2018 metų liepos mėnesio renginiai Radviliškio rajono kultūros įstaigose ir išvykose
Radviliškio miesto kultūros centras
www.radviliskiokc.lt
6 d. 20.30 val. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Radviliškio miesto kultūros centro
folkloro „Aidija“ koncertas. „Tautiškos giesmės“ giedojimas prie Radviliškio miesto kultūros ir poilsio parke
esančios serpantino kalvos.
6–7 d. Dviračių žygis „Istorinės atminties kelias“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui ir Europos
kultūros paveldo metams paminėti. Startas 6 d. 9.00 val. nuo Radviliškio miesto kultūros centro.
15 d. 11.30 val. Kojinių mezgimo čempionatas „Šimtmečio tradicijos“. Škaplierinės atlaidai ir folkloro šventė
prie Radviliškio miesto kultūros centro.
21–28 d. Europos žmonių festivalis Radviliškyje.
27 d. 20.00 val. Radviliškio miesto šventė miesto parke.
Meno kolektyvų išvykos:
1–6 d. Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Šelmiai“ ir pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Patrepsėlis“
dalyvauja Šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“ Vilniuje.
3 d. Folkloro ansamblis „Aidija“ dalyvauja Šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“ Vilniuje.
4–6 d. Mišrus choras dalyvauja Šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“ Vilniuje.
4 d. Liaudiška kapela „Radvija“ dalyvauja Šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“ Vilniuje.
Baisogalos kultūros centras
www.baisogaloskc.lt
6 d. 21.00 val. Tautinės giesmės giedojimas Baisogalos miestelio aikštėje.
9 d. 18.00 val. Viliaus Purono parodos „Mūsų miestas – mūsų namai“ atidarymas Baisogalos kultūros centre.
Meno kolektyvų išvykos:
1–6 d. Jaunių liaudiškų šokių grupė „Žolynėlis“ dalyvauja Šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“ Vilniuje.
3 d. Folkloro ansamblis „Dainoriai“ dalyvauja Šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“ Vilniuje.
3–4 d. Liaudies kaimo kapela „Žvangulis“ dalyvauja Šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“ Vilniuje.
4 d. Mėgėjų teatras dalyvauja Dainų šventės Teatro dienoje „Sau, Tautai, Žmonijai“.
4–6 d. Mišrus choras dalyvauja Šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“ Vilniuje.
8 d. Vokalinis moterų ansamblis dalyvauja Respublikinėje šlagerių šventėje „Skinsiu raudoną rožę“ prie
Sujainių tvenkinio, Paliepių sen., Raseinių r. sav.
14 d. Folkloro ansamblis „Dainoriai“ dalyvauja gyvųjų amatų ir folkloro šventėje Respublikinio Vaclovo Into
akmenų muziejaus slėnyje Mosėdyje, Skuodo r. sav.
14 d. Vokalinis moterų ansamblis dalyvauja Drevernos kaimo ir žvejų šventėje „Ant marių kraštelio“
Drevernoje, Klaipėdos apskr..
15 d. Folkloro ansamblis „Dainoriai“ dalyvauja Škapliernos atlaiduose Radviliškyje.
19 d. Vokalinis moterų ansamblis koncertuoja Senjorų vasaros šventėje Švėkšnoje, Šilutės r.
21 d. Netradicinė kapelija „Dainoriai“ dalyvauja miestelio šventėje Natkiškių k., Pagėgių sav..
25 d. Netradicinė kapelija „Dainoriai“ dalyvauja Europos žmonių festivalio renginiuose Radviliškyje.
Šeduvos kultūros ir amatų centras
www.seduvoskultura.lt
6 d. 15.00 val. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Tarptautinio Tytuvėnų vasaros
festivalio atlikėjų: Liene Andretta Kalnciema – vargonai (Latvija) ir Ka Bo Chan – kontratenoras (Estija)
koncertas Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje.
6 d. 21.00 val. „Tautiškos giesmės“ giedojimas Šeduvos miesto Laisvės aikštėje.
Meno kolektyvų išvykos:
1–6 d. Vyresniųjų tautinių šokių kolektyvas „Gintaris“ dalyvauja Šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“
Vilniuje.
4–6 d. Moterų choras dalyvauja Šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“ Vilniuje.
4 d. Mėgėjų teatras dalyvauja Dainų šventės Teatro dienoje „Sau, Tautai, Žmonijai“.
9–11 d. Edukacinė, kūrybinė stovykla „Svajoti, kurti, tobulėti“ Palangoje. Dalyvauja vaikų teatras
„Laumžirgiai“.
14 d. Folkloro ansamblio koncertas šventėje ,,Bieg opelė vingordama“ Mosėdyje, Skuodo r. sav.
19–22 d. Humoro grupės „Sprandžina“ koncertai Lietuvos humoro grupių festivalyje ,,Juokis pajūryje“
Palangoje, Skuode, Kretingoje, Gargžduose.
Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras Pakiršinio dvare
www.pakirsiniodvaras.lt
Amatų užsiėmimai:
Kiekvieną mėnesio pirmadienį, antradienį 9.00–18.00 val. – medžio drožyba (E. Bielokopitovas).
Kiekvieną mėnesio pirmadienį, antradienį: 9.00 – 18.00 val., trečiadienį: 14.00–18.00 val. – dailieji
rankdarbiai (vadovė E. Buivydaitė).
Renginiai:

1- 20 d. Arvydo Žaromskio fotografijų paroda „Pakiršinys“.
15 d. Dalyvavimas Kojinių mezgimo čempionate Radviliškyje.
17–20 d. Dalyvavimas Kelmės tradicinių amatų centro stovykloje.
Edukacijos:
25 d. Pažintis su Pakiršinio dvaru ir edukacija Europos žmonių festivalio dalyviams.
Viešoji biblioteka ir jos filialai
www.radviliskiobiblioteka.lt
Viešojoje bibliotekoje:
Gegužės 29–rugpjūčio 31 d. Vaikų literatūros skyriuje – Radviliškio dailės mokyklos mokinių darbų paroda,
skirta Vilhelmo Storostos-Vydūno 150-ties metų gimimo sukakčiai paminėti.
Birželio 1–rugpjūčio 31 d. Viešojoje bibliotekoje – skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“.
Birželio 13–liepos 15 d. Žaislotekoje – Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos 1a klasės mokinio Nojaus
Morkūno autorinių darbų paroda „Spalvoti saulės ratilai“.
2–15 d. Konferencijų salėje – fotografo Mariaus Jovaišos darbų paroda „Neregėta Lietuva“.
5 d. 15.00 val. Žaislotekoje – literatūrinė valandėlė Kostui Kubilinskui „Poeto gimtadienis“.
5 d. 23.00 val. Radviliškio Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje – kūrybinė „Mindaugo“
manipuliacija menu, pagal Just. Marcinkevičių.
12, 19, 26 d. 15.00 val. Žaislotekoje – literatūrinė valandėlė „Vasaros kompanijoje – pasaka“.
12 d. 17.00 val. Konferencijų salėje – susitikimas su kraštiečiu Ignu Stančiku.
16 d. 17.00 val. Konferencijų salėje – Genės Stugienės ir Audronės Kudžmaitės kūrybinių darbų parodos
atidarymas.
23–25 d. Fotografų ekspedicija „100 minučių po Radviliškio apylinkes“.
Filialuose:
2–20 d. Žeimių bibliotekoje – literatūros paroda „Mindaugas – valdovas ir žmogus“, skirta Mindaugo
karūnavimo dienai.
3–20 d. Žeimių bibliotekoje – literatūros paroda „Po mūsų nebebus mūsų...“, skirta V. Jasukaitytei 70-mečiui
paminėti.
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis
www.daugyvenesmuziejus.lt
Kleboniškių kaimo buities muziejuje
14 d. 16.00 val. Šiaulių rajono Bazilionių mėgėjų teatro spektaklis „Kurčias žentas".
28 d. 16.00 val. Raseinių rajono Šiluvos mėgėjų teatro „Cinkelis" spektaklis „Čerauninkės eksperimentas".

Acokavų bendruomenės namai
4, 11, 18, 25 d. 10.00–15.00 val. Vaikų vasaros stovykla „Linksmieji nykštukai“.
Alksniupių kultūros namai
4 d. Mėgėjų teatras dalyvauja Dainų šventės Teatro dienoje „Sau, Tautai, Žmonijai“.
6 d. Šokių kolektyvas „Alksna“ dalyvauja vasaros šventėje Naisiuose.
6 d. 21.00 val. „Tautiškos giesmės“ giedojimas prie Kultūros namų.
9–14 d. Kūrybinė stovykla mokyklinio amžiaus vaikams „Nenuobodžiauk“.
14 d. 14.00 val. Vasaros šventė „Alksniupiai 2018“.
Aukštelkų kultūros namai
6 d. 12.00 val. Dviračių žygis ,,Aukštelkų seniūnijos keliais“.
6 d. 21.00 val. „Tautiškos giesmės“ giedojimas prie Laisvės gynėjų paminklo Aukštelkuose.
27 ar 28 d. Vabaliukų fiesta sodyboje „Arimaitis“.
Beinoravos pramogų ir šokių salė
3–5 d .Dalyvavimas Sidabravo miestelio gimtadienio renginiuose.
6 d. 21.00 val. „Tautiškos giesmės“ giedojimas prie Beinoravos kaimo kryžiaus.
19 d. Parodijų popietė vaikams.
Daugėlaičių pramogų ir šokių salė(renginiai vyksta Daugėlaičių bendruomenės salėje)
6 d. 21.00 val. „Tautiškos giesmės“ giedojimas Bendruomenės aikštėje.
25 d. 13.00 val. Skautų žygis Bendruomenės aikštėje.
20 d. 18.00–21.00 val. Diskoteka vaikams.
Grinkiškio pramogų ir šokių salė
6 d. 19.00 val. Vakaras, skirtas Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti. Koncertuoja
Jonavos liaudiškos muzikos kapela „Savi“ prie Grinkiškio pramogų ir šokių salės. „Tautiškos giesmės“
giedojimas.

Karčemų bendruomenės namai
6 d. 21.00 val. Pilietinė akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“. Lietuvos Respublikos himno giedojimas
Karčemų parkelyje prie aukuro.
Pašušvio kultūros namai
6 d. 19.00 val. Dalyvavimas vakare, skirtame Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti.
Koncertuoja Jonavos liaudiškos muzikos kapela „Savi“ prie Grinkiškio pramogų ir šokių salės. „Tautinės
giesmės“ giedojimas.
Pociūnėlių kultūros namai
6 d. 21.00 val. „Tautiškos giesmės“ giedojimas ir kapelos „Liaudės“ koncertas Pociūnėlių parke.
Raudondvario kultūros namai
6 d. 20.00 val. Dalyvavimas Šaukoto ir Šiaulėnų kultūros namų meninėje programoje, skirtoje Valstybės
(Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti. „Tautiškos giesmės“ giedojimas.
13 d. 17.00 val. Kino klubo popietė.
20 d. 20.00 val. Vasaros šventė „Švęskime gimtadienį drauge".
27 d. 18.00 val. Karaokė vakaras šeimoms „Vasaros melodijos“.
30 d. 11.00 val. Kino rytmetis vaikams.
Sidabravo kultūros namai
3 d.14.00 val. Dviračių žygis „Sidabravas– Dapšioniai'', skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir
Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti.
4 d. 20.00 val. Kairėnų bendruomenės spektaklis ,„Amerika pirtyje''.
5–6 d. Sidabravo miestelio šventė:
5 d. 15.30 val. Sjdabravo krašto atnaujinto muziejaus apžiūra ir pasirašymas Garbės knygoje.
5 d. 16.00 val. Memorialinių akmens knygų, skirtų Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti,
atidengimas.
5 d. 16.30 val. Iškilmingas Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos, Sidabravo
miestelio ir bažnyčios gimtadienio minėjimas. Gražiausiųjų sodybų šeimininkų ir iškiliausiųjų Sidabravo
seniūnijos žmonių pagerbimas. Grupės „Lietuvaičiai“ koncertas salėje „Gyvas sidabras''.
5 d. 20.00 val. Diskoteka jaunimui Sidabravo kultūros namuose.
6 d. 10.30 val. Šv. Mišios, skirtos Valstybės dienai, Sidabravo bažnyčios ir miestelio gimtadieniui
Sidabravo Švč. Trejybės bažnyčioje.
6 d. 11.30 val. Dailininkės ir scenografės Sofijos Kanaverskytės parodos atidarymas Sidabravo
seniūnijos salėje.
6 d. 21.00val. Pilietinė akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“. Lietuvos Respublikos
himno giedojimas prie Sidabravo herbo.
Skėmių pramogų ir šokių salė
4 d. 13.00 val. Popietė „Knygelės ieško draugo".
6 d. 21.00 val. „Tautiškos giesmės“ giedojimas prie Pramogų ir šokių salės.
14 d. Tradicinė Skėmių vasaros šventė:
12.00 val. Sportinės rungtys stadione.
16.00 val. Koncertai, pramogos prie pramogų ir šokių salės.
21-28 d. Dalyvavimas Mažųjų miestelių festivalyje Radviliškyje.
Šaukoto kultūros namai
6 d. 20.00–23.00 val. Šaukoto ir Šiaulėnų kultūros namų meninė programa, skirta Valstybės (Karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti. „Tautiškos giesmės“ giedojimas. Šventinė vakaronė „Skambėkit,
dainos, Lietuvai Tėvynei“ prie Šiaulės kalno apžvalgos bokšto.
20 d. 10.00 val. Žygis dviračiais, skirtas Lietuvos 100-mečiui.
Šiaulėnų kultūros namai
6 d. 20.00–23.00 val. Šaukoto ir Šiaulėnų kultūros namų meninė programa, skirta Valstybės (Karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti. „Tautiškos giesmės“ giedojimas. Šventinė vakaronė „Skambėkit,
dainos, Lietuvai Tėvynei“ prie Šiaulės kalno apžvalgos bokšto.
28–29 d. Šv. Onos atlaidų – Šiaulėnų miestelio gimtadienio renginiai. Miestelio aikštė, Šiaulėnų Šv. Onos
bažnyčia.
Tyrulių pramogų ir šokių salė
6 d. 21.00 val. „Tautiškos giesmės“ giedojimas prie pramogų ir šokių salės.
14 d. 16.00 val. Polekėlės bendruomenės kiemelyje šventė-susitikimas „Po 50 metų daina ir atmintis sukvietė
į tėviškę ir vėl visus“.

Vadaktų pramogų ir šokių salė
5 d.16.30 val. Dalyvavimas Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjime Sidabravo
miestelyje.
6 d. 21.00 val. „Tautiškos giesmės“ giedojimas prie Pramogų ir šokių salės.
Vaitiekūnų pramogų ir šokių salė
6 d. 21.00 val. „Tautiškos giesmės“ giedojimas Vaitiekūnuose prie Bendruomenės namų.
26 d. 12.00 val. Popietė „Pas Onutę".
Pastaba:
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis maloniai laukia ekskursantų kiekvieną dieną (išskyrus
pirmadienius) 9.00–18.00 val. Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 422) 42 005.
Radviliškio turizmo informacijos centras (adresas – Aušros a. 3, Radviliškis) maloniai laukia interesantų
darbo dienomis: pirmadieniais–penktadieniais 10.00–17.00 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 640 39 298.
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos paskelbimo memorialas
(Miknių-Petrėčių sodyba, Minaičių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.) maloniai laukia ekskursantų
antradieniais ir ketvirtadieniais 8.00-17.00 val., pietų pertrauka 12.00-13.00 val., dėl apsilankymo kitu laiku
kreiptis tel. 8 698 25 197.
P. S. Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio datą ir laiką, papildyti planą naujais renginiais.
Planą rengė Vladislava Virbickienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 422) 69
132.

