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VŠĮ KULTŪROS IR ŠVIETIMO CENTRO VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMŲ 
 

2016 metų rugsėjo mėn. renginių planas 

 

RUGSĖJIS 
Data, laikas Vieta Pavadinimas Atsakingas 

darbuotojas 

2 d. 17 val. Mažojoje 

salėje 

Kultūros ir atminties vakaras „Tėvynė - tai kas mums svarbiausia“ 

Solistas Alfonsas Čekauskas (tenoras). Programoje lietuvių, italų, ukrainiečių liaudies 

dainos, romansai, arijos apie Tėvynę ir žemę. 

Svečiuose: kompozitorius Bronislovas Jankauskas, pianistas Povilas Jaraminas, 

automobilių kelių direkcijos vadovas Egidijus Skrodenis. 

 

3 d. 17 val. Didžiojoje 

salėje 

Koncertas 

Dalyvauja: Kölno Policijos choras, vadovas Eugen Momot, choras „Sakalas“, meno 

vadovas ir vyriausiasis dirigentas Romas Makarevičius, dirigentas Jonas Motiejūnas, 

koncertmeisterė Jolanta Patamsienė. 

 

4 d. 15 val.  Svetainėje Vilniaus kupiškėnų klubo popietė 

Svečias - kupiškėnas, disko metikas Olimpinis ir Pasaulio čempionas Virgilijus 

Alekna. Koncertuos klubo narys armonikierius Vytautas Galinis. 

 

4 d. 12-16 val. Kiemelyje „Blusturgis“ - antikvariniai daiktai, menininkų sukurti darbai, mielos smulkmenos bei 

kūrybinės dirbtuvėlės. 

 

6 d. 17 val. Didžiojoje 

salėje 

Rusų romansų mylėtojų klube „Melos” vakaras „Tango ritmu pagal Arkadijų 

Buchovą“ 

Programoje: Olego Šurajevo medžio skulptūrų paroda „Moters kūno poezija“. 

Jozefo Stankevičiaus knygos „Atminties garlaivis“ pristatymas (Vilnius, 2015 m.). 

Lietratūrinis - muzikinis koncertas, dalyvauja teatras „Art-retro“: Aleksandras 

Gladkich (poezija), Dominyka Dmuchovska (smuikas), Lidija Koroliova (fortepijonas), 

vokalai - Leonidas Mairovas, Michailas Maslovskis, Svetlana Smelcova. 

Renginį veda humanitarinių mokslų daktarė Jelena Bachmėtjeva. 

Lina 

Užkuraitytė 

6 d. 18 val. Svetainėje SIMNO vakaras, iš ciklo „Viešnagėn pas Vylniaus dzūkulius“ bei naujausio 

„Dainavos“ žurnalo numerio sutiktuvės 

Renginio metu bus pristatyta Arvydo Šeškevičiaus monografija „Simnas ir jo apylinkių 

pradinės mokyklos. 1782 – 2012“. 

Dalyvaus: prof. A. Šeškevičius, rašytoja Gintarė Adomaitytė, Kauno muzikinio teatro 

solistė Gražina Miliauskaitė, bardas Albertas Antanavičius, žurnalo „Dainava“ 

redaktorė, Alytaus krašto muziejaus direktorė Audronė Jakunskienė, asociacijos 

„Vilniaus dzūkuliai“ pirmininkas Juozas Žitkauskas, Simno kultūros centro liaudiškos 

muzikos kapela „Simnyčia“ (vadovas Robertas Vilkauskas), Jaunimo vokalinė 

instrumentinė grupė „Vivo“ (vadovas Jonas Kazakevičius), Simno gimnazijos choras 

(vadovė Giedrė Pekevičienė).  

Renginio metu bus galima apžiūrėti Simno specialiosios mokyklos rankdarbių parodėlę 

ir Simno gimnazijos dokumentinį stendinį „pasakojimą“ „Simno mokyklos istorija“. 

Taip pat įsigyti pristatomą knygą bei įvairaus laikotarpio „Dainavos“ numerių. 

Lina 

Ališauskienė 

7 d. 18.30 val. Svetainėje Zino Kazėno tapybos darbų parodos „Vydraga“ atidarymas, 

Dalyvauja instrumentinio folkloro grupė „Vydraga“, vadovas Algirdas Klova. 

 

7 d. 19 val. Svetainėje 2016 m. tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis „Griežynė“ 

Žemynos Trinkūnaitės kompaktinės plokštelės „Devynstygės kanklės – 21 

kompozicija“ pristatymas ir koncertas.  

 

8 d. 18 val.  Svetainėje 2016 m. tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis „Griežynė“ 

Lietuvos armonikininkų duetų koncertas „Du@i“. 

 

9 d. 15 val. Mažojoje 

salėje 

2016 m. tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis „Griežynė“ 

Folkloro dirbtuvės.  

 

9 d. 18 val. Didžiojoje 

salėje 

2016 m. tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis „Griežynė“ 

Didysis festivalio „Griežynė“ koncertas. 

 

9 d. 18 val. Svetainėje Poezijos ir romantinių dainų vakaras „Laiškai tyloje“ 

Birutės Kanevičienės poezijos, miniatiūrų knygos „Atvertos langinės“ ir autorės 

sukurtų bei įdainuotų dainų albumo „Laiškai tyloje“ sutiktuvės.  

Poeziją skaitys ir dainas atliks autorė. 

Šoks šokėjai Jaroslav Šlepnev ir Vilma Grikinė. 

 

11 d. 12-16 val. VMN 

kiemelyje 

„Blusų turgus“ 

Antikvariniai daiktai, menininkų sukurti darbai, mielos smulkmenos bei kūrybinės 

dirbtuvėlės. 

Ramunė 

Butkutė 

13 d. 18 val. Svetainėje Vakaras „Pasidainavimai su Veronika visai Lietuvai“ Lina 

http://www.kultura.lt/events/view/4315/0/2016-09
http://www.kultura.lt/events/view/4314/0/2016-09
http://www.kultura.lt/events/view/4313/0/2016-09
http://www.kultura.lt/events/view/4317/0/2016-09
http://www.kultura.lt/events/view/4317/0/2016-09
http://www.kultura.lt/events/view/4316/0/2016-09
http://www.kultura.lt/events/view/4316/0/2016-09
http://www.kultura.lt/events/view/4319/0/2016-09
http://www.kultura.lt/events/view/4320/0/2016-09
http://www.kultura.lt/events/view/4321/0/2016-09
http://www.kultura.lt/events/view/4322/0/2016-09
http://www.kultura.lt/events/view/4323/0/2016-09
http://www.kultura.lt/events/view/4312/0/2016-09
http://www.kultura.lt/events/view/4260/0/2016-09
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Svečiuose duetas „Keimetys“, Liutauras Milašausks (smuikas), Tomas Sadauskas 

(bandonija). 

Vakarą veda Veronika Povilionienė. 

Užkuraitytė 

16 d. 18 val. Kiemelyje Gdansko dienos Ramunė 

Butkutė 

16 d. 18 val. St. Moniuškos 

skvere 

Akcija „Visa Lietuva šoka“  

18 d. 12-16 val. VMN 

kiemelyje 

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

kūrybinės dirbtuvėlės. 

Ramunė 

Butkutė 

20 d. 17 val. Didžiojoje 

salėje 

Koncertas, dainuoja ansamblis „Dainuojančios širdys”. Lina 

Ališauskienė 

20 d. 18 val. Svetainėje Žemaičių kultūros draugijos vakaras „Pens kūnou ė dūšē“ 

I dalės 

Žemaitėšks žuodis – dūšē  

Botkaus Donata knīgas „Kā žemė bova brongesnė ož douna“ pristatīms. 

Dalīvaus knīgas leidības vaduovė Mukienė Danutė, lituanistė Gaubītė Margarita, 

literats, kritiks ė recenzents Kubilius Justins.  

Mozėkėnė pruograma Songailienės Loretas vaduovajama ansamblė „Virvytė“ . 

II dalės 

 Svēks gīvenėma būds ė maists – kūnou 

„EKO Žemaitija“ direktuorė Lukoševičiūtė Kristina papasakuos aplink čīsta 

ekoluogėška maista ė so sava pavaduotuojė Inga susoks žemaitėška kastini svėistą. 

Sveks gyvenėma būds su „Ceragem“. Žemaitė Teišerskienė Ondėnė papasakuos, kap 

gal žemaitis būt sveks struopne priveizont stobora. 

Saka, ka žmuogou tėik metu, kėik svēks stobors. 

Vakara vedies Draugėjės pėrmininks Strička Alvyds 

Ramunė 

Butkutė 

24 d. 12 val. Svetainėje Leopoldo Stanevičiaus humoro ir satyros rinktinės „Lietuvos šalies pasakos ir 

pasakėlės“ sutiktuvės 

Dalyvaus - LNR Vilniaus skyriaus, literatūrinės „Spindulio“ draugijos ir Švenčionijos 

klubo narys Leopoldas Stanevičius. Skaitovai Danutė Mačiulienė, Visvaldas Butkus, 

Birutė Kurgonienė ir autorius. 

Muzikinėje dalyje - kanklininkės: Liongina Jurevičiūtė, Giedrė ir Gintarė Baltakytės. 

Dainininkai Irena Bražėnaitė ir Rimantas Klimas. 

Knygą pristatys ir recenzuos LRS narys literatūrologas, leidyklos „Žuvėdra“ vadovas 

Stasys Lipskis. 

Popietę ves kultūros ir visuomenės veikėja Birutė Kurgonienė. 

Renginio metu bus galima įsigyti knygų „Utenos spaustuvės“ kainomis. 

Lina 

Užkuraitytė 

25 d. 12-16 val. VMN 

kiemelyje 

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

kūrybinės dirbtuvėlės. 

Ramunė 

Butkutė 

26 d. 18 val. 215 

auditorijoje 

Etikos ir kultūros mokykloje Aleksandro Žarskaus paskaita. Lina 

Užkuraitytė 

27 d. 18 val. Svetainėje Vakaras „Pasidainavimai su Veronika visai Lietuvai“ 

Dalyvauja jaunimo ansamblis „Aida Ataidi“. 

Ramunė 

Butkutė 

28 d. 14 val. Svetainėje Mokytojų senjorų klubo „Svetoč” popietė  Lina 

Ališauskienė 

29 d. 14 val. Svetainėje Seminarų ciklas „Kita kūrybos pusė“: visi atsakymai kino ir TV autoriams bei 

prodiuseriams 

Tema „Teisių turėtojų socialinės garantijos“ 

Lina 

Užkuraitytė 

 

Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginių dalyvius ir vietą. 

PARODOS 

 
Rugsėjo 1 - rugsėjo 25 d. Galerijoje „Koridorius”  Meno (Mokyklos) istorija VEIKIANTYS 

Rugsėjo 1 – rugsėjo 25 d. Vaikų  ir  jaunimo  

galerijoje „Vėjas” 

 

„Žmogus“ iš ciklo VEIKIANTYS IV 

Paroda pristato įvairius žmogaus vaizdavimo būdus vaiko akimis. 

Rugsėjo 8  – spalio 10 d. Galerijoje „Vartai” Krišs Salmanis – eilėraščiai ir daiktai 

Julijonas Urbonas – „Orgazmo karuselė“ 
 

 
 

Darbo dienomis  Mokymosi ir 

informacijos centras  

(216 aud.) 

Seminarai, konferencijos kiti renginiai pedagogams. 

Darbo dienomis Meno avilys – Filmų peržiūra, literatūra apie kiną ir kitas audiovizualines medijas, diskusijas, 

http://www.kultura.lt/events/view/4318/0/2016-09
http://www.kultura.lt/events/view/4318/0/2016-09
http://www.kultura.lt/events/view/4195/0/2016-05
http://www.kultura.lt/events/view/4077/0/2016-09
http://www.kultura.lt/events/view/4077/0/2016-09
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MEDIATEKA  

(214 aud.) 

kūrybinės dirbtuvės. Plačiau žr. www.menoavilys.lt Tel. 8 605 58471 

 

 

Projektų vadovė Ramunė Butkutė 

Inf. apie renginius  tel.  261 6452, 262 3514  

El.p. ramune@kultura.lt    Interneto svetainė  www.kultura.lt   

http://www.menoavilys.lt/
mailto:ramune@kultura.lt
http://www.kultura.lt/

