KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE
Birželio 7 – birželio 16 d.
RENGINIAI LAUKE
VASAROS RENGINIŲ CIKLAS „SUSITIKIME PENKTADIENĮ“
Laisvės a.

10 val.
12 val.
12 val.

Birželio 7 d.

Amatininkų ir prekybininkų mugė
Batutai vaikams
Vasaros knygų fiesta. Šią knygų fiestą aplankys ir su gerbėjais susitiks
aktorė Vaiva Mainelytė, žurnalistė, aktorė, rašytoja Gražina Baikštytė.

Prie Galerijos XX

17 val.

Varinių pučiamųjų orkestrų festivalis „Dūdų vasara“. Panevėžio r.
Smilgių kultūros centro orkestras „Saulutė“ (vad. L. Bilevičienė)

Senvagėje

15 val.

Projektas „Piešiu Lietuvą“

Prie J. Miltinio
dramos teatro

18 val.

Futbolas 3×3

14 val.

Interaktyvi veikla
Praktiniai sveikatos užsiėmimai: „Jausmų termometras“, „Kūno sandara
ir sveikata“, „Sužinok savo AKS“

16 val.

Edukacinė programa vaikams „Skaitymas kitaip“

17 val.

Viešas mezgimas

18 val.

Sijonuotos vasaros sutiktuvės. Sakralus moteriškas šokis, didžiausias
laimingų sijonuotų moterų ratas, fotosesija, piknikas su piešimu,
paskaitomis, aromaterapija ir kt. (prie kunigaikščio Aleksandro
paminklo)

18 val.

Edukacinė programa vaikams „Šeimos penktadieniai su teatru“
Ekskursija „Teatro ženklai Panevėžio mieste“

Prie Lėlių vežimo
teatro
Laisvės a.

Prie kino centras
„Garsas“

18 val.

Spektaklis vaikams „Pusantros saujos“

18–19.30 val. Vokalo studija „Capriccio“ (vad. O. Babilauskaitė), muzikinio ugdymo
studija „Džikum dralo“ (vad. I. Šautkulienė), Ugnė Banevičiūtė
19.30 val.
Grupės „Išjunk šviesą“ koncertas
22 val.

Kinas po atviru dangumi. Dokumentinis f. „Arčiau žemės anapus upės“
(Lietuva, 2018, rež. V. Jonkutė, E. Samsonas)

Gedulo ir vilties diena „Aš gyvent ir mylėt sugrįžau“

Birželio 14 d.

Švč. Trejybės
bažnyčioje
Nepriklausomybės a.

10 val.

Šv. Mišios Švč. Trejybės bažnyčioje (gieda choras „Likimai“)

11 val.

Gedulo ir vilties dienos minėjimas
Koncertinė programa
Politinių kalinių ir tremtinių choras „Likimai“ (vad. G. Baltuškienė)
Arvydas Markevičius – dainų kūrėjas ir atlikėjas (gitara)
Renginio vedėjas Albinas Kėleris

Panevėžio
muzikiniame teatre

12 val.

Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis „Kokio gražumo saulė“
(rež. ir scenarijaus aut. Eleonora Matulaitė)

Nepriklausomybės a.

13 val.

Atminties akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“

Kino centre „Garsas“

16 val.

Kino centre „Garsas“ dokumentinis filmas „100 metų kartu“
(rež. Edita Kabaraitė).
Kino seansas nemokamas
VASAROS RENGINIŲ CIKLAS „SUSITIKIME PENKTADIENĮ“

Laisvės a.

Prie Galerijos XX
Senvagėje

Laisvės a.

Prie kino centro
„Garsas“
Birželio 14 d.

Visą vasarą

Panevėžio
bendruomenių rūmų
lauko balkone

Laisvės a.

8
10
12
16.30
17

val.
val.
val.
val.
val.

Vasaros mugė
Amatininkų ir prekybininkų mugė
Batutai vaikams
„Linksmoriška popietė“
Varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis „Dūdų vasara“.
Panevėžio r. Naujamiesčio kultūros centro - dailės galerijos orkestras
„Aukštyn“ (vad. R. Vilys)
10 val. Prevencinė sveikatos akcija „Nedelsk: vėžio prevencija“, Rožinio kaspino
bėgimo maratonas, diskusija „Burnos vėžio prevencija“

Interaktyvi veikla
Edukacinė programa vaikams „Šeimos penktadieniai su teatru“
Ekskursija „Teatro ženklai Panevėžio mieste"
Bendruomenių rūmų kolektyvai: mišrus choras „Čiūto“, vokalinis
ansamblis „Smiltelė“ (vad. D. Gaspariūnienė), folkloro ansamblis
„Pulkelis“ (vad. R. Zigmantienė), liaudiškų šokių kolektyvai:
„Grandinėlė“, „Linas“, „Miestelėnai“(vad. Z. Rimkuvienė ir D. Grinius),
„Sidabra“ (vad. K. Nainienė), „Verdenė“ (vad. V. Murauskas), „Gija“
19.30 val. (vad. D. Venslovienė)
Ekspresyvios folkroko grupės „Žalvarinis“ koncertas
22 val. Kinas po atviru dangumi. Vaidybinis f. „Purpurinis rūkas“ (Lietuva,
drama, 2018, rež. R. Banionis)

18 val.
18 val.
18-19.30 val.

17.30 val. Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestro „Panevėžio garsas“
koncertas
III–VI
nuo 11 iki 18.30
val.,
VII
nuo 11 iki 15
val.

Lėlių vežimo teatras kviečia pasivažinėti pramoginiu traukinuku
Bilieto kaina 1 Eur

KONCERTAI
Birželio 15 d.
Birželio 18 d.

Kristaus Karaliaus
katedroje

17 val.

G. Petkevičaitės-Bitės
viešojoje bibliotekoje

18 val.

Panevėžio muzikinio teatro simfoninio orkestro koncertas
„Pakylėk mane iki dangaus“
Nemokamas
Fortepijono virtuozo Roko Valuntonio (Jungtinė
Karalystė/Lietuva) koncertas I aukšto erdvėse

RENGINIAI
Birželio 7 d.

G. Petkevičaitės-Bitės
viešojoje bibliotekoje

16.30 val.

Fotografo Dan Hermoeut (Jungtinė Karalystė/ Prancūzija) fotografijų
parodos „Kintanti vienatvė“ atidarymas. Autoriaus pristatymas 17

17.15 val.

Birželio 10 d.

17.15 val.
15 val.

Birželio 12 d.

Birželio 13 d.

16 val.

val.
I aukšto erdvėse – Vytauto Mikalausko menų gimnazijos 4 klasės
mokinės Rugilės Lapkauskaitės (smuikas) koncertas.
Konferencijų salėje – angliškų pašnekesių klubas „Let‘s Talk“.
Konferencijų salėje vyks Kazickų šeimos fondo Petro Būtėno
premijos įteikimo šventė. 2019 m. premijos laureatas – Lietuvos
pedagogas, kalbininkas, lietuvių kalbos vadovėlių autorius doc. dr.
Bronius Dobrovolskis.
Kompiuterių klasėje – dokumentinis filmas „Skulptorius Vladas
Vildžiūnas“ (rež. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatai
Juozas Matonis ir Vytautas Damaševičius). Iš ciklo „Literatūros ir kino
ketvirtadieniai“.

SPEKTAKLIAI
Teatre „Menas“

12 val. „Equus“,
rež. R. Morkūnas

Birželio 13 d.

Bilieto kaina 4; 5 Eur

Birželio 14 d.

Teatre „Menas“

11 val.

„Pikseliukai arba Kas telefone gyvena“,
rež. A. Povilauskas
Bilieto kaina 3 Eur

KINAS
Kino centro „Garsas“
Didžiojoje salėje
Bilieto kaina – 4 Eur. Taikomos nuolaidos
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio

7 d.
8 d.
9 d.
10 d.
12 d.
13 d.
8 d.
12 d.

21.15
18.45
13.45
19
17.30
19
16.45
15.45

val.
val.
val.
val.
val.
val.
val.
val.

Birželio
Birželio
Birželio
Birželio

7 d.
10 d.
11 d.
12 d.

17.15
17.15
19.30
19.45

val.
val.
val.
val.

PREMJERA!
ROCKETMAN
Didžioji Britanija, JAV, drama, biografinis, 2018, 2:01, N-16
Kultinės Elton John dainos garbei pavadintas filmas nušvies Reginaldo Dwighto kelionę
muzikos Olimpo link ir virsmą pasaulinio lygio žvaigžde – Eltonu Johnu.
PREMJERA!
PASIUTUSI MEILĖ
Latvija, Lietuva, Lenkija, drama, trileris, 2017, 1:29, N-7
Tamsus psichologinis trileris akcentuoja agresyvų vyriškumą ir atveria žiūrovui giliausias
žmogaus baimes.
PREMJERA!
NUODINGA ROŽĖ
Italija, trileris, 2019, 2:00, N-16
Kvapą gniaužiančiose lenktynėse su laiku Karsonas siekia išaiškinti paslaptingas
žmogžudystes, atrasti tikruosius kaltininkus ir apsaugoti savo dukterį.

Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio

7 d.
8 d.
9 d.
10 d.
11 d.
12 d.
13 d.
8 d.
9 d.
10 d.
11 d.
12 d.
13 d.
8 d.
9 d.
11 d.
13 d.
7 d.

Birželio 10 d.

Birželio 9 d.

19
21.10
16.10
21.15
15.30
21.30
21.15
12.30
12
15.30
17.40
14
14.45
14.15
21
13
16.30
14.45

val.
val.
val.
val.
val.
val.
val.
val.
val.
val.
val.
val.
val.
val.
val.
val.
val.
val.

PREMJERA!
IKSMENAI. TAMSUSIS FENIKSAS
JAV, veiksmo, nuotykių, fantastinis, 2019, 1:53, N-13
Iksmenai susiduria su grėsmingiausiu ir galingiausiu priešu: vienu iš savų, Džine Grei, dar
žinomos Tamsiojo Fenikso vardu.
SLAPTAS AUGINTINIŲ GYVENIMAS 2
Prancūzija, Japonija, komedija, animacija, šeimos, 2019, 1:27, V, įgarsinta lietuviškai
Kultinio animacinio filmo „Slaptas augintinių gyvenimas“ kūrėjai pristato tęsinį, kuriame
atskleis dar daugiau detalių apie tai, ką jūsų augintiniai iš tiesų veikia vos akimirkai
palikti vieni namuose.

GODZILA 2: MONSTRŲ KARALIUS
JAV, Veiksmo, nuotykių, fantastinis, 2019, 2:12, N-13
Netikėtai pažadinti po milijonų metų miego, iš Žemės gelmių pakyla siaubingi padarai.
Vienintelis padaras, galintis apsaugoti žmoniją nuo įsiutusių titanų yra legendinė Godzila.
ALADINAS
JAV, komedija, nuotykių, šeimos, 2019, 2:08, N-7
Užkerėtoje Stebuklų oloje Aladinas suranda magišką lempą, kurioje įkalintas džinas savo
šeimininkui gali išpildyti tris norus.
13.15 val. KAFARNAUMAS
JAV, drama, 2018, 2:00, N-13
Šalia vaizduojamo žiaurumo, ryškių spalvų ir lengvo humoro, filme kuriamas įtaigus
pasaulio paveikslas, kuris primins „Lūšnynų milijonierių” ir „Floridos“ projektą.
18.30 val. MUMBAJAUS VIEŠBUTIS
JAV, Australija, Indija, drama, trileris, 2018, 2:05, N-16
Teroristinio akto metu viešbutyje buvo apsistoję per 450 svečių, kai į patalpas įsibrovė
ginkluoti užpuolikai ir užsibarikadavo keturioms paroms.

Kino centro „Garsas“
Mažojoje salėje
Bilieto kaina – 4 Eur. Taikomos nuolaidos
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio

7 d.
9 d.
10 d.
11 d.

Birželio 8 d.
Birželio 9 d.
Birželio 13 d.

21.30
19.30
21.40
19.15

val.
val.
val.
val.

PREMJERA!
PASIUTUSI MEILĖ
Latvija, Lietuva, Lenkija, drama, trileris, 2017, 1:29, N-7
Tamsus psichologinis trileris akcentuoja agresyvų vyriškumą ir atveria žiūrovui giliausias
žmogaus baimes.
20.45 val. PREMJERA!
21.15 val. NUODINGA ROŽĖ
19.30 val. Italija, trileris, 2019, 2:00, N-16

Birželio 11 d.

Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio

18 val.

7 d.
8 d.
10 d.
11 d.
12 d.
13 d.
11 d.

19.45
12.15
18
16.15
20
17.45
14

Birželio 10 d.
Birželio 13 d.

16
21.30

Birželio 10 d.
Birželio 12 d.
Birželio 13 d.

19.40
21.40
15.40

Birželio 10 d.
Birželio 12 d.

13.30
14.10

Birželio 7 d.
Birželio 9 d.
Birželio 12 d.

16.15
12.15
16.30

Birželio 9 d.
Birželio 11 d.

17.45
12.20

Birželio 9 d.
Birželio 12 d.

16
18.15

Kvapą gniaužiančiose lenktynėse su laiku Karsonas siekia išaiškinti paslaptingas
žmogžudystes, atrasti tikruosius kaltininkus ir apsaugoti savo dukterį.
KELIONĖS NAMO
Lietuva, dokumentinis, 2018, 1:00, V
Nuotaikinga, niekad kine nepasakota istorija apie pirmąsias Amerikos lietuvių akistatas su
okupuota tėvyne.
Speciali versija, pritaikyta kurtiesiems ir neprigirdintiesiems.
SECOND HAND
Lietuva, dokumentinis, 2019, 1:26, N-13
Filmas seka „labdaros“ keliu iš Londono į Lietuvą ir fiksuoja nematomų, tuo užsiimančių
lietuvių emigrantų kasdienybę.

val.
val.
val.
val.
val.
val.
val. KAFARNAUMAS
JAV, drama, 2018, 2:00, N-13
Šalia vaizduojamo žiaurumo, ryškių spalvų ir lengvo humoro, filme kuriamas įtaigus
pasaulio paveikslas, kuris primins „Lūšnynų milijonierių” ir „Floridos projektą.
val. PANIKOS ATAKA
val. Lenkija, tragikomedija, 2017, 1:40, N-13
Šešios paprastų žmonių, atsidūrusių ribinėse situacijose ir patiriančių panikos priepuolį,
istorijos.
val. RAMENAI
val. Japonija, Prancūzija, Singapūras, drama, 2018, 1:30, N-13
val. Jautriame ir šviesiame filme susilieja maisto kultūra ir šeimos drama, kai atrandami ne
tik slapti gardžiausi receptai, bet ir giliai užkastos šeimos istorijos.
val. ALADINAS
val. JAV, komedija, nuotykių, šeimos, 2019, 2:08, N-7
Užkerėtoje Stebuklų oloje Aladinas suranda magišką lempą, kurioje įkalintas džinas savo
šeimininkui gali išpildyti tris norus.
val. AŠ IŠ KITOS VEIDRODŽIO PUSĖS
val. Vokietija, komedija, šeimos, 2019, 1:32, V, įgarsinta lietuviškai
val. Magiškiausias nuotykis mokslo metų pabaigai, parodantis visų mūsų svajones turėti
tobulus antrininkus.
val. DEVYM KAŽKELINTI
val. JAV, drama, 2018, 1:25, N-13
Tai žavinga brendimo istorija, tarsi ilga vasariška diena, kuri prasideda vaiko kambaryje
su „Vėžliukais nindzėmis“ ir baigiasi kalifornietiškam paplūdimy, kur pats Dievas liepia
paimti į rankas riedlentę, įsijungti hiphopą ir važinėtis iki sąmonės netekimo.
val. MEILĖS SLĖPYNĖS
val. Šveicarija, komedija, 2018, 1:31, N-13
Po 20 metų Monos ir Gieri santuoka prarado aistrą. Įkvėpimas atisranda, kai naujasis

Birželio 8 d.
Birželio 11 d.

18.15 val.
21 val.

Birželio 8 d.
Birželio 13 d.

16 val.
13.30 val.

kunigas iš Indijos pažeria pikantiškų pasiūlymų.
PASAULIO ŠERDIS
Rusijos Federacija, Lietuva, drama, 2018, 2:04, N-13
25-erių veterinaras Egoris gyvena atokiame ūkyje, kuriame, pasitelkus prijaukintas lapes,
dresuojami medžiokliniai šunys. Suaugusio vyro viduje slypi sužeistas vaikas, kuriam
lengviau atrasti ryšį su gyvūnais nei žmonėmis.
WHITNEY
Jungtinė Karalystė, biografinis, dokumentinis, 2018, 2:00, N-13
Jos balsas užbūrė visą pasaulį. Dokumentinis filmas įdėmiai žvelgia į Whitney Houston –
vienos talentingiausių visų laikų atlikėjų gyvenimą, stulbinančią karjerą ir dramatišką
likimą.
Kino operatoriaus ALGIMANTO MIKUTĖNO kūrybos retrospektyva
Trumpametražių filmų programa:
ADOMAS MICKEVIČIUS. 1798-1855. REALYBĖS VERSIJOS
Lietuva, dokumentinis, 1998, 0:40, V
AKTAS
Lietuva, dokumentinis, 2000, 0:25, N-13
ŠALIA JŪSŲ
Lietuva, dokumentinis, 2005, 0:25, N-13
Bilieto kaina 1 euras
Kino operatoriaus ALGIMANTO MIKUTĖNO kūrybos retrospektyva
NUODĖMĖS UŽKALBĖJIMAS
Lietuva, drama, 2007, 1:38, N-16
Bilieto kaina 2 eurai

Birželio 7 d.

18 val.

Birželio 8 d.

14 val.

Birželio 9 d.

14 val. Kino operatoriaus ALGIMANTO MIKUTĖNO kūrybos retrospektyva
DIEVŲ MIŠKAS
Lietuva, Jungtinė Karalystė, drama, karinis, 2005, 1:50, N-13
Bilieto kaina 2 eurai

PARODOS

Birželio mėn.

J. Miltinio palikimo
studijų centre
Viešosiose miesto
erdvėse, Laisvės a.
šiaurinėje dalyje,
Prie Panevėžio miesto
savivaldybės,
Civilinės metrikacijos
skyriaus

Bronės Mingilaitės-Uogintienės paroda
Lauko paroda „Panevėžio gatvės, žmonės, įvykiai, vaizdai“

G. Petkevičaitės-Bitės
viešojoje bibliotekoje

„Tiesa tik toji: universalus Vaižgantas, kaip Viešpaties diena“
„Lietuva ir pasaulis lietuvių išeivių laiškuose Juozui Miltiniui“
Andriaus Repšio fotoparoda „NEPALAS“. Vidmanto Urbono plaukimas Himalajuose,
Tiličio ežere.
Menų skaitykloje – čekų knygų meno paroda „Gražiausios Čekijos knygos“.

Viešojoje bibliotekoje
Smėlynės bibliotekoje

Suaugusiųjų dailės studijos IN tapybos darbų paroda
Atrijaus terasoje ir I a. erdvėse. Vadovė Irina Nosova.
Dailininkės Rasos Vasilevičiūtės aliejinės tapybos paroda „Potėpiai“.
Dailininkės Rasos Vasilevičiūtės tapybos darbų paroda „Portretai“.

Bibliotekoje „Židinys“

A. Valainio medžio drožinių paroda

Parko bibliotekoje

Tautodailininkės Stasės Mikeliūnienės akvarelių paroda „Žvilgsnis į gamtos
pasaulį“
Dailės studijos „Spalvų ratas“ apžvalginės tapybos darbų paroda

Iki birželio 27 d.
Birželio mėn.

Bendruomenių rūmuose
Nuo birželio 12 d.
iki liepos 20 d.

Paroda „KERAMIADA.
dešimtmečiai“

Iki liepos 27 d.

Dailės galerijoje
Keramikos paviljone
(Respublikos g. 3)
Fotografijos galerijoje

Iki birželio 13 d.

Galerijoje XX

Mykolė. Gamtovaizdis

Trys

Panevėžio

tarptautinio

keramikos

simpoziumo

Panevėžio tarptautinės fotografijos bienalės „Žmogus ir miestas 2019“ paroda.
Menotyrininko dr. Virginijaus Kinčinaičio paskaita. „Nuo pastoralės iki Warcrafto. Peizažo
raida fotografijoje".

U Ž I M T U M A S, E D U K A C I J A
Pirmadieniais
Trečiadieniais

G. Petkevičaitės- Bitės
viešojoje bibliotekoje

Šeštadieniais
Panevėžio
bendruomenių rūmuose

11 val. Mamų klubas
17.15 val. Menų skaitykloje – angliškų pašnekesių klubo LET‘S TALK susitikimai
11 val. „Coder Dojo“ programavimo mokymai
13 val. Informacinių technologijų laboratorijoje – robotikos užsiėmimai
Edukacinė programa „Žalčio pasakos“. Kūrybinės dirbtuvėlės - teatro
lėlyčių gamyba.
Bilieto kaina 1,50 Eur.
Tel. 8 674 98 291; 8 45 502 758 arba el. p. kro@pankultura.lt

Iki birželio 12 d.

G. Petkevičaitės- Bitės
viešojoje bibliotekoje

9-12 val. Skaitmeninio raštingumo (pradedantiesiems) mokymai „Skaitmeninės
technologijos tau: ateik, išmok, sužinok“. Galima registruotis į

Birželio 10-14 d.

Birželio 12 d.
Birželio 14 d.
Birželio mėn.

G. Petkevičaitės- Bitės
viešojoje bibliotekoje
Atviroje jaunimo
erdvėje (Respublikos g.
26-4)
Lėlių vežimo teatre

skaitmeninio raštingumo (pažengusiems) mokymus. Registracija tel.
8 616 19 013
9-12 val. Centrinių rūmų kompiuterių klasėje – skaitmeninio raštingumo
(pradedantiesiems) mokymai „Skaitmeninės technologijos tau: ateik,
išmok sužinok“. Galima registruotis į skaitmeninio raštingumo
(pažengusiems) mokymus. Registracija tel. 8 616 19 013 arba el. paštu
jolanta.gorskiene@pavb.lt
16 val. Darbo rinkos užsiėmimas jaunimui „Darbas vasara: nuo ko pradėti“.
Veda Jaunimo darbo centro specialistė Vilanda Gustaitė.
14 val. Stalo žaidimų popietė.
Priimami spektaklių bei edukacinių programų užsakymai
grupėms
Rezervacija tel. 8 677 97335. Vietų skaičius ribotas.
Vaikų dienos užimtumo vasaros stovykla „Spalvota vasara“:
I pamaina birželio 10-21 d.,
II pamaina birželio 25-liepos 5 d.
Registracija iki gegužės 25 d. Tel. 8 620 27 965, (8 45) 460 625 arba el.
p. rumuprojektai@pankultura.lt. Kelialapio kaina 80 Eur
Edukacijos: „Režisieriaus Juozo Miltinio autentiškoje aplinkoje",
„Su teatro legenda į XXI amžių".
Ekskursija „Teatro ženklai Panevėžio mieste“ (penktadieniais)

Bendruomenių rūmuose

Juozo Miltinio palikimo
studijų centre

Grupės kviečiamos registruotis tel. (8 45) 436 989, 8 616 19168

Birželio 10 d.

Viešojoje bibliotekoje
(Kniaudiškių g. 34)

Birželio mėn.

Fotografijos galerijoje

Kraštotyros muziejuje

Susitikimas su knygos „Sibiras vaiko akimis“ autore Dainora
17 val. Urboniene ir aktore E. Koriznaite.
Išankstinė
registracija
tel. (8 45)
576 960, 467
551
Edukacines
programas ir
ekskursijas

Edukacinė kūrybinė programa vaikams ir moksleiviams „Fotografijų
takas“
Edukacinės interaktyvios programos ikimokyklinukams ir pradinių klasių
moksleiviams
„Gražiausių pasaulio miestų vaizdai fotografijoje“
„Mėgstamiausių pasakų herojai“
Edukacinės programos
„Kai gyvena karaliai“, „Saulėgrįžos ratu: Kalėdos“, „Danutės
Kalėdų stebuklas“, „Vienu balsu“, „Žvakių magija“, „Perku-

užsisakyti iš
anksto
tel. (8 45)
596 181

Dailės
galerijos Registracija
keramikos paviljone
vykdoma ir
informacija
teikiama el. p.
viesinimas@ar
spanevezys.lt,
tel. (8 45)
584 803

parduodu-dykai atiduodu“, „Siūlai siūlai, susivykit“, „Išgirsk
miško pasaką“, „Kaip augalai pasaulį užkariavo“, „Nuo
piemenėlio iki muzikantėlio“, „Mano profesija - muziejininkas“,
„Lietuvybės terapija“, „Vaistingieji žolynai“, „Bitelės istorija“,
„Rankų darbo popierius“, „Aukštaičių rateliai ir žaidimai“,
„Lietuvos tremtiniai – pasmerktieji negrįžti“, „Partizano
dienoraštis“
Apžvalginė ekskursija po miestą „Nepriklausomybės ženklai
Panevėžyje“
„Keramikos kūrinius sudėk į paveikslą“ (ikimokyklinio amžiaus
vaikams ir moksleiviams) (Nauja)
Kiekvienas užsiėmimo dalyvis gaus po lapą, kuriame pavaizduota dvylika
objektų, atspindinčių keramikos kūrinius. Bus surengta ekskursija po
keramikos paviljoną, supažindinanti su Panevėžio tarptautinių keramikos
simpoziumų kūrinių kolekcija ir keramikos darbais. Po ekskursijos
kiekvienas burtų keliu išsitrauks tris paveiksliukus iš dvylikos galimų su
pavaizduotais objektais ir originaliai juos interpretuodamas kurs
siurrealistinį piešinį. Kaina vaikui – 1,50 Eur.
Edukacinės kūrybinės programos vaikų ir moksleivių grupėms (10–25
vaikai)
„Šiuolaikinio vartotojo natiurmortas“ (Nauja)
Susipažinsite su natiurmorto žanru. Pasinaudodami įvairiomis
priemonėmis, patys komponuosite šiuolaikinį natiurmortą. Fotografuosite
savo sukurtą kompoziciją ir retušuosite su filtrų pagalba. Aptarsite
socialinių tinklų madą visuomenei pristatyti savo gyvenimą pagražintą,
„glamūrinį“ – tarsi reklamą ar paveikslą. Analizuosite savo pasirinkimus,
sukurtos kompozicijos tikslus ir prasmę.
Atrask, kad aš atspėčiau (4–12 klasių mokiniams) (Nauja)
Dalyviai gaus individualias užduotis pagal pateiktas užuominas
keramikos paviljone ir galerijos kieme surasti skirtingus kūrinius.
Užduoties atsakymą dalyviai pateikia sukurdami surasto meno objekto
interpretaciją – piešinį, pagal kurį edukacijos specialistai turi nuspėti, ar
atsakymas teisingas. Kaina vaikui – 1,50 Eur.
Suaugusiųjų grupėms (10-25 žmonės):
„Kuriu šamotinį angelą“ (6 Eur žmogui)
„Kuriu paveikslus monotipijos technika“ (4,50 Eur žmogui)

Edukacijos
„Vazono orchidėjai kūrimas“
Vieno užsiėmimo kaina asmeniui 6 Eur
Šamotinė žvakidė „Avilys“
Vieno užsiėmimo kaina asmeniui 5 Eur
„Atminties neužmirštuolė“
Vieno užsiėmimo kaina asmeniui 4,50 Eur
„Dekoruoto vazono kūrimas“
Vieno užsiėmimo kaina asmeniui 6 Eur
„Gėlė dubenėlio dugne“
„Keraminis angelas“
„Parodos spalvos monotipijos kūrinyje“
Užsiėmimo kaina vaikui – 1,50 Eur
Keraminis paveikslas „Gėlynas“ (2 užsiėmimų kaina vaikui ar
moksleiviui – 3 Eur)
„Animalistinės figūros lipdymas“
„Šamotinė pieštukinė“
Fotografijos galerijoje

Išankstinė
grupių (nuo
10 iki 30
dalyvių)
registracija
tel. (8 45)
576 960, 467
551, el. p.
fotogalerija.pa
nevezys@gma
il.com

Edukacinės kūrybinės programos
Vaikams ir moksleiviams
„Fotografijų takas“
„Gražiausių pasaulio miestų vaizdai fotografijoje“
„Mėgstamiausių pasakų herojai“
Užsiėmimo kaina vaikui – 1 Eur
Suaugusiesiems
„Fotografijų takas“
Kaina asmeniui – 1,50 Eur



