2017 metų lapkričio mėnesio renginiai Radviliškio rajono kultūros įstaigose ir išvykose
Radviliškio miesto kultūros centras
www.radviliskiokc.lt
Spalio 19 d.–lapkričio 14 d. Fotografo Rimanto Petriko fotografijos darbų paroda „Akimirkos iš medžio
drožėjų ir kalvių plenero". Lankymas RMKC darbo valandomis.
3 d. 18.00 val. Animacinis filmas „Didžioji skruzdėlyčių karalystė“. Bilieto kaina: 1,50 Eur.
3 d. 19.00 val. Šokių vakaras „Su muzikantais“. Bilieto kaina: 3 Eur.
5 d. 14.00 val. Koncertas „4 istorijos pagal A. Bocelli ir S. Brightman“. Bilietų kainos: 11, 13 Eur.
7 d. 18.00 val. Projektas „Auksiniai scenos kryžiai“ Radviliškyje. Šokio teatro „PADI DAPI Fish“ šokio
spektaklis vaikams „Baltoji lopšinė“. Renginys nemokamas.
9 d. 18.00 val. Artūro Arlausko ir Raimondo Šilansko Juodojo humoro vakaras. Bilietų kainos: 10, 15 Eur.
10 d. 18.00 val. Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ muzikinė drama „Legenda apie Pilėnus“.
Bilietų kainos:7, 8, 9 Eur.
15 d. 18.00 val. MIA ir teatralizuotas šiuolaikinio baleto šou „Skrydis per mano gyvenimą“. Bilieto kaina: nuo
8 Eur.
16 d. 18.00 val. Kino filmas-komedija „Trys milijonai“. Bilieto kaina: 3 Eur.
Lapkričio 17 d.–gruodžio 17 d. Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos 40-mečiui skirta darbų paroda.
17 d. 19.00 val. Šokių vakaras „Su muzikantais“. Bilieto kaina: 3 Eur.
18 d. 14.00 val. Liaudiškų šokių kolektyvų šokių festivalis „Iš visos Lietuvos“. Bilieto kaina: 1,50 Eur.
21 d. 18.00 val. Humoro grupės „Ambrozija“ ir liaudiškos muzikos kapelos „Sadūnai“ muzikos ir humoro šou.
Bilieto kaina: 10 Eur.
23 d. 18.00 val. Projektas „Auksiniai scenos kryžiai“ Radviliškyje. Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklis
„Vardan tos...“. Bilieto kaina: 3 Eur.
Baisogalos kultūros centras
Meno kolektyvų išvykos:
4 d. 12.00 val. Folkloro ansamblis „Dainoriai“ dalyvauja Respublikinėje folkloro kolektyvų ir kapelų šventėje
„Subatos vakarėly“ Joniškio kultūros centro Kirnaičių skyriuje.
11 d. 13.00 val. Moterų vokalinis ansamblis dalyvauja vokalinių ansamblių šventėje „Juodalksnių pavėsy“
Alksniupių kultūros namuose.
11 d. 16.00 val. Folkloro ansamblis „Dainoriai“ ir netradicinė kapelija „Dainoriai“ koncertuoja Šeimų
vakaronėje Panevėžio Šaltinio progimnazijoje.
17 d. 18.00 val. Folkloro ansamblis „Dainoriai“ dalyvauja Romansų šventėje Raseinių kultūros centre.
18 d. 10.00 val. Netradicinė kapelija „Dainoriai“ koncertuoja Skėmių Traktieriuje.
18 d. 13.00 val. Baisogalos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis dalyvauja Respublikinėje romansų
šventėje Bernatonių bendruomenės namuose, Panevėžio r.
25 d. Mėgėjų teatras dalyvauja 2018 m. Dainų šventės Teatro dienos „Sau, tautai, tėvynei“ atrankoje
Kudirkos Naumiesčio kultūros centre.
Šeduvos kultūros ir amatų centras
www.seduvoskultura.lt
1–30 d. Radviliškio dailės mokyklos Baisogalos klasės mokinių tapybos darbų paroda.
1 d. 16.00 val. Akcija ,,Uždek atminimo žvakelę“ Žydų, Liuteronų, Karių ir Brolių kapinėse.
7 d. 18.00 val. Perkusijos festivalio ,,Ritmo viražai“ ruduo. Dalyvauja Arkadijus Gotesmanas (mušamieji) ir
Kasperg Tramberg (trimitas).
11 d. 13.30 val. Grupės „Nemuno krantai“ koncertas.
19 d. 19.00 val. Donaldos Meiželytės ir Juozo Zavaliausko koncertas Pavartyčių pramogų ir šokių salėje.
21 d. 20.00 val. Liaudiškos muzikos kapelos „Sadūnai“ koncertas.
26 d. 11.00 val. EDSON ENSEMBLE koncertas Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje.
Meno kolektyvų išvykos:
4 d. 2018 m. dainų šventės ,,Vardan tos...“ mėgėjų teatrų apžiūra. Dalyvauja Šeduvos kultūros ir amatų
centro mėgėjų teatras Utenos kultūros centre.
11 d. 13.00 val. Moterų ansamblis „Bongo“ dalyvauja vokalinių ansamblių šventėje „Juodalksnių pavėsy“
Alksniupių kultūros namuose.
11 d. Vyresniųjų liaudies šokių kolektyvas „Gintaris“ dalyvauja Liaudiškų šokių kolektyvų konkurse-festivalyje
„Suk, suk ratelį" Kuršėnų kultūros centre.
18 d. Liaudiškos muzikos kapela ,,Užuovėja“ dalyvauja Tradicinėje kaimo kapelų šventėje-varžytuvėse
„Grok, Jurgeli 2017“ Kauno sporto halėje.
19 d. Humoro grupė „Sprandžina“ dalyvauja Lietuvos humoro grupių šventėje „Juokis“ Kupiškio kultūros
centre, Panevėžio bendruomenės rūmuose.
Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras Pakiršinio dvare
www.pakirsiniodvaras.lt
Amatų užsiėmimai:

Kiekvieną mėnesio pirmadienį, antradienį 9.00–17.45 – medžio drožyba (E. Bielokopitovas).
Kiekvieną mėnesio pirmadienį 8.00–18.45, antradienį 9.00–19.45 – keramika (M.Labanauskas).
Kiekvieną mėnesio pirmadienį, antradienį: 9.00 – 17.45 val. , trečiadienį: 16.00 – 20.00 val. –
dailieji rankdarbiai: mezgimas, nėrimas, siuvinėjimas, vilnos vėlimas, juostų audimas (vadovė E. Buivydaitė).
Renginiai, edukacijos
2–30 d. Adventinės popietės-edukacijos „Advento vainikas“.
6, 13, 20, 27 d. Edukaciniai užsiėmimai Radviliškio krašto bendruomenėse (Alksniupiai).
19 d. 13.00 val. Ruslano Kirilkino ir Gintarės Karaliūnaitės koncertas.
Viešoji biblioteka ir jos filialai
www.radviliskiobiblioteka.lt
Viešojoje bibliotekoje:
9 d. 15.00 val. Žaislotekoje – pasakų karuselė su bibliotekos bičiuliu Vytautu Mikalauskiu.
8 d. 14.00 val. Konferencijų salėje – Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ knygų dovanojimo
šventė „Vaikų bibliotekėlė 2017“.
13 d. 9.30 val. Vaikų literatūros skyriuje – Šiaurės šalių bibliotekų savaitės skaitymai mažiesiems.
16 d. 15.00 val. Žaislotekoje – literatūrinė valandėlė „Švedų rašytojai A. Lindgren – 110 metų“.
16 d. Vaikų literatūros skyriuje – Šiaurės šalių bibliotekų savaitės skaitymai paaugliams.
16 d. 17.00 val. Konferencijų salėje – Šiaurės šalių bibliotekų savaitės skaitymai suaugusiesiems.
30 d. 15.00 val. Žaislotekoje – Draugo diena.
30 d. 16.30 val. Konferencijų salėje – aktorės Doloresos Kazragytės knygos „Švytintis rūkas“ pristatymas.
(Data tikslinama) Konferencijų salėje – projekto „Kurkime kartu“ metu sukurtų darbų parodos uždarymas.
Filialuose:
1–30 d. Sidabravo bibliotekoje – rankdarbių paroda „Iš laukų ir sodų“.
6–10 d. Šeduvos bibliotekoje – renginių ciklas, skirtas Šeimos savaitei.
8–30 d. Palonų bibliotekoje – paroda „Kalba – tautos siela“, skirta Lietuvių kalbos kultūros metams.
9 d. 15.00 val. Sidabravo bibliotekoje – poezijos popietė ,,Rudens dvelksmas“.
10 d. 13.00 val. Aukštelkų bibliotekoje – popietė vaikams „Aš toks – Tu kitoks“.
14 d. 11.00 val. Palonų bibliotekoje – rytmetis vaikams „Nepažįstami pasauliai“, Mauri Kunnas knygos
„Lobių sala“ ištraukos skaitymas.
16 d. 10.00 val. Pakiršinio mokykloje-darželyje – rytmetis ,,Apsigaubkim tolerancijos skraiste“, skirtas
Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti.
16–30 d. Pociūnėlių bibliotekoje – literatūrinė paroda „Pamario krašto duktė“, skirta Ievos Simonaitytės
metams paminėti.
23 d. 11.00 val. Kutiškių bibliotekoje – popietė „Ten kur gyvena knygos“.
23 d. 15.00 val. Pakalniškių bibliotekoje – Pakalniškių bibliotekos 60 metų jubiliejus „Atminties takais“.
23 d. 15.00 val. Šiaulėnų bibliotekoje – popietė „Kai po kojomis šnara lapai“.
23 d. 16.00 val. Šeduvos bibliotekoje – muzikinė-poetinė kompozicija, skirta Lietuvių kalbos kultūros
metams. Dalyvauja: maestras Jonas Rimantas Vaitkevičius.
26 d. 14.30 val. Šaukoto bibliotekoje – popietė „Kokia graži tu pareini...“, skirta Marijos PečkauskaitėsŠatrijos Raganos 140-ajam jubiliejui paminėti.
30 d. 12.00 val. Aukštelkų bibliotekoje – konkursas „Metų knygos rinkimai“.

Renginiai, skirti Šiaurės šalių bibliotekų savaitei:
13–20 d. Pociūnų bibliotekoje – literatūros paroda „Šiaurės šalių rašytojų kūryba“.
13, 14, 15, 16 d. 11.00 val. Vainiūnų bibliotekoje – garsiniai skaitymai 1–4 klasių mokiniams „Skaitymas –
štai geriausias mokymasis. Sekti didžio žmogaus mintis – visų įdomiausias mokslas“ (A. Puškinas).
14, 15 d. 15.00 val. Pociūnų bibliotekoje – garsiniai skaitymai žvakių šviesoje (jaunimui).
15 d. 11.00 val. Alksniupių bibliotekoje – popietė 3–4 klasių mokiniams.
15 d. 16.00 val. Palonų bibliotekoje – skaitymai suaugusiesiems „Sutemų valandos“, Ulla-Lena Lundberg
romano „Ledas“ ištraukos skaitymas.
16 d. 15.00 val. Pociūnų bibliotekoje – garsiniai skaitymai žvakių šviesoje suaugusiesiems.
16 d. 16.00 val. Šiaulėnų bibliotekoje – garsiniai skaitymai.
17 d. 15.00 val. Žeimių bibliotekoje – garsiniai skaitymai vaikams.
17 d. 17.00 val. Vainiūnų bibliotekoje – garsiniai skaitymai „Skaitymas – štai geriausias mokymasis. Sekti
didžio žmogaus mintis – visų įdomiausias mokslas“ (A. Puškinas).
23 d. 14.30 val. Pociūnėlių bibliotekoje – garsiniai skaitymai.
Alksniupių kultūros namai
4 d. Mėgėjų teatras dalyvauja 2018 m. Dainų šventės Teatro dienos „Sau, tautai, tėvynei“ atrankoje Utenos
kultūros centre.
6, 13, 20, 27 d. Nuo 14.00 val. Edukaciniai užsiėmimai, dalyvaujant Radviliškio rajono savivaldybės etninės
kultūros ir amatų centro amatininkams.
11 d. 13.00 val. 15-toji vokalinių ansamblių šventė „Juodalksnių pavėsy...“.
16 d. 14.30 val. Tolerancijos dienos šventė.
3, 17 d. 20.00–23.00 val. Diskotekos jaunimui.

Aukštelkų kultūros namai
3 d. 19.00 val. Koncertas. Helovino vakaronė.
24 d. 19.00 val. Karaokė vakaras.
Beinoravos pramogų ir šokių salė
24 d. 19.00 val. Vakaronė „ Po darbų“.
3, 10, 17 d. 18.00–22.00 val. Šokių vakarai.
Daugėlaičių pramogų ir šokių salė(renginiai vyksta Daugėlaičių bendruomenės salėje)
17 d. 19.00 val. Vakaronė ,,Rudens darbus užbaigus“.
30 d. 16.00 val. Popietė ,,Advento belaukiant“.
10 d. 21.00–24.00 val. Diskoteka jaunimui.
Grinkiškio pramogų ir šokių salė
1 d. 19.00 val. Akcija "Uždekime žvakutes ant pamiršto kapo“ Grinkiškio miestelio kapinėse.
11 d. 13.00 val. Vokalinis ansamblis „Sarva“ dalyvauja 15-tojoje vokalinių ansamblių šventėje „Juodalksnių
pavėsy“ Alksniupių kultūros namuose.
10 d. 18.00 val. Rudeninė vakaronė.
3, 17 d. 20.00–24.00 val. Diskotekos jaunimui.
Kalnelio Gražionių kultūros namai
14 d. 15.00 val. Tarptautinė tolerancijos diena Vaikų ir jaunimo užimtumo centre.
23 d. 15.00 val. Padėkos diena rėmėjams.
25 d. 19.00 val. Kino vakaras.
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 d. Popietės „Ežiuko“ klubo nariams Vaikų ir jaunimo užimtumo centre.
Kutiškių daugiafunkcis centras
11 d. 13.00 val. Vokaliniai ansambliai dalyvauja 15-tojoje vokalinių ansamblių šventėje „Juodalksnių pavėsy“
Alksniupių kultūros namuose.
15 d. 18.00 val. Protų mūšis, skirtas Sveikos gyvensenos dienai paminėti.
25 d. 12.00 val. Trikovė jaunimui (salės futbolas+krepšinis+smiginis) Sporto ir pramogų salėje.
29 d. 15.00 val. Teatro studijos pasirodymas mažiesiems, mini spektaklis „Pelenė“.
Palonų daugiafunkcis centras
2 d. 10.00 val. Vėlinės. Akcija „Aplankykime vienišą kapelį“.
11 d. 13.00 val. Vokalinis ansamblis dalyvauja vokalinių ansamblių šventėje „Juodalksnių pavėsy“ Alksniupių
kultūros namuose.
13 d. 11.00 val. Svečiuose bibliotekoje „Knygų šalyje“.
20 d. 15.30 val. Geltonojo kaspino diena. „Ateik laukiamas, išeik mylimas“.
24 d. 11.00 val. Diskusija „Žiemos malonumai“
24 d. 18.00 val. Vakaronė „Prisėskim po darbų“.
27 d. 17.30 val. Stalo teniso varžybos.
29 d. 16.00 val. Draugo diena. Popietė „Draugystės abėcėlė“.
Pašušvio kultūros namai
10 d. Mėgėjų kolektyvo išvyka su programa į Raseinių r. Vosiliškio kaimo bendruomenę.
20–30 d. Miestelio gyventojų žvakidžių iš moliūgų paroda „Oranžinių žibintų taku“ prie kultūros namų.
24 d. 16.00 val. ,,Protmūšis". Dalyvauja Grinkiškio seniūnijos bendruomenių komandos.
3, 17 d. 21.00–24.00 val. Diskotekos jaunimui.
Pociūnėlių kultūros namai
1 d. 13.00 val. Akcija „Žvakutė ant nelankomo kapo" Pociūnėlių kapinėse.
4 d. Folkloro ansamblis „Garduva“ dalyvauja folkloro šventėje „Subatos vakarėly" Kirnaičių kultūros namuose,
Joniškio r.
11 d. 13.00 val. Vokalinis ansamblis „Svaja" dalyvauja 15-tojoje vokalinių ansamblių šventėje „Juodalksnių
pavėsy“ Alksniupių kultūros namuose.
23 d. Vokalinis ansamblis „Svaja" dalyvauja šventėje „Mano mamos dainos" Betygaloje, Raseinių r.
24 d. 18.00 val. Koncertas ir vakaronė „Po rudens darbų“.
Raudondvario kultūros namai
11 d. 13.00 val. Moterų vokalinis ansamblis dalyvauja vokalinių ansamblių šventėje „Juodalksnių pavėsy“
Alksniupių kultūros namuose.
10, 17, 24 d. 16.00 val. Kino klubo popietės.
18 d. 18.00 val. Karaokė vakaras.

25 d. 16.00 val. Šventinė senjorų klubo popietė.
25 d.15.00 val. Paskaita „Stiprinkime organizmą vaistažolėmis". Lektorius – žolininkas-vaistininkas Marius
Lasinskas.
Sidabravo kultūros namai
9 d. 15.00 val. Poezijos popietė ,,Rudens dvelksmas“ Sidabravo bibliotekoje.
14 d. 15.00 val. Kunigo ir poeto Antano Valantino 101-ųjų gimimo metinių minėjimas Vadaktų pramogų ir šokių
salėje.
3, 10, 17, 24 d.19.00-22.00 val. Šokių vakarai.
Skėmių pramogų ir šokių salė
6 d. 14.00 val. Susitikimas su Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centru „Saugus vaikas,
laiminga šeima, tvirta visuomenė'
16 d. 15.00 val. Popietė, skirta Tarptautinei tolerancijos dienai „Aš toks".
23 d. 15.00 val. Kryžiažodžių konkursas.
24 d. 15.00 val. Edukacinis užsiėmimas (keramika). Dalyvauja Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros
ir amatų centro amatininkai.
Šaukoto kultūros namai
1 d. 10.00 val. Visų Šventųjų paminėjimo diena Šaukoto miestelio kapinėse.
11 d. 13.00 val. Vokalinis ansamblis dalyvauja 15-tojoje vokalinių ansamblių šventėje „Juodalksnių pavėsy“
Alksniupių kultūros namuose.
18 d. 13.00 val. Raimondo Šilansko ir grupės „Husarai“ koncertas.
18 d.19.30 val. Vakaronė Papušynio bendruomenės namuose.
26 d. 14.30 val. Minėjimas-koncertas, skirtas rašytojos Šatrijos Raganos 140-tosioms gimimo metinėms
paminėti.
3,10,17, 24 d. 19.00– 22.00 val. Diskotekos jaunimui.
Šniūraičių pramogų ir šokių salė
5 d. Mėgėjų teatras dalyvauja festivalyje ,,Pulsas 2017“ Rėkyvos kultūros namuose.
11 d. Vokalinis ansamblis ,,Bendraminčiai " dalyvauja 15-tojoje vokalinių ansamblių šventėje „Juodalksnių
pavėsy“ Alksniupių kultūros namuose.
7, 14, 21, 28 d. 18.00 val. Edukaciniai vilnos vėlimo užsiėmimai.
Šiaulėnų kultūros namai
1 d. 12.00 val. Visų Šventųjų dienos minėjimas Šiaulėnų miestelio kapinėse.
10 d. 18.00 val. Moksleiviška diskoteka.
11 d. 13 val. Vokalinis ansamblis dalyvauja 15-tojoje vokalinių ansamblių šventėje „Juodalksnių pavėsy“
Alksniupių kultūros namuose.
23 d. 19.00 val. Šventinis minėjimas–koncertas, skirtas Lietuvos kariuomenės dienai.
Lapkričio 29 d.– gruodžio 1d. Kalėdinių puokščių paroda. Lankymas 15.00–19.00 val.
Tyrulių pramogų ir šokių salė
1 d. 15.00 val. Akcija „Uždek žvakelę ant užmiršto kapo“ Polekėlės kaimo kapinėse.
20–26 d. 16.00–19.00 val. Fotografijų paroda „Akimirkos iš 2016 – 2017 metų renginių“.
25 d. 16.00 val. Vokalinio ansamblio „LIVITA“ kūrybinės veiklos 20-čio šventė „Kai suvirpina stygą
širdies...“ mūsų širdžių dainos, skirtos Lietuvai.
Vadaktų pramogų ir šokių salė
14 d. 15.00 val. Kunigo ir poeto Antano Valantino 101-ųjų gimimo metinių minėjimas.
24 d. 14.00 val. Popietė „Adventinio vainiko pynimas".
Vaitiekūnų pramogų ir šokių salė
1 d. 18.00 val. Akcija „Uždekime Vėlinių žvakutę“ – apleistų kapų lankymas.
4 d. 9.00 val. Išvyka į Biržus ir Rokiškį.
12 d. 12.00 val. Susitikimas su judėjimo „Motinos maldoje“ koordinatore Vilma Cicėniene Vaitiekūnų
bendruomenės namuose.
4. 17, 24 d. 18.00 val. Moterų klubo vakarai „Motinos maldoje“.

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.
Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 618 07 186.
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.

