KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE
Birželio 28 – liepos 14 d.
RENGINIAI LAUKE
Iki birželio 30 d.

Iki birželio 30 d.

Bendruomenių rūmų
lauko erdvėje
Bendruomenių rūmų
lauko erdvėje

28 d. „Kelionė po cirko pasaulį“ – klasikinė Baltijos cirko
18.30 val. programa
29, 30 d. 14 ir 17
val.
12-22 val. Kakės Makės batutų parkas

VASAROS RENGINIŲ CIKLAS „SUSITIKIME PENKTADIENĮ“
Birželio 28 d.

Birželio 28 d.

Laisvės a.

Prie Galerijos XX

12 val. Batutai vaikams
14 val. Sveikatinimo konsultacija – diskusija „Širdies ir kraujagyslių,
cukrinio diabeto ligų prevencija: ką pravartu žinoti kiekvienam“,
diskusijos „Mityba – sveikatos pagrindas“, „Streso įveikta. Pagalba
sau“
16 val. Free Motion programa „Erdvė sportui“
18 val. Krepšinis 3×3
18 val. Spektaklis vaikams „Pusantros saujos“
17 val. Varinių pučiamųjų orkestrų festivalis „Dūdų vasara“. Stary Sącz
miesto orkestras (vad. G. Weiss)

SCENOJE

Interaktyvi veikla
16 val.
16 val. Ekskursija po Panevėžį istorinėmis vietomis
Atrakcijos vaikams. Fotosesija su pasakų herojais, žaidimas
„Linksmieji kirmėliukai “, magiškų norų lėlyčių gamyba, „Veidukų
kūrimas“
18 val. Edukacinė programa vaikams „Šeimos penktadieniai su teatru“
18 val.
Ekskursija „Teatro ženklai Panevėžio mieste“

18 val. Grupės „Laimingais būti lengva“ koncertas
19 val. Rokabilio grupės „The Swamp Shakers“ koncertas (Ryga)

Liepos 5 d.
Liepos 5 d.

22 val.

Prie Galerijos XX

17 val. Dūdų vasara

Laisvės a.
Iš Siauruko stoties

Liepos 6 d.

Kinas po atviru dangumi. Vaidybinis f. „Namė“ (Gruzija, drama,
2017, rež. Z. Khalvashi)

Prie kino centro
„Garsas“

12-19 val. Kraujo donorystės turas per Lietuvą 2019
Išvykstama 17 val.
grįžtama 20.40 val.

Siauruku ir dviračiais į Mindaugo karalystę Anykščiuose
Bilietai parduodami siauruko stoties kasoje. I klase 15 Eur, II
klase - 12 Eur.
Išsamesnė informacija tel. 8 610 36085

VALSTYBĖS DIENA
10.30 val.
Kristaus Karaliaus
katedroje
Liepos 6 d.

Kino centre „Garsas“
nuo Aleksandro
paminklo
Skaistakalnio parke

13.30 val.
16 val.

Šv. Mišios
Vaidybinis filmas „Leitis“, (Lietuva , 2018 m., istorinis, rež. A.
Bartkus)
Ekskursija „Senojo Panevėžio istorijos“

Piknikas „Mes esame Lietuva“
Tbilisio operos ir baleto teatro solistų ansamblio „Suliko“ koncertas
Tautiškos giesmės giedojimas
21 val.
Šventinis Muzikinio teatro simfoninio orkestro koncertas
21.05 val.
Dalyvauja L. Česlauskaitė, T. Pavilionis, E. Chrebtovas, teatro
choras. Meno vadovas ir dirigentas V. Kapučinskas
20 val.

VASAROS RENGINIŲ CIKLAS „SUSITIKIME PENKTADIENĮ“

Liepos 19 d.

Laisvės a.

10.00 val. Amatininkų ir prekybininkų mugė
12.00 val. Batutai vaikams
18.00 val. Futbolas 3x3
17.00 val.

Prie Galerijos XX
18.00 val.

Varinių pučiamųjų
„Dūdų
vasara“.
orkestar“

orkestrų
„Rakija

festivalis
Klezmer

Interaktyvi veikla
Edukacinė programa vaikams „Šeimos
penktadieniai su teatru“

Liepos 19 d.

SCENOJE

Edukacinė programa. Interaktyvus situacijų
spektaklis „Sesutė Gerutė ir broliukas
Nevaliukas“
18.00 val. Dresuotų šuniukų pasirodymas
20.00 val. Interaktyvi veikla „Miško maudynės“
Šilutės kantri muzikos grupės „Karčema“
22.00 val. koncertas

Prie kino centro
„Garsas“

Grupės „M-ERDVĖ“ koncertas
Kinas po atviru dangumi. Dokumentinis f.
„Dviračiais per Tadžikiją“ (Lietuva, 2018,
rež. A.

Laisvės a.

Prie Galerijos XX

10.00 val. Amatininkų ir prekybininkų mugė
12.00 val. Batutai vaikams
18.00 val. Futbolas 3x3
17.00 val.
18.00 val.

Varinių pučiamųjų orkestrų festivalis „Dūdų vasara“. „Rakija
Klezmer orkestar“
Interaktyvi veikla
Edukacinė programa vaikams „Šeimos penktadieniai su teatru“

Liepos 19 d.

Edukacinė programa. Interaktyvus situacijų spektaklis „Sesutė
Gerutė ir broliukas Nevaliukas“

SCENOJE

Dresuotų šuniukų pasirodymas
Interaktyvi veikla „Miško maudynės“
18.00 val. Šilutės kantri muzikos grupės „Karčema“ koncertas
20.00 val. Grupės „M-ERDVĖ“ koncertas
Prie kino centro
„Garsas“

Visą vasarą

Laisvės a.

Kinas po atviru dangumi. Dokumentinis
22.00 val. Tadžikiją“ (Lietuva, 2018, rež. A.

f.

„Dviračiais

per

III–VI Lėlių vežimo teatras kviečia pasivažinėti pramoginiu
nuo 11 iki 18.30 val., traukinuku
VII
nuo 11 iki 15 val. Bilieto kaina 1 Eur

KONCERTAI
Birželio 30 d.

Bistrampolio dvare

17 val. Jurga. „Ten kur tu – geriausios dainos“
Bilieto kaina 15 Eur

RENGINIAI
Liepos 2 d.
Liepos 4 d.
Liepos 2 d.

Fotografijos
galerijoje
Dailės galerijos
keramikos paviljone
G. Petkevičaitės-

17 val.
17 val.
17 val.

Panevėžio tarptautinės fotografijos bienalės „Žmogus ir miestas
2019“ katalogo pristatymas
XXII Panevėžio tarptautinio keramikos simpoziumo
atidarymas
II a. ekspozicijų erdvėse – Stasio Povilaičio (Panevėžys)
fotografijų paroda „Stasys apie Stasį“, skirta menininko Stasio

Liepos 4 d.

Bitės viešojoje
bibliotekoje

17 val.
11-13 val. ir
17.30-19 val.

Liepos 16 d.

Eidrigevičiaus 70-osioms gimimo metinėms
Konferencijų salėje – Česlovo Stonio kompozicija „Amžinai,
amžinai neramus. Paulius Širvys – eilėse, dainose,
prisiminimuose“
Konferencijų salėje Mamų klubas

KINAS
Kino centro „Garsas“
Didžiojoje salėje
Bilieto kaina – 4 Eur. Taikomos nuolaidos
Birželio 28 d.
Birželio 29 d.
Birželio 30 d.
Liepos 1 d.
Liepos 2 d.
Liepos 3 d.
Liepos 4 d.
Birželio 28 d.
Birželio 30 d.

21.15
19.30
15.30
19.15
21.30
17.20
19.20
17.15
11.45

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

Birželio 28 d.
Birželio 29 d.
Liepos 2 d.
Liepos 4 d.

19.10
17.30
19.30
21.30

val.
val.
val.
val.

Birželio 29 d.
Liepos 1 d.
Liepos 3 d.

21.40 val.
17.15 val.
19.30 val.

Birželio 29 d.
Birželio 30 d.
Liepos 2 d.

11.45 val.
13.40 val.
15.30 val.

Birželio 30 d.

17.40 val.

PREMJERA!
DAR VAKAR
Didžioji Britanija, komedija, muzikinis, 2019, 1:56, N-13
Dar vakar visas pasaulis žinojo „The Beatles“, o šiandien jų dainas prisimena tik Džekas...
Rokenrolo dvasia alsuojantis filmas apie muziką, draugystę, svajones ir ilgą bei vingiuotą
kelią savo gyvenimo meilės link.
PREMJERA!
MANO MAŽOJI SESUTĖ MIRAI
Japonija, animacinis, 2018, 1:38, V, įgarsintas
Oskarui“ ir „Auksiniam gaubliui“ nominuotas animacinis filmas pasakoja apie berniuką, kuris,
gimus sesutei, aptinka vartus į magišką sodą, kuriame gali keliauti laiku bei erdve ir sutikti
namiškius skirtingais jų gyvenimo laikotarpiais.
PREMJERA!
MUZIKA TAVO RANKOSE
Prancūzija, komedija, drama, 2018, 1:45, N-13
Filmas gvildena žmogaus talentų, gabumų ir gyvenimo pasirinkimų klausimą. Ar tikram
muzikantui užtenka tik talento? Ar akademinėje aplinkoje talentas puoselėjamas ar
žlugdomas? Ar muzika gali pakeisti likimą?
MŪSŲ PIRMOSIOS ATOSTOGOS
Prancūzija, komedija, 2019, 1:45, N-13
Ar su vaikinu iš „Tinderio“ ryžtumeisi ne tik antram pasimatymui, bet ir kelionei į
nepažįstamą šalį?
PŪKUOTA ŠNIPĖ
Vokietija, Belgija, nuotykių, animacinis, 2019, 1:32, V
Katės, asilo, šuns ir gaidžio nuotykiai primins garsiuosius „Brėmeno muzikantus“. Istorija
padės suprasti, kad tikra draugystė ir drąsa gali nugalėti visas kliūtis.
MAJA
Prancūzija, drama, 2018, 1:47, N-13
Karo žurnalistas Gabrielis grįžta iš Sirijos, kur buvo laikytas įkaitu. Tai magiška pasaka apie
meilę ir pagijimą.

Birželio 30 d.
Liepos 4 d.
Birželio 29 d.

Birželio 29 d.
Liepos 2 d.
Birželio 28 d.
Liepos 1 d.
Liepos 3 d.
Birželio 30 d.
Liepos 3 d.

19.40 val. DOMINO
15.30 val. Prancūzija, Danija, Belgija, Lietuva, veiksmo, 2018, 1:29, N-16
Filmo centre – Kopenhagos policijos pareigūnas Kristijanas. Vieną dieną kartu su porininku
Larsu jie gauna užduotį suimti įtariamą ISIS narį.
13.30 val. AVELĖS IR VILKAI 2
Rusija, Jungtinė Karalystė, animacinis, nuotykių, 2019, 1:15, V
Vilkams ir avims ėmus gyventi draugiškai, pikčiurnos juodieji vilkai, kategoriškai atsisako
suprasti, kad draugystė su avimis yra įmanoma...
15.15 val. SKAUSMAS IR ŠLOVĖ
17.15 val. Ispanija, drama, 2019, 1:53, N-16
Režisieriai vyrai, balansuojantys ant realybės, istorijos ir fikcijos barjero, kurstančio juos
analizuoti skausmo ir šlovės prigimtį.
15 val. VYRAI JUODAIS DRABUŽIAIS: PASAULINĖ GRĖSMĖ
21.30 val. JAV, Didžioji Britanija, komedija, veiksmo, 2019, 1:55, N-13
15.10 val. Vyrai juodais drabužiais visada saugojo Žemę nuo visatos grobuonių. Šiame naujame
nuotykyje jie susiduria su iki šiol didžiausia grėsme.
21.30 val. ROCKETMAN
21.30 val. 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.

Kino centro „Garsas“
Mažojoje salėje
Bilieto kaina – 4 Eur. Taikomos nuolaidos
Birželio 29 d.
Liepos 2 d.
Liepos 4 d.

Birželio 30 d.
Liepos 1 d.
Liepos 3 d.

Birželio 28 d.
Birželio 30 d.
Liepos 2 d.
Liepos 4 d.
Birželio 28 d.

12 val. PREMJERA!
15.40 val. MANO MAŽOJI SESUTĖ MIRAI
17 val. Japonija, animacinis, 2018, 1:38, V
Oskarui“ ir „Auksiniam gaubliui“ nominuotas animacinis filmas pasakoja apie berniuką, kuris,
gimus sesutei, aptinka vartus į magišką sodą, kuriame gali keliauti laiku bei erdve ir sutikti
namiškius skirtingais jų gyvenimo laikotarpiais.
19 val. PREMJERA!
21.40 val. MUZIKA TAVO RANKOSE
19.40 val. Prancūzija, komedija, drama, 2018, 1:45, N-13
Filmas ,,Muzika tavo rankose’’ gvildena žmogaus talentų, gabumų ir gyvenimo pasirinkimų
klausimą. Ar tikram muzikantui užtenka tik talento? Ar akademinėje aplinkoje talentas
puoselėjamas ar žlugdomas? Ar muzika gali pakeisti likimą?
19.30 val. MŪSŲ PIRMOSIOS ATOSTOGOS (Prancūzija, komedija, 2019, 1:45, N-13).
17 val. Ar su vaikinu iš „Tinderio“ ryžtumeisi ne tik antram pasimatymui, bet ir kelionei į
21.20 val. nepažįstamą šalį?
19 val.
18.15 val. NACIONALINĖ PREMJERA!

Birželio 29 d.
Birželio 30 d.
Liepos 1 d.
Liepos 3 d.
Birželio 28 d.
Birželio 29 d.
Liepos 2 d.

19.40
15.40
18.45
18.20
21.30
15.45
17.30

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

Birželio 28 d.
Birželio 29 d.
Liepos 3 d.

14.45 val.
21.00 val.
21.40 val.

Liepos 1 d.
Liepos 4 d.

17 val.
15.15 val.

Birželio 30 d.
Liepos 3 d.

13.50 val.
15 val.

Birželio 30 d.
Liepos 4 d.

21.10 val.
21 val.

Birželio 28 d.
Birželio 29 d.
Birželio 30 d.

16.30 val.
14 val.
12 val.

Birželio 29 d.
Liepos 2 d.

17.50 val.
19.40 val.

Liepos 3 d.

16.40 val.

Liepos 1 d.

20 val.

PIRMIEJI KOVOTOJAI SU MAFIJA
Lietuva, dokumentinis, 2019, 1:06, N-13
Filmas nukels į aršiausių šalies kriminalinių grupuočių siautėjimo laikus ir nė kiek
nepagražintą, pavojingą kasdienybę pareigūnų, nusprendusių stoti į žūtbūtinę kovą su mafija.
MAJA
Prancūzija, drama, 2018, 1:47, N-13
Karo žurnalistas Gabrielis grįžta iš Sirijos, kur buvo laikytas įkaitu. Tai magiška pasaka apie
meilę ir pagijimą.
DOMINO
Prancūzija, Danija, Belgija, Lietuva, veiksmo, 2018, 1:29, N-16
Filmo centre – Kopenhagos policijos pareigūnas Kristijanas. Vieną dieną kartu su porininku
Larsu jie gauna užduotį suimti įtariamą ISIS narį.
PŪKUOTA ŠNIPĖ
Vokietija, Belgija, nuotykių, animacinis, 2019, 1:32, V) – 1 d. 17.00 val., 4 d. 15.15 val.
Katės, asilo, šuns ir gaidžio nuotykiai primins garsiuosius „Brėmeno muzikantus“. Istorija
padės suprasti, kad tikra draugystė ir drąsa gali nugalėti visas kliūtis.
AVELĖS IR VILKAI 2
Rusija, Jungtinė Karalystė, animacinis, nuotykių, 2019, 1:15, V) – 28 d. 13.00 val., 30 d.
13.50 val., 3 d. 15.00 val.
Vilkams ir avims ėmus gyventi draugiškai, pikčiurnos juodieji vilkai, kategoriškai atsisako
suprasti, kad draugystė su avimis yra įmanoma...
SKAUSMAS IR ŠLOVĖ
Ispanija, drama, 2019, 1:53, N-16
Režisieriai vyrai, balansuojantys ant realybės, istorijos ir fikcijos barjero, kurstančio juos
analizuoti skausmo ir šlovės prigimtį.
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.
PASIUTUSI MEILĖ
Latvija, Lietuva, Lenkija, drama, trileris, 2017, 1:29, N-7
Tamsus psichologinis trileris akcentuoja agresyvų vyriškumą ir atveria žiūrovui giliausias
žmogaus baimes.
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.
MEILĖS SLĖPYNĖS
Šveicarija, komedija, 2018, 1:31, N-13
Po 20 metų Monos ir Gieri santuoka prarado aistrą. Įkvėpimas atisranda, kai naujasis kunigas

iš Indijos pažeria pikantiškų pasiūlymų.
Renginiai:
Birželio 28 d. 22 val. kinas po atviru dangumi prie kino centro „Garsas“, filmas „NAMĖ“, Gruzija, Lietuva. Seansas NEMOKAMAS.
Liepos 5 d. 22 val. kinas po atviru dangumi prie kino centro „Garsas“, filmas „TARP PILKŲ DEBESŲ“, Lietuva. Seansas
NEMOKAMAS.
Liepos 6 d. 13:30 val. Mažojoje salėje Valstybės ir Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga filmas „LEITIS“, Lietuva.
Seansas NEMOKAMAS, kviečiame nemokamus bilietus pasiimti kasoje, vietų skaičius ribotas.
Kino centras „Garsas“ pasilieka teisę keisti repertuarą. Daugiau informacijos: tel. 8-45 46 88 33 arba www.garsas.lt

G.Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Nemokamai

Liepos 4 d.

16 val. Konferencijų salėje – dokumentinis filmas Liūdesėliai...Dailininkas Stasys Eidrigevičius/
trukmė 25 min. Apie dailininką, 2001 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą
Stasį Eidrigevičių.
16 val. Konferencijų salėje – dokumentinis filmas Jonas Jurašas: nebaigti klavyrai/ trukmė 30
min. Apie teatro režisierių Joną Jurašą.
16 val. konferencijų salėje – dokumentinis filmas A. Aleksandravičius: norėčiau jus pasivogti į
negatyvinę plokštumą/ trukmė 30 min. Apie fotomenininką, 2003 m. Vyriausybės kultūros
ir meno ir 2011 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatą Algimantą
Aleksandravičių.
16 val. Konferencijų salėje – dokumentinis filmas Tolima šalis/ trukmė 30 min. ir Nuo teatro iki
paukščio...G. Varnas/ trukmė 40 min. Apie režisierių, 2005 m. Nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureatą Gintarą Varną. Susitikimas su Vyriausybės kultūros ir meno
premijos laureatu režisieriumi Juozu Javaičiu.

Liepos 11 d.
Liepos 18 d.
Liepos 25 d.

PARODOS

Birželio mėn. –
liepos mėn.

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

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

I aukšto ekspozicinėse erdvėse – paroda „Tiesa tik toji: universalus Vaižgantas,
kaip Viešpaties diena“
I aukšto ekspozicijų stenduose – paroda „Lietuva ir pasaulis lietuvių išeivių
laiškuose Juozui Miltiniui“
II a. erdvėse – Stasio Povilaičio (Panevėžys) fotografijų paroda „Stasys apie Stasį“,

skirta menininko Stasio Eidrigevičiaus 70-osioms gimimo metinėms.

Viešojoje
bibliotekoje
Smėlynės
bibliotekoje
Bibliotekoje
„Židinys“
Parko bibliotekoje

Iki liepos 13 d.
Iki liepos 15 d.

Bendruomenių
rūmuose
Panevėžio turizmo
informacijos centre
Galerijoje XX
Keramikos paviljone

Iki liepos 20 d.

Didžiojoje skaitykloje – leidinių parodos: „Veidu į Lietuvą: egzilio patirtys ir
tapatybė“, „Knygoje telpa visas pasaulis“
Menų skaityklos mini galerijoje EKSPERIMENTAS – Panevėžio dailės mokyklos
pagrindinio ugdymo kurso mokinių tapybos darbų paroda
Didžiojoje skaitykloje II – leidinių paroda „Paslapčių žemė – Žemaitija“
Dailininkės Rasos Vasilevičiūtės aliejinės tapybos paroda „Potėpiai“
Dailininkės Rasos Vasilevičiūtės tapybos darbų paroda „Portretai“
A. Valainio medžio drožinių paroda
Tautodailininkės Stasės Mikeliūnienės akvarelių paroda „Žvilgsnis į gamtos
pasaulį“
Dailės studijos „Spalvų ratas“ apžvalginės tapybos darbų paroda
Smėlio laikrodžių iš Valdemaro Jakšto asmeninės kolekcijos paroda
Girmanto Rudoko paroda „Proveržis“
Paroda „KERAMIADA. Trys Panevėžio tarptautinio keramikos simpoziumo
dešimtmečiai/Three Decades of Panevėžys International Ceramic
Symposium“.

Iki liepos 27 d.

Fotografijos galerijoje Panevėžio tarptautinės fotografijos bienalės „Žmogus ir miestas 2019“ paroda

Liepos mėn.

Šiaurinėje
Kristinos Kogan tapybos darbų paroda „Smėlio svajos“
bibliotekoje
Vaikų bibliotekoje
Irmos Žaromskytės – Markuckienės fotografijų paroda „Išvaikščiotos gatvės“
„Šaltinėlis“
Viešojoje bibliotekoje Fotografo Andriaus Repšio fotografijų paroda „Nepalas“
Bibliotekoje „Židinys“ Ritos Pečiulienės kurtų rankinių paroda „Dovana sau“
Smėlynės bibliotekoje Smėlio laikrodžių paroda iš Valdemaro Jakšto asmeninės kolekcijos

U Ž I M T U M A S, E D U K A C I J A

Iki liepos 5 d.

Bendruomenių
rūmuose

Liepos 1 d.

Liepos 2, 16 d.
Liepos 3, 10, 17 d.

G. PetkevičaitėsBitės viešojoje
bibliotekoje

Liepos 15 d.
Liepos mėn.

Lėlių vežimo teatre

Vaikų dienos užimtumo vasaros stovykla „Spalvota vasara“
9–15 val. Skaitmeninio raštingumo mokymai, turintiems kompiuterinio
raštingumo pagrindus. Daugiau informacijos www.pavb.lt.
Registracija tel. 8 616 19 013 arba el. paštu
jolanta.gorskiene@pavb.lt
15 val. ATVIROJE JAUNIMO ERDVĖJE (Respublikos g. 26-4)
Stalo žaidimų popietės
16 val. ATVIROJE JAUNIMO ERDVĖJE (Respublikos g. 26-4)

Darbo rinkos užsiėmimai jaunimui „Darbas vasarą: nuo ko
pradėti“. Veda Jaunimo darbo centro specialistė Vilanda
Gustaitė.
15 val. ATVIROJE JAUNIMO ERDVĖJE (Respublikos g. 26-4)
Jaunimo knygų klubas
Priimami spektaklių bei edukacinių programų užsakymai
grupėms
Rezervacija tel. 8 677 97335. Vietų skaičius ribotas.

Juozo Miltinio
palikimo studijų
centre

Edukacijos: „Režisieriaus Juozo Miltinio autentiškoje
aplinkoje", „Su teatro legenda į XXI amžių".
Ekskursija „Teatro ženklai Panevėžio mieste“ (penktadieniais)
Grupės kviečiamos registruotis tel. (8 45) 436 989, 8 616 19168

Fotografijos
galerijoje

Kraštotyros
muziejuje

Išankstinė
registracija tel. (8
45) 576 960, 467
551
Edukacines
programas ir
ekskursijas
užsisakyti iš
anksto
tel. (8 45)
596 181

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-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“
Dailės
galerijos Registracija
keramikos paviljone
vykdoma ir
informacija
teikiama el. p.
viesinimas@arspa
nevezys.lt, tel. (8
45) 584 803

„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

Birželio – liepos
mėn.

Liepos 2 d.

Vaikų literatūros
skyriuje „Žalioji
pelėda“
Bibliotekoje
„Židinys“
Šiaurinėje
bibliotekoje
Vaikų bibliotekoje
„Žiburėlis“
Smėlynės
bibliotekoje
Šiaurinėje
bibliotekoje

Išankstinė grupių
(nuo 10 iki 30
dalyvių)
registracija tel. (8
45) 576 960, 467
551, el. p.
fotogalerija.panev
ezys@gmail.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
„Vasara vaikuose – vaikai vasaroje“
Vaikų vasaros užimtumo stovykla „Vasaros intriga“
„Nuotykių vasara Šiaurinėje bibliotekoje“
„KiTOKIA mano vasara „Žiburėlyje“
„Per knygą – į gamtą“
Robotikos užsiėmimai



