks
birželio 2 - rugsėjo 16 d.
XI Lietuvos senjorų dainų ir šokių šventė „Mes vėl kartu“
„Šokių popietė“. Meno vadovė Alma Lomsargė.
Lietuvos senjorų tautinių šokių kolektyvų koncertas:
Kėdainių kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Lankesa“, vadovė Virginija
Čereškienė – Beviršė.
Kelmės kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Patrepsėlis“, vadovė Dijana
Bakšienė.
Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų pagyvenusiųjų liaudiškų šokių kolektyvas
„Linas“, vadovė Zita Rimkuvienė.
Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų vyresniųjų šokių kolektyvas „Miestelėnai“,
vadovė Zita Rimkuvienė, choreografas Darius Grinius.
Šiaulių kultūros centro liaudiškų šokių ansamblis „Kalatinis“, meno vadovė ir baletmeisterė
Vanda Verkulienė.
Švenčionėlių miesto kultūros centro pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas „Senjorai“,
vadovė Vida Vilutienė.
Švenčionių miesto kultūros centro pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas „Trepsis“, vadovė
Jolanta Razmienė.
Ukmergės kultūros centro pagyvenusių žmonių tautinių šokių kolektyvas „Rudenėlis“,
vad. Virginija Butvilavičienė.
XI Lietuvos senjorų dainų ir šokių šventė „Mes vėl kartu“
„Dainų vakaras“. Meno vadovas ir dirigentas Gintaras Skapas.
Koncertmeisterė Janina Kalinaitė.
Solistės Judita Leitaitė, Aušra Liutkutė.
Renginio vedėja Gražina Kadžytė.
Kauno kultūros centro „Tautos namai“ mišrus choras „Ainiai“, vadovas Mindaugas
Šikšnius.
Kauno tremtinių sąjungos tremtinių choras „Ilgesys“, vadovė Bronė Paulavičienė, meno
vadovas Mindaugas Šikšnius.
Kauno bendruomenės centro Žaliakalnio „Aušra“ choras „Gaida“, vadovas Arvydas
Paulauskas.
Kauno Petrašiūnų bendruomenės centro choras „Monte Pacis“, vadovas Arvydas
Paulauskas.
Kelmės senjorų bendruomenės „Artimi“ mišrus vokalinis ansamblis „Artimi“, vadovas
Augustinas Bartkevičius.
Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro moterų senjorių vokalinis
ansamblis „Pabūkime kartu“, vadovas Augustinas Bartkevičius.
Kelmės kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Sidabrinė gija“, vadovė Genovaitė
Jokubauskienė.
Kupiškio rajono kultūros centro mišrus choras „Bočiai“, vadovė Vanda Dičkienė.
Lentvario tremtinių ir politinių kalinių choras „Viltis“, vadovas Jevgenij Barkovskij.
Marijampolės kultūros centro tremtinių choras „Godos“, vadovė Laima Venclovienė.
Molėtų kultūros centro, Alantos mišrus vokalinis ansamblis „Alantiškiai“, vadovė Leonija
Ožekauskienė
Paįstrio kultūros centro Bernatonių padalinio moterų vokalinis ansamblis „Vėtrungė“,
vadovė Liudvika Strazdienė.
Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų mišrus choras „Čiūto“, vadovė Dalia
Gaspariūnienė.
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Galerija
„Koridorius“

Panevėžio Juvenologų klubo vokalinis ansamblis „Atgaiva“, vadovė Dalia Gaspariūnienė.
Panevėžio mišrus choras „Godos“, vadovė Jelena Urbutienė
Pasvalio kultūros centro mišrus choras „Senjorai“, vadovė Elena Kereilytė.
Radviliškio kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė“, vadovės Rasa
Gasiūnienė, Asta Minciuvienė.
Rokiškio kultūros centro Tremtinių choras „Vėtrungė“, vadovė Jurgita Raugienė.
LPS „Bočiai“ Skuodo rajono bendrijos mišrus choras „Harmonija“, vadovė Audronė
Anužienė.
Šiaulių kultūros centro mišrus choras „Šarma“, vadovė Zina Kosmauskienė.
Šilalės r. sav. kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Kuplė“, vadovė Laima
Saročkienė.
Šilalės r. sav. kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Sidabro gija“, vadovė Natalija
Taurinskienė.
Šilalės r. sav. kultūros centro, Kaltinėnų kultūros namų moterų vokalinis ansamblis, vadovė
Vileta Gailevičienė.
Šilalės r. sav. kultūros centro, Upynos kultūros namų moterų vokalinis ansamblis, vadovė
Renata Gužauskienė.
Šilalės r. sav. kultūros centro, Kvėdarnos kultūros namų, Žadeikių laisvalaikio salės moterų
vokalinis ansamblis, vadovė Aušra Jančauskienė.
Tauragės kultūros centro tremtinių chorą „Tremtinys“, vadovas Romualdas Eičas.
Telšių r. savivaldybės kultūros centro buvusių politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremties
aidai“, vadovė Milda Ulkštinaitė.
Utenos kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Ainiai“, vadovas Adolfas
Driukas.
Vievio trečiojo amžiaus universiteto choras, vadovė Audronė Stepankevičiūtė.
Vilkaviškio Pagyvenusių žmonių mišrus vokalinis ansamblis „Rudenėlis“, vadovė Rita
Štrimaitienė.
Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijos klubo mišrus choras
„Ainiai”, vadovė Simona Vitkauskienė.
Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijos mišrus choras „Antakalnio
bočiai“, vadovas Juozas Eimanavičius.
Vilniuje gyvenančių uteniškių kraštiečių mišrus choras „Indraja“, vadovė Daina Abariūtė
Lazauskienė.
Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių choras „Laisvė“, vadovas Gintaras Skapas.
Vilniaus mokytojų namų mišrus senjorų choras „Versmė“, vadovas Gintaras Skapas.
Vilniaus mokytojų namų vyrų choras „Vytis“, vadovas Arūnas Pišrys.
LPS „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijos Žirmūnų skyriaus moterų vokalinis ansmblis
„Neris“,
Meno vadovė Sonata Tamašauskaitė Petkienė, vadovė Aurelija Bakutienė.
Naujininkų senjorų ansamblis „Vėlyvis“, meno vadovas Algirdas Čiukšys.
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro mišrus choras „Gelmė“, vadovė Jūra Nastajienė.
Tradicinė kultūros ir žirgų sporto šventė „Bėk bėk, žirgeli“
Dalyvauja mokytojų namų tautinių šokių kolektyvas „Šoktinis“, vadovė Alma Lomsargė.
III-asis tarptautinis akordeonistų sąskrydis „Su meile akordeonui“
Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų akordeonų orkestras „Consona“, meno vadovas
Ričardas Sviackevičius.
Koncertas „Kelaliu ajau...“, skirtas chorvedžio Vytauto Versecko 55-mečio kūrybinės
veiklos ir 75-mečio sukaktims paminėti
Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“, vadovė
Daiva Čičinsienė.
Koncertas „Dovana tėvui“
Dalyvauja: „Ąžuolų klubo“ vyrų choras, meno vadovas prof. Povilas Gylys.
Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ ir „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos jaunučių
chora, meno vadovas prof. Vytautas Miškinis.
Dirigentai Renata Kuncienė, Eglė Čigriejūtė-Strolienė, Edita Narmontienė, Linas Balandis,
Vytautas Miškinis. Koncertmeisterė Svaja Skučienė.
Choro „Ąžuoliukas“ įkūrėjo Hermano Perelšteino ąžuolo pagerbimo ceremonija.

Antikvariniai daiktai, menininkų sukurti darbai, mielos smulkmenos bei kūrybinės
dirbtuvėlės.
Vasaros dienos stovykla pradinukams „Vaikų žemės profesijos“
Programoje: Vaikų žemės Olimpinės žaidynės ir kitos įdomios pramogos. O svarbiausia –
kartu su naujaisiais draugais nersite į užburiantį istorijų pasaulį...
Pasaulinei aplinkosaugos dienai skirtas, projektas „Tu gali tai pakeisti! Pradėk nuo savęs!“
VU Botanikos sode augančių augalų paroda „Žaliuojantis Vilnius“.
Paroda vyks birželio 5 - 7 dienomis.
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Artūro Noviko džiazo mokyklos mokinių koncertas
Koncertuoja jaunieji mokyklos auklėtiniai.
Pasaulinei aplinkosaugos dienai skirtas, projektas „Tu gali tai pakeisti! Pradėk nuo savęs!“
Filmo „Saulė ir Vėjas saugo gamtą“ interaktyvi peržiūra. Diskusiją veda mokytoja ekpertė
Genovaitė Kynė.
Dalyvauja Vilniaus lopšelių – darželių „Saulėgrąža“ ir „Strazdelis“ auklėtiniai, jų tėveliai ir
visi vilniečiai.
Pasaulinei aplinkosaugos dienai skirtas, projektas „Tu gali tai pakeisti! Pradėk nuo savęs!“
Akcija „Tu nupiešk man“. Dalyvauja Vilniaus lopšelių – darželių „Saulėgrąža“ ir
„Strazdelis“ auklėtiniai, jų tėveliai ir visi vilniečiai.
Pasaulinei aplinkosaugos dienai skirtas, projektas „Tu gali tai pakeisti! Pradėk nuo savęs!“
Akcijos „Tu nupiešk man“ tęsinys - mankšta ir gerų - blogų ekologiškų/aplinkosaugos darbų
žaidimas su Kake Make ir Netvarkos Nykštuku.
Pasaulinei aplinkosaugos dienai skirtas, projektas „Tu gali tai pakeisti! Pradėk nuo savęs!“
Mini koncertas „Pasveikinimas gamtai“. Dalyvauja Vilniaus lopšelių – darželių
„Saulėgrąža“ ir „Strazdelis“ auklėtiniai.
Pasaulinei aplinkosaugos dienai skirtas, projektas „Tu gali tai pakeisti! Pradėk nuo savęs!“
Etnologo Liberto Klimkos paskaita „Lietuvis ir medis“.
Pasaulinei aplinkosaugos dienai skirtas projektas „Tu gali tai pakeisti! Pradėk nuo savęs!“
Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos mokinių paroda „Pavasario istorijos - dangus,
paukščiai, žemė, gėlės“.
Paroda vyks birželio 6 - rugpjūčio 29 dienomis.
Rusų romansų mylėtojų klube „Melos“ vakaras-koncertas „Mes tik pažįstami. Kaip keista...“
Dalyvauja: solistė Judita Leitaitė, dainininkas Viktoras Tereščenko, LMTA docentės Juditos
Leitaitės kamerinio dainavimo klasės studentai, pianistas – Jurijus Suchanovas. Programoje
N. Pankovo ir J. Stankevičio knygos pristatymas, medžio darbų paroda.
Vakarą veda Valentina Kalinčeva.
Artūro Noviko džiazo mokyklos baigiamasis koncertas
Koncertuoja vyresnieji mokyklos auklėtiniai.
Forumas „Greimo aktualumas“
Kartu su mokslininkais Kęstučiu Nastopka, Jūrate Levina, Dainiumi Razausku, Dariumi
Kuoliu svarstysime, kokiomis idėjomis, įžvalgomis, nuostatomis Algirdas Julius Greimas
išlieka svarbus mums, provokuoja ir ragina atsišaukti mūsų dienų visuomenę.
Algirdas Julius Greimas:
Nužmoginto žmogaus problema, iš kurios išplaukia visos kitos, yra vienintelė nuolat aktuali
problema. <...> Kalbant apie Lietuvos gerbūvį, jos ateitį - vienintelis išeities taškas - pats
biedniausias lietuvis. 1956 m.
Lietuvių tautai pirmiausia reikėtų išmokti racionalizuoti - protu, o ne jausmais pagrįsti visas
žmogiškąsias ir tautines vertybes. Išmokti kritiškai į save pažvelgti ir, kas sunkiausi
Sutartinių festivalis „Saulala riduolėla“
Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblis „Srauna“, vadovė Toma Grašytė.

Ramunė
Butkutė
Svajūnas
Ilčiukas

Labdaros renginys „Vasaros startas“
„Dogspotas“, suplotasnukių gelbėtojai, kviečia visus gyvūnų mylėtojus bei augintinius
pradėti vasarą puikiame ir nuotaikingame labdaros renginyje. Jūsų lauks įvairios pramogos,
pagundų trąsa, loterija, maisto degustacija, prekyba rankdarbiais, manikiūras augintiniams ir
kitos pramogos. Renginio „vinis“ – siekiamas rekordas! Prie tam skirtos sienos bus galima
palikti savo augintinio letenos įspaudą.
Konkursas „Auksinė Šalcios juosta“
Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų moterų choras „Aidas“, vadovė Lina Mačiulienė.
Giedojimas Šv. mišiose
Gieda Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“, vadovė Daiva
Čičinsienė.
„Blusturgis“ - antikvariniai daiktai, menininkų sukurti darbai, mielos smulkmenos bei
kūrybinės dirbtuvėlės.
Šv. mišios ir koncertas tremties metinėms paminėti
Gieda Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“, vadovė Daiva
Čičinsienė.

Ramunė
Butkutė

„Blusturgis“ - antikvariniai daiktai, menininkų sukurti darbai, mielos smulkmenos bei
kūrybinės dirbtuvėlės.
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Vasaros dienos stovykla pradinukams „Vaikų žemės profesijos“
Programoje: vaikų žemės Olimpinės žaidynės ir kitos įdomios veiklos.
O svarbiausia – kartu su naujaisiais draugais nersite į užburiantį istorijų pasaulį...
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4
Grupės „Išjunk šviesą“ vakarėlis
Atlikėjai: Valdas Burnys (akordeonas, vokalas), Feliksas Kutka (gitara), Viktoras
Beriozovas (boso gitara), Nerijus Dieckus (būgnai).
Programoje naujausias grupės „Išjunk šviesą“ repertuaras!
Senamiesčio muzika: gražiausios spektaklių dainos muzikinėje programoje „Ten seneliai
jauni“
Atlikėjai: Andrius Kaniava, Sigitas Mickis, Gediminas Storpirštis, Aidas Giniotis.
Programoje gražiausios dainos iš spektaklių.
Rasų šventė
Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblis „Srauna“, vadovė Toma Grašytė.

Ramunė
Butkutė

VMN
kiemelyje
Skiemų km.,
Rokiškio raj.

„Blusturgis“ - antikvariniai daiktai, menininkų sukurti darbai, mielos smulkmenos bei
kūrybinės dirbtuvėlės.
Koncertas Skiemų globos namų bendruomenei
Gieda Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“, vadovė Daiva
Čičinsienė.

Ramunė
Butkutė
Daiva
Čičinskienė

2 d. 12-16
val.

VMN
kiemelyje

„Blusturgis“ - antikvariniai daiktai, menininkų sukurti darbai, mielos smulkmenos bei
kūrybinės dirbtuvėlės.

Svajūnas
Ilčiukas

3 d. 19 val.

Šv. Kotrynos
bažnyčioje
Dievo
apvaizdos
koplyčioje
VMN
kiemelyje

Projektas „Gyvo žodžio vakarai. Mokinys/ mokytojas“: skaitymas „Inkognito vieta“
Programoje Vydūno ir Senekos tekstai.
Dalyvauja aktorė Sonata Visockaitė, studentai Alma Laužonytė ir Jonas Leleckas.

Lina
Užkuraitytė

Koncertas „Senamiesčio muzika: Kostas Smoriginas“
Atlikėjas aktorius Kostas Smoriginas. Programoje autorinės dainos.

Svajūnas
Ilčiukas

9 d. 12-16
val.

VMN
kiemelyje

„Blusturgis” - antikvariniai daiktai, menininkų sukurti darbai, mielos smulkmenos bei
kūrybinės dirbtuvėlės.

Svajūnas
Ilčiukas

16 d. 12-16
val.

VMN
kiemelyje

„Blusturgis” - antikvariniai daiktai, menininkų sukurti darbai, mielos smulkmenos bei
kūrybinės dirbtuvėlės.

Svajūnas
Ilčiukas

19 d. 19 val.

VMN
kiemelyje

Koncertų ciklas „Senamiesčio muzika: D.Razauskas ir grupė VOS VOS“
Atlikėjai:
Domantas Razauskas, grupė VOS VOS: Jonas Krivickas (elektrinė gitara), Marius Leiburas
(mušamieji), Paulius Rūkas (bosas).
Programoje senos ir naujos D. Razausko autorinės dainos „kitaip“.

Svajūnas
Ilčiukas

23 d. 12-16
val.

VMN
kiemelyje

„Blusturgis“ - antikvariniai daiktai, menininkų sukurti darbai, mielos smulkmenos bei
kūrybinės dirbtuvėlės.

Svajūnas
Ilčiukas

30 d. 12-16
val.

VMN
kiemelyje

„Blusturgis“ - antikvariniai daiktai, menininkų sukurti darbai, mielos smulkmenos bei
kūrybinės dirbtuvėlės.

Svajūnas
Ilčiukas

9-asis „Bardai LT“ gimtadienis
Dalyvauja: Vladas Bagdonas, Aidas Giniotis, Andrius Kaniava, duetas „Kamanių šilelis“
(Mantas Zemleckas ir Kamilė Gudmonaitė), Darius Žvirblis, Liutauras Degėsys.
Vakarą veda Vaidotas Žitkus.
„Blusturgis“ - antikvariniai daiktai, menininkų sukurti darbai, mielos smulkmenos bei
kūrybinės dirbtuvėlės.

Ramunė
Butkutė

20 d. 19 val.

VMN
kiemelyje

21 d. 19 val.

VMN
kiemelyje

23 d. 20 val.

Varėnoje

25 d. 12-16
val.
29 d. 11 val.
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Butkutė
Toma Grašytė

LIEPA

4 d. 19 val.

RUGPJŪTIS
4 d. 19 val.
VMN
Kiemelyje

Ramunė
Butkutė

6 d. 12-16
val.

VMN
kiemelyje

9 d. 19 val.

VMN
kiemelyje

Monikos Pundziūtės gyvo garso koncertas

Ramunė
Butkutė

12 d. 19 val.

VMN
kiemelyje

Ramunė
Butkutė

13 d. 12-16
val.

VMN
kiemelyje

Senamiesčio muzika: Rolandas Kazlas ir Pakeleiviai
Atlikėjai: Jonė Dambrauskaitė (klavišiniai, vokalas), Andrius Daugirdas (bosinė gitara,
vokalas), Audrius Piragis (gitara), Dainius Didžiulis (didžiulė gitara),
Laurynas Čekelis (didžioji dalis muzikoje esamų instrumentų ir vokalas), Žydrūnas
Mockūnas (perkusija), Martynas Lukoševičius (mušamieji).
„Blusturgis“ - antikvariniai daiktai, menininkų sukurti darbai, mielos smulkmenos bei
kūrybinės dirbtuvėlės.

Ramunė
Butkutė

5
18 d. 18 val.

VMN
kiemelyje

Lietuvos samariečių bendrijos 25-mečio jubiliejinis koncertas

Ramunė
Butkutė

20 d. 12-16
val.

VMN
kiemelyje

„Blusturgis“ - antikvariniai daiktai, menininkų sukurti darbai, mielos smulkmenos bei
kūrybinės dirbtuvėlės.

Ramunė
Butkutė

23 d. 19 val.

VMN
kiemelyje

Vaido Baumilos gyvo garso koncertas

Ramunė
Butkutė

25 d. 20 val.

VMN
kiemelyje

Kęstučio Jablonskio gyvo garso koncertas

Ramunė
Butkutė

26 d. 19 val.

VMN
kiemelyje

Ramunė
Butkutė

27 d. 12-16
val.

VMN
kiemelyje

Koncertų ciklas „Senamiesčio muzika“: A.Kaniava „Laivas restoranas“
Atlikėjai: Andrius Kaniava (vokalas, gitara), Sigitas Mickis (klavišiniai), Aleksandras Ten
(gitara, bandža), Nerijus Bakula (akordeonas).
„Blusturgis“ - antikvariniai daiktai, menininkų sukurti darbai, mielos smulkmenos bei
kūrybinės dirbtuvėlės.

29 d. 19 val.

VMN
kiemelyje

Koncertas „Penki pirštai – kumštis“

Ramunė
Butkutė

Ramunė
Butkutė

Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginių dalyvius ir vietą.
PARODOS
Gegužės 6 – rugpjūčio 29 d.

Mažojoje salėje
(219 aud.)

Birželio 2 – rugsėjo16 d.

Galerijoje „Koridorius”

Gegužės 25 – rugsėjo 9 d.

Vaikų ir jaunimo
galerijoje „Vėjas”

Gegužės 2 – birželio 16 d.

Galerijoje „Vartai”

Pasaulinei aplinkosaugos dienai skirtas projektas „Tu gali tai pakeisti! Pradėk
nuo savęs!“
Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos mokinių paroda „Pavasario istorijos dangus, paukščiai, žemė, gėlės“. Atidarymas birželio 6 d. 17 val.
Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos paauglių ir jaunimo grupių paroda
„Auditorija“. Atidarymas birželio 2 d. 16 val.
Projektas „Meno portalas“ (Vaikų grupių (3-6 m.) paroda „Ateitis. Ta, kuri
ateina“ ir „Kaltūno“ interaktyvios edukacijos-spektakliai-ekskursijos).
Atidarymas gedužės 25 d. 18 val.
Paroda „Setp Stanikas“

Projektų vadovė Ramunė Butkutė
Inf. apie renginius tel. 261 6452, 262 3514
El.p. ramune@kultura.lt Interneto svetainė www.kultura.lt

