KRETINGOS RAJONO KULTŪROS ĮSTAIGŲ 2017 M. NUMATYTI SVARBIAUSIEJI RENGINIAI

Eil.
Nr.

1.

Renginio pavadinimas

Data

Vieta

Organizatorius, kontaktai

Anotacija

Liaudiškos kapelos
,,Lakštingelė“
kompaktinės plokštelės
VĖJO LAIŠKAI
pristatymo koncertas

Sausio 21 d.

Kretingos rajono
kultūros centras

Kretingos rajono kultūros centro
direktorius Pranas Razmus
Tel. (8 445) 52 082
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
pranas.razmus@kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

Chorinės muzikos
vakaras ŢIEMOS
ETIUDAI

Sausio 28 d.

Kretingos rajono
kultūros centras

Šventinis renginys
TĖVYNĖS MEILĖS
PAKYLĖTI

Vasario 16 d.

Kretingos rajono
kultūros centras

Kretingos rajono kultūros centro
kamerinio choro KRISTALE vadovė
Kirstina Rimienė
Mob. 8 683 18 775
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com
kristina.jazdauskaite@gmail.com
Kretingos rajono kultūros centro
direktorius Pranas Razmus
Tel. (8 445) 52 082
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
pranas.razmus@kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

XXV komedijų šventė
VĖINĖ JOUKA

Vasario 25 d.

Kretingos rajono
kultūros centras

Koncertas, skirtas liaudiškos kapelos
,,Lakštingelė”
antrosios
kompaktinės
plokštelės pristatymui. Kolektyvas atliks
naują koncertinę programą, kurios kūriniai
įrašyti kompaktinėje plokštelėje. Renginys
puoselėja liaudiškos muzikos sklaidos
tradicijas Kretingos rajone. Koncerte
muzikuos gerai kretingiškiams ţinoma
liaudiška kapela KREICBURGAS ZIKERI
iš Jekabpilio (Latvija).
Renginys organizuojamas nuo 2014 metų.
Kasmet pristatomi vis nauji kolektyvo
KRISTALE atliekami chorinės muzikos
kūriniai. Šiuose renginiuose svečiuojasi ir
kiti šio ţanro Lietuvos kolektyvai. Šiemet
koncerte chorinės muzikos kūrinius
papildys solistų – instrumentalistų
atliekami kūriniai.
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas
renginys prasidės iškilminga Lietuvos
valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija
prie Nepriklausomybės paminklo Rotušės
aikštėje. Kretingos baţnyčioje bus
aukojamos šv. Mišios. Kultūros centre
vyks šventinis, iškilmingas rajono Kultūros
centro mėgėjų meno kolektyvų koncertas.
Renginyje dalyvaus stipriausi įvairių
Lietuvos regionų mėgėjų teatrų kolektyvai,
svečiai iš Latvijos, kurie kretingiškiams
pristatys komedijos ţanro spektaklius.

2.

3.

4.

Kretingos rajono kultūros centro
Egidijaus Radţiaus teatro vyr.
reţisierius Nerijus Gedminas
Mob. 8 606 85 864
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www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

UŢGAVĖNIŲ šventė

Vasario 28 d.

Kretingos rajono
kultūros centras,
Kultūros centro
skyriai,
Salantų kultūros
centras ir Centro
skyriai

Kretingos rajono kultūros centras,
Centro skyriai
Tel. (8 445) 52 082
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com
Salantų kultūros centras,
Centro skyriai
Tel. (8 445) 58 245

Chorų šventė, skirta
moterų choro SVAJA
kūrybinės veiklos 40mečiui

Kovo 18 d.

Kretingos rajono
kultūros centras

Kretingos rajono kultūros centro
moterų choro SVAJA vadovas
Aloyzas Ţilys
Mob. 8 606 84 406
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
aloyzas.zilys@gmail.com

5.

6.

Šventės programa kvies teatro mylėtojus
visą dieną dalyvauti teatro renginiuose,
gyvai bendrauti su vietos aktoriais,
pertraukų metu ţiūrovai galės pasidalinti
įspūdţiais, pasivaišinti kava. Renginį
uţbaigs Kretingos Egidijaus Radţiaus
teatro spektaklis, mėgėjų teatrų dalyvių
lauks šventinė teatralizuota vakaronė.
Uţgavėnės vadinamos ,,slenksčiu tarp
nueinančios
ţiemos
ir
ateinančio
pavasario". Ţmonės ţiemą sutapatina su
demonu, kurį reikia nubaidyti, išvyti,
nugalėti ir sunaikinti. Todėl Uţgavėnių
reikšmingiausiu
veiksmu
tampa
persirengėlių vaikštynės po miestų gatves
ir kaimų sodybas - didţiulis triukšmas,
dainos, muzika, šokiai, juokai. Gerą
nuotaiką sukuria Lašininio ir Kanapinio
kova, Morės deginimas, burtai, spėjimai,
šokiai, ţaidimai, vaišinimasis Saulę
simbolizuojančiais blynais.
Tai jubiliejinis renginys, skirtas moterų
choro ,,Svaja“ kūrybinės veiklos 40-mečiui
paminėti. Renginys, palaikantis Dainų
švenčių tradiciją, skatinantis chorų
kūrybinę veiklą rajone. Šventėje dalyvaus
ilgamečiai kolektyvo partneriai – Lietuvos
miestų chorai, renginį papuoš šiuolaikinio
šokio kolektyvai.
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7.

Rajono kultūros centro
folkloro kolektyvo
GERVELĖ kompaktinės
plokštelės pristatymo
koncertas

Kovo 27 d.

Kretingos rajono
kultūros centras

Kretingos rajono kultūros centro Meno
skyriaus vedėja–etnokultūros
specialistė Diana Brazdeikienė
Mob. 8 606 85 747
Meno vadovė Elena Šalkauskienė
Mob. 8 606 84 366
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

Rajono liaudiškų kapelų
šventė KRETINGĖŠKĖ
POLKA

Balandţio
29 d.

Kretingos rajono
kultūros centras

Kretingos rajono kultūros centro
direktorius Pranas Razmus
Tel. (8 445) 52 082
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
pranas.razmus@kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

Romansų atlikėjų šventė
SUSKINSIU AŠ...

Geguţės
14 d.

Kretingos rajono
kultūros centras

8.

9.

Koncertas skirtas kompaktinės plokštelės
pristatymui,
dainuojamojo
folkloro
tradicijų išsaugojimui, atnaujinimui ir
perteikimui plačiajai visuomenei.

Pirmą kartą tradicinė liaudiškų kapelų
šventė „Kretingėškė polka“ organizuota
1996 metais. Šis renginys - liaudiškų
kapelų kūrybinio darbo ataskaita Kretingos
miesto ir rajono ţmonėms. Finaliniame
projekto etape – Kretingos rajono kultūros
centre dalyvauja geriausios, apţiūrose
atrinktos rajono liaudiškos kapelos,
pakviečiami 2-3 svečių kolektyvai.
Ţiūrovų laukia šmaikštūs renginių vedėjų
pokštai, gera nuotaika.
Kretingos rajono kultūros centro Meno Kretingoje romansų šventė organizuojama
skyriaus vedėja–etnokultūros
nuo 2007 m. Tai tradicinis dviejų dalių
specialistė Diana Brazdeikienė
renginys. Pirmoje dalyje pasirodo visi
Mob. 8 606 85 747
pageidaujantys rajono atlikėjai, antroje –
www.kretinga.lt
tik geriausieji. 2017 metais atrankos į
www.kretingarkc.lt
romansų šventę vyks Kretingos rajono
kulturoscentras.kretinga@gmail.com kultūros centro Raguviškių (kovo 25 d.) ir
Laukţemės (balandţio 1 d.) skyriuose.
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10.

11.

12.

Popietė O BUVO TOKS
LAIKAS..., skirta
Partizanų pagerbimo,
kariuomenės ir
visuomenės vienybės
dienai

Geguţės
14 d.

Kretingos rajono
kultūros centro
Kartenos skyrius

Kretingos rajono kultūros centro
Kartenos skyriaus vedėja
Sigita Dirmeitienė
Mob. 8 606 85 842
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Respublikinės IX
Lietuvos vaikų ir
jaunimo teatrų apţiūrosšventės ŠIMTAKOJIS
2017 regioninis turas

Balandţio
8-9 d.

Kretingos rajono
kultūros centras

Kretingos rajono kultūros centro
Vaikų ir jaunimo teatro „Atţalynas“
vyr. reţisierė Auksė Antulienė
Mob. 8 606 86 044
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
teatrasatzalynas@gmail.com
www.teatrasatzalynas.lt
www.facebook.com/teatras.atzalynas

Šv. Motiejaus atlaidai ir
Kūlupėnų kaimo šventė

Geguţės 14 d.

Kūlupėnai,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Kūlupėnų skyriaus vedėja
Jovita Rimkuvienė
8 606 85 831
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Renginys skiriamas Partizanų pagerbimo,
kariuomenės ir visuomenės vienybės
dienai. Pagrindinis renginio tikslas supaţindinti visuomenę su Lietuvos laisvės
kovų istorija, pagerbti ţuvusius kovotojus
uţ laisvę. Renginys ( išvakarėse) prasidės
istorijos pamoka. Miestelio centre bus
giedamas himnas ir keliama valstybinė
vėliava.
Kartenos
baţnyčioje
bus
aukojamos šv. Mišios uţ Lietuvos
partizanus ir laisvės gynėjus. Po pamaldų
bus lankomi partizanų kapai. Renginys –
koncertas persikels į R. Jonučio sodybą.
Dalyvaus kariai savanoriai.
Tradicinė kas 2 metus Lietuvos
nacionalinio kultūros centro inicijuojama
respublikinė vaikų ir jaunimo teatrų šventė
-apţiūra ŠIMTAKOJIS, kuri sukvies
pačius geriausius Lietuvos vaikų ir
jaunimo teatrų kolektyvus. Šiais metais
regioninis turas vyks Kretingoje. Miesto ir
rajono maţieji teatro gerbėjai galės
mėgautis nemokamais spektakliais, gėrėtis
jaunųjų Lietuvos aktorių kūryba.
Šventė skirta sukurti graţią ir jaukią
aplinką kaime, puoselėti senąsias lietuvių
liaudies tradicijas, skatinti aplinkinių
kaimų gyventojų bendravimą. Šventė
prasidės Šv. Mišiomis. Vėliau bus
pagerbiami graţiausių ir tvarkingiausių
sodybų
šeimininkai
bei
nusipelnę
bendruomenės
nariai.
Seniūnijos
gyventojams ir svečiams koncertuos
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Kretingos rajono kultūros centro mėgėjų
meno kolektyvai, Lietuvos populiariosios
muzikos atlikėjai.

13.

14.

Pilietinis renginys
PARTIZANŲ TAKAIS,
skirtas Partizanų
pagerbimo, kariuomenės
ir visuomenės vienybės
dienai

Geguţės 15 d.

Darbėnų miestelis

Kretingos rajono kultūros centro
Darbėnų skyriaus vedėjas
Artūras Juška
Mob. 8 606 82 528
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Jubiliejinė - 10-oji
etnokultūrinė Baublių
kaimo šventė ŠLUOTA2017

Geguţės 27 d.

Baublių k.,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Baublių skyriaus vedėja
Verutė Keblienė
Mob. 8 606 82 554
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Renginys skiriamas Partizanų pagerbimo,
kariuomenės ir visuomenės vienybės
dienai. Pagrindinis renginio tikslas supaţindinti visuomenę su Lietuvos laisvės
kovų istorija, pagerbti ţuvusius kovotojus
uţ laisvę. Renginiai prasidės Darbėnų
baţnyčioje, kur bus aukojamos Šv. Mišios
uţ Lietuvos partizanus ir laisvės gynėjus.
Po pamaldų prie Kardo paminklo ir kitose
istorinėse
vietose
vyks
ţuvusiųjų
pagerbimo ceremonija, ţuties vietų
tvarkymas.
Tradicinė Baublių kaimo šventė. Šventės
dalyviai pagal senolių papročius mokysis
rišti šluotas ir vantas, vyks geriausiai
surištos šluotos rinkimai, berţo garbinimo
ritualas,
šventės
dalyviai
mokysis
pasigaminti natūralius sveikatos produktus
iš augalų. Renginio metu puoselėjama
tarpusavio bičiulystė, prisimenami senelių
ir prosenelių tradicijos ir papročiai, dainos.
Į šventę susirinks bendraminčiai iš
Ţemaitijos ir kitų Lietuvos regionų.
Rengėjų siekis atgaivinti ir tęsti graţias
gyvavusias tradicijas, skleisti ne tik
dvasinį, bet ir materialinį etninės kultūros
paveldą.
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Tautinių šokių kolektyvų
sambūris GINTARINĖ
KLUMPĖ

Geguţės 27 d.

Kretingos rajono
kultūros centras

Kretingos rajono kultūros centro
suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių
meno vadovas
Andrius Razmus
Mob. 8 606 82 548
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

Tai tautinio šokio, Dainų švenčių tradicijas
puoselėjantis renginys, kuriame dalyvaus
liaudiškų šokių kolektyvai iš įvairių
Lietuvos regionų.

Kretingos miesto šventės
renginių ciklas

Birţelio
9-18 d.

Kretinga, Rotušės
aikštė, miesto
vasaros estrada,
prie Vaidilos
skulptūros

Kretingos rajono savivaldybės
administracijos Kultūros, Švietimo,
Kūno kultūros ir sporto skyriai,
Kretingos miesto seniūnija, Kretingos
rajono kultūros centras, Kretingos
muziejus, M. Valančiaus viešoji
biblioteka, rajono ugdymo įstaigos
Tel. (8 445) 53 525
Tel. (8 445) 78 934
Tel. (8 445) 79 024
Tel. (8 445) 52 082
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kultūra@kretinga.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

Birţelio 9 d.

Kretingos rajono
kultūros centras
(prie Vaidilos
skulptūros)

Kretingos rajono kultūros centro
direktoriaus pavaduotoja kultūrai
Vita Urbonienė
Mob. 8 607 71 503
Tel. (8 445) 52 082
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Birţelio 9-18 dienomis skirtingose rajono
kultūros, švietimo institucijose bus
rengiami įvairūs, Kretingos miesto šventei
skirti, edukaciniai, švietėjiški, religiniai,
koncertiniai renginiai, meno parodos,
susitikimai su ţymiais rajono kultūros,
mokslo, politikos, sveikatos, ţemės ūkio,
verslo, katalikiškojo luomo atstovais.
Birţelio 17 d., šeštadienį, rengiama
tradicinė Amatų šventė, į kurią prasmingai
įsipins folkloro festivalis „Pastauninko
pintinis“, kurio metu galėsime susipaţinti
su Lietuvos regionų tautiniais kostiumais.
Vakare
kretingiškiai
sulauks
profesionaliojo
meno
kolektyvų
ir
populiariosios muzikos atlikėjų koncertų
Kretingos miesto estradoje.
Renginys, skirtas paįvairinti Kretingos
miesto šventės renginius, pristatyti
kretingiškiams
rajono
ir
Lietuvos
dainuojamosios poezijos atlikėjus bei
savitą šios muzikos atlikimo stilių.
Renginio metu vyksta šiltas bendravimas
tarp atlikėjų ir klausytojų. Renginys vyksta

15.

16.

Bardų muzikos vakaras
BALTAS PAUKŠTIS
17.
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graţioje gamtos oazėje, prie Vaidilos
skulptūros.
Kretingos rajono kultūros centro
Tradicinis Budrių kaimo vasaros renginys.
Budrių skyriaus vedėja
Į vasaros šventę susirenka kaimo
Janina Lukauskienė
gyventojai, sugrįţta čia gyvenę ţmonės,
Mob. 8 606 82 587
tėvus aplanko po visą Lietuvą ir uţsienio
www.kretinga.lt
šalis išsibarstę vaikai ir anūkai. Šventės
www.kretingarkc.lt
metu
kaimo
parke
pasodinami
dekoratyviniai augalai – bendruomenės
draugystės simbolis, vakaronės metu bus
surengta viktorina apie gimtąjį kaimą bei
prisiminimų vakaras. Šventėje koncertuos
rajono Kultūros centro mėgėjų meno
kolektyvai
bei
kviestiniai
svečių
kolektyvai,
populiariosios
muzikos
atlikėjai.
Kretingos rajono kultūros centro
Vėlų vakarą prie Kretingos rajono kultūros
Vaikų ir jaunimo teatro „Atţalynas“ centro tvenkinio vyks teatralizuota menų
vyr. reţisierė Auksė Antulienė
šventė „Nakties spinduliai“. Visa erdvė bus
Mob. 8 606 86 044
papuošta švytinčiomis skulptūromis. Vyks
www.kretinga.lt
teatrinė „Atţalyno“ narių programa,
www.kretingarkc.lt
jaunimo grupių koncertas, muzikinė
teatrasatzalynas@gmail.com
pirotechnikos programa virš vandens.
www.teatrasatzalynas.lt
Atvykę ţiūrovai galės klaidţioti nakties
www.facebook.com/teatras.atzalynas labirintu, stebėti švytinčias instaliacijas
virš vandens ir po vandeniu, tapti šešėlių
teatro aktoriais, ţiūrėti foto ir kino filmų
projekcijas apie Kretingą ant kultūros
centro sienos.
Kretingos rajono kultūros centro Meno Pirmasis folkloro festivalis „Pastauninko
skyriaus vedėja–etnokultūros
pintinis“
surengtas
2014
metais.
specialistė Diana Brazdeikienė
Festivalyje pristatomi talentingiausi, vietinį
Mob. 8 606 85 747
dialektą bei liaudiško muzikavimo manierą
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

Budrių kaimo vasaros
šventė SUGRĮŢKIME Į
TĖVIŠKĖS ŢYDINTĮ
SODĄ

Birţelio 10 d.

Kretingos rajono
kultūros centro
Budrių skyrius

Vaikų ir jaunimo teatro
ATŢALYNAS
teatralizuota menų šventė
NAKTIES SPINDULIAI

Birţelio 15 d.

Prie Kretingos
rajono kultūros
centro

Birţelio
17-18 d.

Kretingos rajono
kultūros centras,
Kretingos miestas

18.

19.

20.

Folkloro festivalis
PASTAUNINKO
PINTINIS
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www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

TRUMPIAUSIOS
NAKTIES šventė
(Joninės)

Birţelio 23 d.

Kretingos miesto
vasaros estrada

Kretingos rajono kultūros centro
Meno skyriaus vedėja – etnokultūros
specialistė Diana Brazdeikienė
Mob. 8 606 85 747
Tel. (8 445) 52 082
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

Vasaros šventė JONINIŲ
NAKTIES STEBUKLAI

Birţelio 23 d.

Kretingos rajono
kultūros centro
Vydmantų skyrius

Kretingos rajono kultūros centro
Vydmantų skyriaus vedėja
Jolanta Japertienė
Mob. 8 606 85 879
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

21.

22.

išsaugoję folkloro pateikėjai - rajono bei
Lietuvos, įvairių regionų vaikų, jaunimo ir
suaugusiųjų folkloro kolektyvai. Pirmą
kartą pristatysime Palangos krašto
etnoklubo
,,Mėguva"
tekstilininkių
sukurtus Ţemaitijos regiono tautinius
kostiumus, kuriuos demonstruos Kretingos
kultūros centro jaunimo folkloro kolektyvo
,,Kitep" nariai. Renginys vyks Kretingos
miesto šventės Amatų mugės metu Rotušės
aikštėje. Kitą dieną svečių kolektyvai
koncertuos Kretingos rajono kultūros
centro skyriuose.
„Trumpiausios nakties“ šventėje bus
pristatomos tik kai kurios Joninėms
būdingos apeigos ir atributika: vainikėlių
pynimas, jų leidimas į vandenį, Stebulės,
lauţo deginimas, varduvininkų Jonų,
Janinų pagerbimas. Susirinkusiuosius
linksmins rajono folkloro kolektyvai,
liaudiškos muzikos kapelos, populiariosios
muzikos atlikėjai.
Vydmantų koplyčioje švenčiami Tituliniai
Švento Jono Krikštytojo atlaidai. Vėliau
atviroje lauko erdvėje vyks šventinis
vakaras, kuris sukvies didelį būrį vietos
gyventojų.
Koncertines
programas
pristatys Vydmantų kultūros centro mėgėjų
meno kolektyvai, kviestiniai svečių
kolektyvai,
populiariosios
muzikos
atlikėjai, bus pagerbiami varduvininkai,
organizuojami įvairūs ţaidimai, rungtys,
šventinė eisena, Joninių lauţo uţdegimo
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ceremonija.
Joninių šventė KAI
PASLAPTYS
ŢEMUOGĖM
KVEPIA...

Birţelio 23 d.

Kalniškių k.,
Kretingos r.

Kalniškių skyriaus vedėja
Rita Viskontienė
Mob. 8 606 82536
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Joninių šventė RASA
KĖLĖ ŢOLĘ...

Birţelio 23 d.

Kartena,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Kartenos skyriaus vedėja
Sigita Dirmeitienė
Mob. 8 606 85 842
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Joninių šventė
TRUMPIAUSIOS
NAKTIES PASLAPTYS

Birţelio 24 d.

Grūšlaukės k.,
Kretingos r.

Grūšlaukės skyriaus vedėja
Silvija Juciuvienė
Mob. 8 606 85 809
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

23.

24.

25.

Joninų šventė vyks atviroje lauko erdvėje.
Bus
pristatomos
Joninių
senosios
tradicijos: lauţo deginimas, vainikėlių
pynimas, jų leidimas į vandenį, paparčio
ţiedo ieškojimas, Jonų ir Janinų
vainikavimas.
Šventės
metu
bus
pristatomas kaimo kulinarinis paveldas:
ţirnių košė, naminiai pyragėliai su įv.
įdaru, gira. Susirinkusius šventės dalyvius
linksmins svečių kolektyvas iš Plungės r.,
Kulių miestelio.
Šventė vyks prie Minijos. Visi dalyviai eis
pro apeiginius vartus, o šventės metu atliks
saulės, vandens ir ugnies garbinimo
ritualus. Merginos pievoje rinks ţolynus,
pins vainikus laikantis senųjų papročių ir
tradicijų. Vėlai vakare bus uţdegamas
lauţas, ţaidţiami apeiginiai ţaidimai,
einami rateliai, plukdomi vainikėliai.
Dalyvaus
rajono
Kultūros
centro
suaugusiųjų ir vaikų folkloro kolektyvai.
Vasaros šventės metu bus rengiami
edukaciniai
uţsiėmimai
šeimoms,
atliekama vandens ir ugnies garbinimo
apeigų ceremonija, merginos mokysis pinti
ţolynų vainikus. Vakariniame renginyje
bus
deginami
lauţai,
pagerbiami
varduvininkai, koncertuos rajono mėgėjų
meno kolektyvai, vyks geguţinė.
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Vasaros šventė
JONVAKARIS

Birţelio 24 d.

Rūdaičių k.,
Kretingos r.

Rūdaičių skyriaus vedėjas
Stasys Lukauskas
8 606 85 796
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Lazdininkų kaimo
vasaros šventė
PAŠOKIME RASOTOJ
PIEVOJ...

Birţelio 24 d.

Lazdininkų k.,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Lazdininkų skyriaus vedėjas
Raimondas Grabys
Tel. 8 604 86 055
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Tradicinė Jokūbavo
kaimo šventė ŠIĄNAKT
LAIMĖS ŢIEDAIS
LYJA

Birţelio 24 d.

Kretingos rajono
kultūros centro
Jokūbavo skyrius

Kretingos rajono kultūros centro
Jokūbavo skyriaus vedėja
Albina Buntinienė
Mob. 8 604 07 122
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

26.

27.

28.

Šventės metu ţiūrovams bus pristatyta
teatralizuota muzikinė meninė Rūdaičių
skyriaus
mėgėjų
meno
kolektyvų
„Jonvakario“ programa. Šventėje vyks
lauţų degimo, vainikų plukdymo apeigos,
teatralizuotas paparčio ţiedo ieškojimas,
varduvininkų
pagerbimas,
senoviniai
jaunimo
ţaidimai,
šokiai.
Vietos
gyventojai ir svečiai galės linksmintis
kaimo geguţinėje.
Šventės išvakarėse merginos pins joninių
vainikus, kuriais ryte papuoš kaimo
varduvininkų namų duris. Vaikams bus
skirta ţaidimų popietė ,,Linksmybės
papartyne“, jaunimui – senovinių ţaidimų,
sporto rungčių šventė. Vakariniame
renginyje bus deginami lauţai, ieškoma
paparčio ţiedo, pagerbiami varduvininkai,
apdovanojami
graţiausių
sodybų
šeimininkai, koncertuos rajono mėgėjų
meno kolektyvai ir populiariosios muzikos
atlikėjai. Jaunimas ir kaimo gyventojai
linksminsis geguţinėje, šventę vainikuos
fejerverkas.
Dienos renginių ciklas prasidės Šv.
Marijos Magdalenos atlaidais. Vėliau vyks
šeimų sporto šventė, šventinė popietė
vaikams ,,Mano vasarinės katino dienos".
Vakarinėje programoje bus pagerbti
garbaus amţiaus Jokūbavo gyventojai,
kraštiečiai,
naujakuriai,
apdovanoti
graţiausių sodybų šeimininkai. Koncertuos
rajono ir Klaipėdos mėgėjų meno
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kolektyvai. Vakare gyventojai sulauks
geguţinės,
kurioje
koncertuos
populiariosios muzikos atlikėjai.

Birţelio,
rugsėjo,
gruodţio mėn.

Kretingos rajono
kultūros centras,
Kretingos miestas

Kretingos rajono kultūros centras
direktoriaus pavaduotoja kultūrai
Vita Urbonienė
Mob. 8 607 71 503
Tel. (8 445) 52 082
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

Šv. Petro ir Povilo
atlaidai. Darbėnų
miestelio šventė

Liepos 2 d.

Darbėnai,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Darbėnų skyriaus vedėjas
Artūras Juška
Mob. 8 606 82 528
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Chorų šventė ČIALIETUVA iš ciklo
„DAINUOJU
LIETUVĄ“, skirta
Lietuvos valstvbės
atkūrimo 100 - mečiui ir

Liepos 6 d.

Kretingos rajono
kultūros centras,
Kretingos miestas

Kretingos rajono kultūros centro
renginių organizatorė Aušrinė
Zulumskytė
Mob. 8 606 82 564
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Profesionaliojo meno
koncertų ciklas
SUSITIKIMAI SU
KLASIKA...
29.

30.

31.

Tai profesionalaus meno renginių ciklas,
skirtas pritraukti profesionalaus meno
atlikėjus į Ţemaitijos regioną. Renginį
remia Lietuvos kultūros taryba. Renginių
programa: birţelio mėnesį – koncertas
Kretingos miesto šventės metu, spalio
mėnesį – koncertas skiriamas Pasaulinei
muzikos ir Tarptautinei pagyvenusiųjų
ţmonių dienai, gruodţio mėnesį –
baigiamasis koncertas labdaros akcijos
,,Palaiminki gerumą..." baigiamajame
renginyje.
Šventė prasideda iškilmingais Šv. Petro ir
Povilo atlaidais. Vėliau renginiai vyksta
Darbėnų
gimnazijos
stadione,
kur
koncertuoja geriausieji Kretingos rajono
mėgėjų meno kolektyvai, Lietuvos
populiariosios muzikos atlikėjai, veikia
amatininkų mugė, atrakcionų parkas
vaikams. Vakare visų miestelio gyventojų
laukia linksma geguţinė.
Renginys skirtas Valstybės dienai.
Šventinė diena prasidės iškilmingu
minėjimu
prie
Nepriklausomybės
paminklo Rotušės aikštėje, Vėliau prie
rajono kultūros centro vyks chorų šventė,
skirta lietuvių muzikos klasiko, Dainų
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lietuvių muzikos klasiko,
Dainų švenčių
pradininko S. Šimkaus
130 - osioms gimimo
metinėms

reng.org.kretingoskc@gmail.com

Vasaros šventė
RAGUVIŠKIŲ
DIENOS-2017

Liepos 7 d.

Raguviškių kaimas,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Raguviškių skyriaus vedėja
Laura Povilaitienė
Mob. 8 606 82 546
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Kartenos miestelio
šventė AŠ MYLIU
KARTENĄ –
KARTENA MYLI
MANE!

Liepos 8 d.

Kartena,
Kretingos r.

Šukės kaimo vasaros
šventė SODŢIAUS
TAKAIS

Liepos 8 d.

Šukės kaimas,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Kartenos skyriaus vedėja
Sigita Dirmeitienė
Mob. 8 606 85 842
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
Kretingos rajono kultūros centro
Šukės skyriaus vedėja
Violeta Ruikienė
Mob. 8 606 85 829
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

32.

33.

34.

švenčių pradininko S.Šimkaus 130 osioms gimimo metinėms. 21.00 val.
šventinio renginio dalyviai ir kretingiškiai
vykdys pilietinę akciją ,,Tautiška giesmė
aplink pasaulį“ – vieningai giedos
valstybės himną. Renginio dalyvių lauks
šventinė vakaronė.
,,Raguviškių dienos 2017“ tai tradicinė
šventė, kurios metu bus pristatoma
kultūrinė,
meninė,
sveikatingumą
skatinanti
programa.
Dienos
metu
rengsime netradicinės sporto varţybas.
Vakaro šventės metu vyks graţiausių
seniūnijos sodybų šeimininkų, sporto
rungčių
nugalėtojų
apdovanojimai.
Susirinkusiesiems ţiūrovams ir svečiams
koncertuos rajono mėgėjų meno kolektyvai
ir Lietuvos populiariosios muzikos
atlikėjai.
Miestelio šventė rengiama kiekvieną
vasarą nuo 2002 m. Renginio metu vyksta
amatininkų
mugė,
šventės
svečius
linksmina liaudiškos kapelos, mėgėjų
meno kolektyvai bei populiariosios
muzikos atlikėjai.
Tradicinės šventės metu vyks graţiausių
sodybų šeimininkų, garbingo amţiaus
gyventojų
bei
naujakurių
šeimų
apdovanojimai, veiks fotografijų paroda,
bendruomenės gyventojų įvairių dirbinių ir
gaminių mugė, bendruomenė pristatys
kulinarinio paveldo produktus. Koncertuos
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rajono mėgėjų meno kolektyvai.
S. Įpilties kaimo vasaros
šventė PRISIRPO
MĖLYNĖS

Liepos 15d.

S.Įpilties kaimas,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
S.Įpilties skyriaus vedėja
Danutė Bruţienė
Mob. 8 606 85 836
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Vasaros šventė ŠIAPUS
IR ANAPUS ALANTOS

Liepos 15 d.

Kalniškių kaimas,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Kalniškių skyriaus vedėja
Rita Viskontienė
Mob. 8 606 82 536
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Kurmaičių kaimo vasaros
šventė GIMTINĖ MANO UOSTAS
Tūbausių parapijos šv.
Henriko atlaidai

Liepos
15-16 d.

Kurmaičių,
Tūbausių k.,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Kurmaičių skyriaus vedėjas
Donatas Ţilinskas
Mob. 8 606 85 852
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

35.

36.

37.

S. Įpiltis - garsi mėlyniautojais, liepą
uogomis pakvimpa kiekviena sodyba.
Todėl ir šventė rengiama būtent uogų
sirpimo metu. Šventėje pristatomas
lietuvių ir latvių tautų kulinarinis paveldas
bei tradicijos. Šventės metu vyksta įvairių
kulinarinio paveldo produktų mugė,
koncertuoja rajono mėgėjų kolektyvai,
populiariosios
muzikos
atlikėjai,
pagerbiami kultūrai nusipelnę kaimo
gyventojai, kraštiečiai, garbingi šventės
svečiai.
Šventėje vyks keletas skirtingų renginių.
Ryte - bėgimo maratonas, sportinės
rungtys. Dieną bus rengiama ţaidimų
popietė vaikams. Vakare vyks iškilminga
sportinių rungčių nugalėtojų, darbščiausių
ir
išradingiausių
kaimo
gyventojų
apdovanojimų ceremonija, koncertuos
vietos saviveiklininkų ir rajono mėgėjų
meno kolektyvai, Lietuvos populiariosios
muzikos atlikėjai.
Liepos 15 d. vyks tradicinė Kurmaičių
kaimo bendruomenės vasaros šventė.
Šventės
metu
bus
organizuojamas
paţintinis ţygis „Akmenos ištakos“,
baidarių lenktynės, sportinės varţybos.
Vakaro programoje koncertuos rajono
Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai,
Lietuvos populiariosios muzikos atlikėjai.
Šventės metu bus pagerbiami kaimo
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Vasaros šventė
GIMTINĖJ UŢAUGO
MANO SPARNAI

Liepos 22 d.

Baublių kaimas,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Baublių skyriaus vedėja
Verutė Keblienė
Mob. 8 606 82 528
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Renginys KURŠIŲ
GENTIES VARTUS
PRAVĖRUS II

Liepos
29 d.

Kartenos
piliakalnis

Edukacinių renginių
savaitė vaikams
SAULUTĖ TEKA
KIEKVIENAM

Liepos 31 d.Rugpjūčio
5 d.

Budrių kaimas,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Kartenos skyriaus vedėja
Sigita Dirmeitienė
Mob. 8 606 85 842
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
Salantų regioninio parko direktorius
Modestas Šečkus
Mob. 8 686 77 279
direkcija@salanturp.lt
Kretingos rajono kultūros centro
Budrių skyriaus vedėja
Janina Lukauskienė
Mob. 8 606 82 587
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

38.

39.

40.

kultūros tradicijų puoselėtojai, graţiausių
sodybų šeimininkai.
Liepos 16 d.
Tūbausių Šv. apaštalo
Andriejaus baţnyčioje vyks Tūbausių
parapijos šv. Henriko atlaidai. Po šv. Mišių
parapijiečiai bus kviečiami į Agapę.
Šventoriuje koncertuos folkloro ţanro
kolektyvai.
Vasaros šventėje koncertuos rajono mėgėjų
meno kolektyvai ir populiariosios muzikos
atlikėjai, veiks įvairių renginių fotografijų
paroda ,,Sustabdytos akimirkos“. Šventės
metu bus apdovanojami kaimo gyvosios
tradicijos puoselėtojai, graţiausių sodybų
šeimininkai, fotografijų parodos dalyviai.
Renginys skirtas senųjų Kuršių papročių,
tradicijų
perteikimui.
Šventė
vyks
Kartenos piliakalnyje. Bus pristatomi
tradiciniai kuršių amatai, kulinarinis
paveldas, vyks edukaciniai uţsiėmimai.
Veiks amatų miestelis, kuriame lankytojai
galės susipaţinti su kuršių amatais.

Renginių metu vyksta įvairūs paţintiniai,
edukaciniai, sportiniai, sveikatingumo
renginiai. Vaikai supaţindinami su kaimo
ir aplinkinių vietovių istorija, kultūros,
architektūros objektais, ţymiais ţmonėmis.
Organizuojamos ekskursijos į rajono
organizacijas, išvykos į gamtą bei Lietuvos
lankytinas vietas. Renginių metu aktyviai
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Laukţemės vasaros
šventė ŢOLINĖ

Rugpjūčio
12 d.

Laukţemė,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Laukţemės skyriaus vedėja
Aida Mikutienė
Mob. 8 606 82 524
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Mėgėjų teatrų šventė
TEATRAS - MANO
GYVENIMAS

Rugpjūčio
20 d.

Kartenos miestelis

Kretingos rajono kultūros centro
Kartenos skyriaus meno vadovė
Martina Ţąsytienė
Mob. 8 606 85 842
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

41.

42.

ugdomos
vaikų
atsakomybės,
savarankiškumo,
bendradarbiavimo,
komunikavimo,
darbinių
įgūdţių
formavimo,
kūrybinės
raiškos
kompetencijos.
Šiemet rugpjūčio 12 d. per Ţolinę kaimo
aikštė taps teatralizuotu Laukţemės
valsčiumi, kuriame Ţolinių tradicijos,
papročiai susipins su Lietuvos ir
Laukţemės šimtmečio istorija. Laukţemės
mėgėjų
meno
kolektyvai
pristatys
teatralizuotą,
istorinę,
koncertinę
programą. Veiks valsčiaus kiemas,
kuriame vyks veiklos: improvizuota
fotoateljė, įvairūs susitikimai, pramogos,
kulinarinio paveldo degustacija, ţolynų
puokščių kūrybos uţsiėmimai, medţiotojų
trofėjų paroda, kūrybiniai, sportiniai
ţaidimai, rungtys vaikams. Šventėje
koncertuos
rajono
mėgėjų
meno
kolektyvai,
populiariosios
muzikos
atlikėjai.
Rugpjūčio 15 dieną Laukţemės baţnyčioje
vyks Švč. Mergelės Marijos Ėmimo Į
Dangų atlaidai. Šv. Mišių bus šventinamos
atsineštos darţelių gėlės, vaisiai ir kiti
ţolynai.
Kartenos mėgėjų teatras 2016 m. švęs 110ąjį gimtadienį. Šventės metu bus pristatyta
archyvinė medţiaga apie Kartenos kaimo
teatro gyvavimą, veiks fotografijų paroda
„Karteniškių
atspindţiai
teatre“.
Planuojama į šventę pakviesti Ţemaitijos
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regiono mėgėjų teatrų kolektyvus.

43.

Renginys, skirtas Baltų
vienybės dienai ir
Piliakalnių metams ant S.
Įpilties piliakalnio

Rugsėjo 22 d.

S. Įpilties
piliakalnis

Kretingos rajono kultūros centro
S.Įpilties skyriaus vedėja
Danutė Bruţienė
Mob. 8 606 85 836
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Rudens lygiadienio
šventė BALTŲ UGNYS
prie Kartenos piliakalnio

Rugsėjo 22 d.

Kartenos
piliakalnis

Kretingos rajono kultūros centro
Kartenos skyriaus vedėja
Sigita Dirmeitienė
Mob. 8 606 85 842
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

RUDENS DERLIAUS
šventė

Rugsėjo 30 d.

Kretinga, Rotušės
aikštė

Savivaldybės administracijos
Kultūros, Ţemės ūkio skyriai
Tel. (8 445) 53 525
Tel. (8 445) 53 135
Kretingos miesto seniūnija
Tel. (8 445) 79 024
Kretingos rajono kultūros centras
Tel. (8 445) 52 082
Mob. 8 606 84 405

44.

45.

Šventės metu bus deginami ugnies fakelai,
lauţas, siunčiamas apeiginis gėrimas,
linkint skalsos, sveikatos. Iš šiaudų ir
ţvakių bus sudėliotas Lygiadienio ţenklas.
Šventės dalyviams koncertuos S. Įpilties
skyriaus folkloro ansamblis ,,Graistupis“,
mokyklos vaikų folkloro kolektyvas
,,Kėilelė“, ţiūrovus kolektyvai pakvies
kartu dainuoti lietuvių liaudies dainas.
Renginys skirtas baltų vienybės dienai
paminėti vyks prie Kartenos piliakalnio.
Šventė prasidės ekskursija po piliakalnį,
kurios metu dalyviai susipaţins su baltų
religija ir mitologija. Vėliau bus garbinama
ugnis, ragaujamas apeiginis gėrimas,
pagerbiami
Kartenos
seniūnas
ir
seniūnaičiai,
prisiminsime
rudens
lygiadienio
tradicijas
ir papročius.
Dalyvaus vaikų ir suaugusiųjų folkloro
kolektyvai.
Šventinis miesto renginys, skirtas derliaus
pabaigtuvėms. Mugėje šurmuliuoja rajono
ir iš įvairių respublikos kampelių atvykę
ūkininkai ir amatininkai, tautodailininkai,
siūlantys savo uţaugintų gėrybių, įvairių
rankdarbių, meno dirbinių. Akį traukia
išraiškingai papuošti seniūnijų, įvairių
rajono
organizacijų
bei
asociacijų
kiemeliai, kuriuose vyksta atrakcijos,
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www.kretinga.lt
pranas.razmus@kretingarkc.lt

46.

I tarptautinis Kretingos
senosios muzikos
festivalis, skirtas
Kretingos baţnyčios 400
metų jubiliejui

Rugsėjo mėn.

Kretingos
Viešpaties
Apreiškimo Švč.
Mergelei Marijai
baţnyčioje

Kretingos rajono kultūros centro
Meno skyriaus vedėja – etnokultūros
specialistė Diana Brazdeikienė
Mob. 8 606 85 747
Tel. (8 445) 52 082
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

Meno akcija KITA
ERDVĖ [30] VAKARŲ
KRANTAS

Spalio –
lapkričio mėn.

Kretingos rajono
kultūros centras

Kretingos rajono kultūros centro
Egidijaus Radţiaus teatro vyr.
reţisierius Nerijus Gedminas
Mob. 8 606 85 864
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

Spalio 27 d.

Kretingos rajono
kultūros centro
Grūšlaukės skyrius

Kretingos rajono kultūros centro
Grūšlaukės skyriaus vedėja
Silvija Juciuvienė
Mob. 8 606 85 809
www.kretinga.lt

47.

48.

Jubiliejinis renginys
METŲ ŢYDĖJIMAS,
skirtas rajono
Kultūros centro
Grūšlaukės skyriaus

kulinarinio paveldo pristatymas, liaudiškos
muzikos koncertai. Mugės svečius
linksmina
rajono
Kultūros
centro
liaudiškos kapelos, kviestiniai kolektyvai,
populiariosios muzikos atlikėjai. Šventės
metu apdovanojami graţiausių sodybų
šeimininkai, didţiausių moliūgų augintojai.
Vyksta ţemės ūkio technikos, dirbinių iš
rudens gėrybių parodos.
Koncertas, skirtas Kretingos baţnyčios 400
metų jubiliejui ir seniausių vargonų
Lietuvoje
pristatymui.
Koncertinėje
programoje
dalyvaus
profesionalūs
vargonų muzikos atlikėjai iš Lietuvos ir
uţsienio valstybių.

Akcijos
metu
siekiama
ţiūrovus
supaţindinti su nepriklausomų, bet jau
Lietuvoje
ir
pasaulyje
pripaţintų
menininkų kūryba, menų įvairove, skatinti
susidomėjimą
teatru,
instrumentine
muzika,
netradicine
fotografijos,
kinematografijos bei elektroninės muzikos
kultūra, profesionaliuoju menu, sudaryti
sąlygas meno mylėtojams, ypač jaunimui,
tobulėti, plėsti meno paţinimo akiratį.
Renginio metu bus pristatyta archyvinė
medţiaga apie Grūšlaukės kultūros
skyriaus veiklą, veiks fotografijų paroda
„Kultūros pėdsakais“, planuojama parodyti
trumpametraţį filmą apie kaimo gyvenimą
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kūrybinės
veiklos 60-mečiui

www.kretingarkc.lt

Tarptautinė liaudiškų
kapelų šventė GROK,
ŢEMAITI!

Lapkričio 11 d.

Kretingos rajono
kultūros centras

Kretingos rajono kultūros centro
direktorius Pranas Razmus
Tel. (8 445) 52 082
Mob. 8 606 84 405
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
pranas.razmus@kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

Folkloro festivalis
TAUTŲ DAINOSE IR
RAŠTUOSE ĮAUSTA
SAVASTIS

Lapkričio 17 d.

Vydmantų k.,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Vydmantų skyriaus vedėja
Jolanta Japertienė
Mob. 8 606 85 879
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

49.

50.

ir
bendruomenės
kultūros
svarbą
Prisiminimais dalinsis buvę skyriaus
darbuotojai, vyriausi ir šviesiausi kaimo
gyventojai.
Koncertuos
skyriaus
saviveiklininkai, Kultūros centro skyrių
liaudiškos kapelos.
Tradicinė liaudiškų kapelų šventė „Grok,
ţemaiti!“ - stambiausias šio ţanro renginys
Klaipėdos apskrityje, vienas didţiausių
šalyje, išaugęs iki tarptautinio lygio. Šis
renginys gerai ţinomas ir pozityviai
vertinamas profesionalių šio ţanro
specialistų. Šventė „Grok, ţemaiti!“
puoselėjanti liaudies bei autorinę kūrybą,
skatinanti
tarptautinį
kultūrinį
bendradarbiavimą, kūrybinius mainus,
šimtams ţiūrovų suteikia puikią progą
mėgautis mėgstamu muzikos ţanru.
Šventėje dalyvaus geriausi Lietuvos,
Latvijos ir Estijos liaudiški kolektyvai.
Pirmą kartą organizuojamas tarptautinis
renginys. Vydmantų skyriaus mėgėjų
meno kolektyvai uţmegzgė draugiškus
ryšius su Latvijos kolektyvais: Durbės
liaudiška kapela „Luste“, Liepojos
baltarusių muzikos vokaliniu ansambliu
bei Lietuvos ukrainiečių liaudies muzikos
kolektyvu
„Prosvit“.
Festivalyje
koncertuos Vydmantų skyriaus vaikų ir
suaugusiųjų folkloro bei kiti mėgėjų meno
kolektyvai. Šventės metu bus surengta
paroda,
pristatyti
lietuvių,
latvių,
ukrainiečių, baltarusių tautiniai kostiumai
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Etnokultūrinė vakaronė
ONCIUKS NU ŠOKE

Lapkričio 18 d.

Šukės k.,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Šukės skyriaus vedėja
Violeta Ruikienė
Mob. 8 606 85 829
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Jubiliejinis renginys,
skirtas rajono Kultūros
centro S. Įpilties skyriaus
60-mečiui

Lapkričio 24 d.

Kretingos rajono
kultūros centro
S.Įpilties skyrius

Kretingos rajono kultūros centro
S.Įpilties skyriaus vedėja
Danutė Bruţienė
Mob. 8 606 85 836
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Kretingos miesto Kalėdų
eglės įţiebimo šventė,
Kalėdinė mugė

Gruodţio 2 d.

Kretingos miesto
Rotušės aikštė

Savivaldybės administracijos Kultūros
skyrius, Kretingos miesto seniūnija,
Kretingos rajono kultūros centras
www.kretinga.lt
Tel. (8 445) 79 025

51.

52.

53.

ir instrumentai, analizuojamos sąsajos ir
išskirtiniai
šalių
folkloro
bruoţai,
atspindintys tradicinę kultūrą.
Šiemet vyks jubiliejinis koncertas, skirtas
folkloro ansamblio ,,Šukupis“ kūrybinės
veiklos 25-mečiui. Renginys skirtas
prisiminti ir puoselėti liaudies pateikėjų
ţodinį ir muzikinį paveldą. Pateikėja
Kazimiera Martinkienė tipiška maniera
atliks ţemaitiškas dainas ir pasakojamąją
tautosaką. Vakaronės metu ţiūrovai
mokysis tradicinių šokių, ratelių, liaudies
dainų, smulkiosios tautosakos fragmentų.
Šventėje koncertuos folkloro ansambliai iš
Maţeikių, Šilutės rajonų.
Šventėje pristatysime kaimo kultūrinės
veiklos istoriją, veiks fotografijų ir
spaudinių paroda ,,S. Įpilties metraštį
pravertus". Į renginį pakviesime iškilias
kaimo asmenybes, kurios prisidėjo prie
kultūrinio gyvenimo puoselėjimo, buvusius
ir dabartinius saviveiklininkus, skyriuje
dirbusius kultūros darbuotojus. Svečiai
dalinsis prisiminimais, klausysis rajono
Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų
koncerto.
Renginio lankytojų ir ţiūrovų
graţus reginys, linksma Kalėdinė
kurioje galima įsigyti originalių
rankdarbių, regėti muzikos ir
efektų,
dalyvauti
vaikams

laukia
mugė ,
meistrų
šviesos
skirtose
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Labdaros vakaraskoncertas PALAIMINKI
GERUMĄ...
54.

Gruodţio 8 d.

Kretingos rajono
kultūros centras

Tel. (8 445) 53 525
Tel. (8 445) 52 082
kultura@kretinga.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com
Kretingos rajono kultūros centras
Tel. (8 445) 52 082
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
pranas.razmus@kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

atrakcijose, išgirsti populiariosios muzikos
grupių koncertų, sulaukti Kalėdų senelio
siurprizų bei šventinio fejerverko.
Kasmet, minint šv. Liucijos ir Šviesos
dieną, Kretingos rajono kultūros centre
organizuojamas labdaros vakaras koncertas
geradariams,
aukojantiems
sunkiai sergantiems rajono ţmonėms.
Aukotojams
uţ
finansinę
paramą
dovanojamas
profesionalių
atlikėjų
koncertas. Renginio globėjas – Kretingos
rajono savivaldybės meras.

