2017 metų gruodžio mėnesio renginiai Radviliškio rajono kultūros įstaigose ir išvykose
Radviliškio miesto kultūros centras
www.radviliskiokc.lt
1–17 d. Gražinos pagrindinės mokyklos 40-mečiui skirta paroda. Lankymas RMKC darbo valandomis.
1 d. 13.00 val. Nevyriausybinių organizacijų 5 metų jubiliejaus koncertas ,,Dainuoju dainą – raminu širdį“.
1 d. 17.00 val. Pagrindinės miesto Kalėdų eglės įžiebimo šventė-teatralizuotas koncertas „Šimtmečio Kalėdų
pasaka“ prie Radviliškio miesto kultūros centro. Dalyvauja „Lauros studija“. „Eglučių alėjos“ atidarymas.
1 d. 19.00 val. Šokių vakaras ,,Su muzikantais“. Bilieto kaina: 3 Eur.
4 d. 18.00 val. Projekto ,,Auksiniai scenos kryžiai Radviliškyje“ Gyčio Ivanausko šokio teatro spektaklis
,,Agonija“. Renginys nemokamas.
6 d. 18.00 val. Šiaulių valstybinio kamerinio choro ,,Polifonija“ koncertas. Renginys nemokamas.
7 d. 18.00 val. Projekto ,,Auksiniai scenos kryžiai Radviliškyje“ Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklis
,,Nebylys“. Bilieto kaina: 3 Eur.
8 d. 18.00 val. Animacinis filmas ,,Mažasis vampyras. Bilieto kaina: 1,50 Eur.
9 d. 18.00 val. Idio teatro spektaklis „Urvinė mama“. Bilietų kainos – 10, 13, 16 Eur.
11 d. 18.00 val. Iliuzionisto Antono Lavrentjevo humoristinis magijos šou ,,PYST“. Bilietų kainos – 9, 12, 15
Eur.
13 d. 18.00 val. Projekto ,,Auksiniai scenos kryžiai Radviliškyje“ Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro
spektaklis ,,Margarita“. Bilieto kaina: 3 Eur.
14 d. 18.00 val. Kazimiero Jakučio ir grupės koncertas. Renginys nemokamas.
15 d. 9.00 val. Advento turgūs – Šeškaturgis, Skaistaturgis, Saldaturgis Radviliškio miesto kultūros centro I
a. fojė.
15–16 d. 16.00 val. Advento chorinės muzikos vakarai Radviliškio Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje.
15 d. 19.00 val. Šokių vakaras ,,Su muzikantais“. Bilieto kaina: 3 Eur.
16 d. 18.00 val. Flamenko šokio teatro šokio spektaklis „Madam“. Bilieto kaina: 8 Eur. Vaikai iki 7 metų
įleidžiami nemokamai.
21 d. 18.00 val. Radviliškio miesto kultūros centro Kalėdinis teatralizuotas koncertas. Bilieto kaina: 1,50 Eur.
22 d. 18.00 val. Animacinis filmas „Sniego karalienė 3“. Bilieto kaina: 1,50 Eur.
29 d. 18.00 val. Kitokio teatro spektaklis ,,Užsiimkime meile, ačiū su malonumu“. Bilietų kainos – 12, 15, 18
Eur.
29 d. 19.00 val. Naujametė „DJ fiesta“ Radviliškio sporto arenoje.
Baisogalos kultūros centras
14 d. 17.00 val. Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė Baisogaloje prie Baisogalos seniūnijos.
Meno kolektyvų išvykos:
5 d. 11.00 val. Moterų vokalinis ansamblis vyksta į LR Seimą edukacinei programai.
7 d. 18.00 val. Netradicinė kapelija „Dainoriai“ dalyvauja renginyje „Padėkos diena“ Šeduvos kultūros ir
amatų centre.
13 d. 18.00 val. Folkloro ansamblis „Dainoriai“ dalyvauja Advento vakaronėje Radviliškio rajono savivaldybės
etninės kultūros ir amatų centre, Pakiršinio k.
14 d. 18.00 val. Netradicinė kapelija ,,Dainoriai“ dalyvauja edukacinėje programoje Skėmių traktieriuje.
15 d. 18.00 val. Netradicinė kapelija ,,Dainoriai“ koncertuoja vakaronėje Radviliškio rajono savivaldybės
Švietimo ir sporto paslaugų centre.
17 d. 12.00 val. Liaudies kapela „Žvangulis“ filmuojasi laidoje „Duokim garo“ Vilniuje.
30 d. 18.00 val. Netradicinė kapelija „Dainoriai“ koncertuoja Baisogalos sporto arenoje „Auridana“ „Protų
mūšio“ finale.
Šeduvos kultūros ir amatų centras
www.seduvoskultura.lt
Nuo 1 d. Šeduvos kultūros ir amatų centre vyksta akcija „Dovanok žaislą žaislotekai“.
Nuo 4 d. Siglos Ščeponavičiūtės fotografijos paroda „Karalienės Sabos Žemė“.
Nuo 7 d. Kalėdinių puokščių paroda.
3 d. 11.00 val. Sankt-Peterburgo jaunimo choro „Rondo“ koncertas Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo
bažnyčioje.
3 d. 12.00 val. Socialinė akcija „Aš ir Tu - tai MES!" Šeduvos miesto Laisvės aikštėje.
3 d. 14.00 val. Kalėdinių dovanėlių gamyba Butėnų bendruomenės namuose.
5 d. 18.00 val. Interaktyvus magijos šou visai šeimai.
7 d. 18.00 val. Padėkos vakaras.
8 d. 18.00 val. Advento popietė vaikams su arbata Pavartyčių pramogų ir šokių salėje.
12 d. 16.00 val. Šeduvos lopšelio-darželio Kalėdinis renginys.
13 d. Advento vakaras:
17.00 val. Šv. Mišios Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje.
18.00 val. Parodos „Susitikimas su palaimintuoju arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu“ atidarymas
Šeduvos Carite.

18.30 val. Spektaklis „Leiskit į Tėvynę“ Šeduvos kultūros ir amatų centre.
14 d. 16.30 val. Eglutės įžiebimo šventė Šeduvos miesto Laisvės aikštėje.
15 d. Gimnazijos labdaros renginys Šeduvos gimnazijoje.
15 d. 18.00 val. Eglės įžiebimo šventė ir advento vakaras Butėnų bendruomenės namuose.
18 d. Radviliškio muzikos mokyklos Šeduvos skyriaus Kalėdinis renginys Šeduvos kultūros ir amatų centre.
22 d. 17.00 val. Šventinis klasikinės muzikos koncertas.
23 d. 17.00 val. Prakartėlės prie Kalėdinės eglutės atidarymas.
23 d. 18.00 val. Kalėdinis vakaras tėvams ir vaikams Pavartyčių pramogų ir šokių salėje.
31 d. 24.00 val. Naujųjų metų naktis Pavartyčių pramogų ir šokių salėje.
Meno kolektyvų išvykos:
8 d. Folkloro ansamblis koncertuoja Sujetuose.
9 d. 18.00 val. Butėnų vokalinis ansamblis koncertuoja romansų vakare Klovainių kultūros centre.
16 d. Kapelos „Užuovėja“ koncertinė išvyka į Respublikinį liaudiškos muzikos kapelų festivalį Joniškyje.
Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras Pakiršinio dvare
www.pakirsiniodvaras.lt
Amatų užsiėmimai:
Kiekvieną mėnesio pirmadienį, antradienį 9.00–18.00 – medžio drožyba (E. Bielokopitovas).
Kiekvieną mėnesio antradienį, ketvirtadienį 9.00–18.00 – keramika (M.Labanauskas).
Kiekvieną mėnesio pirmadienį, antradienį: 9.00 – 18.00 val., trečiadienį: 14.00–18.00 val. – dailieji
rankdarbiai (vadovė E. Buivydaitė).
Renginiai, edukacijos
4–5 d. 15.00 val. Edukacija „Pintos juostos“.
5 d. 14.00 val. Edukacija „Bitės liemuo, lino gelmuo“.
6 d. 14.00 val. Advento popietė, skirta socialinės rizikos šeimoms.
12 d. 14.00 val. Edukacija „Vasarą molis, žiemą brolis“.
13 d. 18.00 val. Edukacija „Štai atvažiuoja Kalėda“.
15 d. 9.00 val. Dalyvavimas Radviliškio miesto kultūros centro Advento turguose.
16 d. 16.00 val. „Advento vakaronė“.
22 d. 10.00 val. Kalėdinis karnavalas.
Viešoji biblioteka ir jos filialai
www.radviliskiobiblioteka.lt
Viešojoje bibliotekoje:
4 d. 9.30 val. Vaikų literatūros skyriuje – Lietuvos specialiųjų-lavinamųjų klasių mokinių piešinių ir darbelių
parodos „Mažais žingsneliais link Šv. Kalėdų“ atidarymas, skirtas Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai
paminėti.
5–29 d. Konferencijų salėje – Bronės Grincienės šiaudinių sodų paroda, skirta Advento laikotarpiui.
6 d. 15.00 val. Žaislotekoje – šiurpių pasakų skaitymas su bibliotekos bičiuliu Vytautu Mikalauskiu.
6 d. 17.00 val. Konferencijų salėje – projekto „Kurkime kartu“ darbų parodos uždarymas.
7 d. 17.00 val. Konferencijų salėje – Ritos Dambrauskaitės knygos „Kaip debesų ėjimas“ pristatymas.
8–29 d. Konferencijų salėje – paroda, skirta Balio Buračo120-tosioms gimimo metinėms paminėti.
14 d. 15.00 val. Žaislotekoje – kūrybinė popietė „Kalėdų belaukiant...“ su Žydra Jomantiene.
14 d. 17.00 val. Konferencijų salėje – Petro Valantino eilėraščių rinkinio „Ilgesys parves namo“ pristatymas.
20 d. 15.00 val. Žaislotekoje – Žaislotekos eglutės įžiebimo šventė. Genovaitės Lukšaitės miniatiūros
„Ankstyvas žiemos rytas“ pristatymas. Vaidina „Mažieji boružiukai“.
Filialuose:
1–29 d. Aukštelkų bibliotekoje – Žydros Jomantienės skiautinių paroda.
1–12 d. Aukštelkų bibliotekoje – advento vainikų pynimo popietė „Laukimo tyloje sustingo laikas“.
3–20 d. Pociūnų bibliotekoje – literatūros paroda „Adventas – laukimas, ramybė ir paslaptis“.
7, 14, 21 d. 15.00 val. Sidabravo bibliotekoje – adventinių skaitymų popietė.
14 d. 13.00 val. Aukštelkų bibliotekoje – konkursas „Metų jaunojo skaitytojo rinkimai“.
15 d. 11.00 val. Kutiškių bibliotekoje – popietė vaikams „Ilgas vakaras žiemos, ką jis mums padovanos“.
15 d. 14.00 val. Šiaulėnų bibliotekoje – kūrybinis užsiėmimas „Mano Kalėdinis sveikinimo atvirukas“.
Atnaujintos Žaislotekos atidarymo šventė.
20–29 d. Pociūnų bibliotekoje – literatūros paroda „Kasmet per gruodą Kalėdos ateina“.
22 d. 12.00 val. Skėmių bibliotekoje – popietė „Uždekime gerumo žvakutę“.
Acokavų bendruomenės namai
10 d. 14.00 val. Adventinė popietė kartu su Polekėlės Švč. Mergelės Marijos Širdies bažnyčios kunigu
Feliksu Baliūnu.
Alksniupių kultūros namai
2 d. 13.00 val. Adventinis teatrų festivalis ,,Žvilgsnis“.
5 d. 14.00 val. Edukacinė popietė ,,Žvakutė Kalėdoms“

15 d. 16.30 val. Eglutės įžiebimo šventė ,,Skrido angelas nešdamas svajonę“ Centrinėje kaimo aikštėje.
22 d. Šventinis mokinių karnavalas ir diskoteka.
25 d. 15.00 val. Kalėdinis koncertas ,,Ech, ta laimė...“.
25 d. 20.00 val. Šventinė vakaronė „Kalėdų spindesy baltam“.
29 d. 18.00 val. Alksniupių mėgėjų teatro spektaklis, filosofinė drama pagal Vydūną ir Napoleoną Hilą
,,Piktoji gudrybė“.]
30 d. 18.00 val. Kalėdinis protmūšis.
1, 22 d. 20.00–23.00 val. Diskotekos jaunimui.
Aukštelkų kultūros namai
2 d. 14.00 val. Neįgaliųjų dienos minėjimas. Adventinė popietė.
23 d. 15.00 val. Kalėdinė šventė vaikams „Kalėdų stebuklas“.
(Data tikslinama) Aukštelkų eglės įžiebimo šventė Prie Aukštelkų bendruomenės namų „Aukštoji Alka“.
Pirmadieniais ir trečiadieniais 18.30 val. Aerobikos užsiėmimai.
Beinoravos pramogų ir šokių salė
1 d. 18.00 val. Vakaronė „Po darbų''.
15 d. 16.00 val. Padėkos vakaras Sidabravo kultūros namuose.
19 d. 16.00 val. Senjorių vokalinis ansamblis dalyvauja Klovainiuose romansų vakare.
26 d. 13.00 val. Kalėdinė eglutė mažiesiems.
31 d. Naujųjų Metų sutikimo vakaras.
6, 13 d. 18.00–22.00 val. Šokių vakarai.
Daugėlaičių pramogų ir šokių salė(renginiai vyksta Daugėlaičių bendruomenės salėje)
17 d. 12.00 val. Kalėdinė eglutė vaikams.
29 d. 19 val. Naujametinis žiburėlis.
8 d. 21.00–24.00 val. Diskoteka jaunimui.
Grinkiškio pramogų ir šokių salė
3 d. 12.00 val. Išvyka su koncertu į Raseinių r. Žaiginio bendruomenę.
14–20 d. Kalėdinių atvirukų paroda. Lankymas 10.00–17.00 val.
9 d. 17.00 val. Adventinė popietė.
11, 12 d. 10.00 val. Edukaciniai užsiėmimai vaikams „Belaukiant Kalėdų....".
15 d. 16.00 val. Kalėdų Senelio sutikimas ir miestelio eglutės įžiebimas.
24 d. 21.00 val. „Sarvos" kolektyvo kalėdinių giesmių giedojimas Bernelių Šv. Mišiose Grinkiškio Švč.
Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčioje.
Kalnelio Gražionių kultūros namai
8 d. 18.00 val. Kalėdų eglutės įžiebimo šventė.
23 d. 13.00 val. Popietė „Kalėdų Senelio sulaukėm“.
5, 7, 12, 14, 19, 21 d. 15.00–18.00 val. Popietės „Ežiuko“ klubo nariams Vaikų ir jaunimo užimtumo centre.
7, 9, 14, 16 d. 18.00 val. Aerobikos užsiėmimai.
Kutiškių daugiafunkcis centras
15 d. 17.00 val. Popietė „Advento šviesa“.
22 d. 10.00 val. Kalėdinės eglutės šventė darželio ir lopšelio vaikams „Kvepia eglutė žaliuoju mišku“.
23 d. 12.00 val. Kalėdinis krepšinio turnyras Sporto ir pramogų salėje.
29 d. 18.00 val. Vakaronė „Palydėkime senus metus“ kartu su Kutiškių kaimo bendruomene.
Palonų daugiafunkcis centras
1 d. 15.00 val. Adventinė popietė su tėvais „Šventinės dirbtuvės“.
4 d. 15.00 val. Antikorupcinis renginys. Popietė „Po gerumo skraiste“.
7 d. 10.00 val. Išvyka į Radviliškio r. sav. etninės kultūros ir amatų centrą. Edukacija „Štai atvažiuoja Kalėda“.
8 d. 10.00 val. Antikorupcinis renginys. Rytmetis „Pasaka apie sąžiningumą“.
11 d. 16.00 val. Tarptautinė arbatos diena. Popietė „Žolynų paslaptys“.
13 d. 17.00 val. Adventinė popietė „Dalinkimės gerumu“.
13–22 d. Kalėdinių dirbinių paroda „Žiemiška išdaiga“.
18 d. 17.30 val. Krepšinio turnyras 3x3.
22 d. 16.30 val. Kalėdinės eglutės šventė „Kalėdų dovanos“.
Pašušvio kultūros namai
15 d. 21.00–24.00 val. Diskoteka jaunimui.
29 d. 20.00 val. Kalėdinė vakaronė „Tikėkim stebuklais vidurnakty gruodžio“. Pašušvio kultūros namų
mėgėjų teatro spektaklis „Ak, seni seni! Ką tu padarei?“.

Pociūnėlių kultūros namai
2 d. 18.00 val. Vakaronė „Po rudens darbų“.
13 d. 12.00 val. Advento vainikų pynimas ir parodos atidarymas.
15 d. 13.00 val. Adventinė popietė „Laukimas“.
21 d. Eglutės įžiebimo šventė.
29 d. Kalėdų senelis lanko gražiausiai šventėms pasipuošusias sodybas.
Pociūnų pramogų ir šokių salė (renginiai vyksta buvusios mokyklos patalpose)
20 d. 15.00 val. Kalėdinė eglutė vaikams.
25 d. 17.00–21.00 val. Kalėdinė diskoteka vaikams.
Raudondvario kultūros namai
1, 15 d. 15.00 val. Kino klubo popietės.
20 d. 15.00 val. Edukacinė popietė vaikams „Kalėdiniai žaidimai ir burtai“.
28 d. 15.00 val. Kalėdinės eglutės šventinė popietė.
29 d. 17.00 val. Kalėdinis karaokė vakaras šeimoms „Dainuokime po vieną ir visi kartu".
Sidabravo kultūros namai
5 d. 15.00 val. Kalėdinių dekoracijų gaminimas.
15 d. 17.00 val. Padėkos-gerumo diena. Eglutės įžiebimo šventė.
31 d. 21.00 val. Naujųjų metų sutikimo vakaras.
1, 8 d. 19.00-22.00 val. Šokių vakarai.
Skėmių pramogų ir šokių salė
3 d. 13.00 val. Socialinė akcija „Aš ir Tu - tai MES!"
4 d. 15.00 val. Adventinio vainiko pynimas.
12 d. 18.00 val. Kalėdų eglės įžiebimas.
21 d. 10.00 val. Kalėdų eglutės šventė.
30 d. 17.00 val. Dvi Skėmių komandos dalyvauja Baisogalos protmūšio „Šaukštu proto neįkrėsi" finaliniame
žaidime.
31 d. 24.00 val. Naujųjų metų šokiai.
Šaukoto kultūros namai
13 d. 17.00 val. Liucijos, Šviesos nešėjos diena.
22 d. 14.00 val. Kalėdinė eglutė prie Šaukoto miestelio tvenkinio.
28 d. 10 val. Kalėdų senelio apsilankymas pas ikimokyklinio amžiaus vaikučius.
31 d. 21.00 val. Naujametinė diskoteka.
Šniūraičių pramogų ir šokių salė
5, 12 d. 11.00 val. Edukaciniai vilnos vėlimo užsiėmimai.
17 d.15.00 val. Jaunimo ir vaikų teatro kolektyvo spektaklis ,,Saulė ir besmegeniai".
17 d. 16.00 val. Eglutės įžiebimas Bendruomenės namų kieme.
29 d.19.00 val. Naujametinis vodevilis.
Šiaulėnų kultūros namai
1 d. 19.00 val. Miestelio vakaronė „Po darbų“.
11 d. 16.00 val. Eglės įžiebimo šventė miestelio aikštėje.
20 d. 15.00 val. Kalėdų eglutė Šiaulėnų seniūnijos vaikams.
22 d. 10.00 val. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos pradinių klasių moksleivių Kalėdų eglutės šventė.
25 d. 9.00 val. Kultūros namų meno kolektyvų programa Šv. Bernelių mišiose Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčioje.
26 d. 13.00 val. Kultūros namų meno kolektyvų koncertas „Mūsų Kalėdos“.
31 d. 22.00 val. Naujametinis karnavalas.
Tyrulių pramogų ir šokių salė
15 d. 17.00 val. Adventinė valandėlė prie arbatos „Tieskime gerumo kelius“.
25 d. 10.00 val. Moterų vokalinis ansamblis gieda Polekėlės Švč. Mergelės Marijos Širdies bažnyčioje.
26 d. 12.00 val. Renginys vaikučiams „Pasakų skrynelę atidarius – pro duris štai įžengė Senelis“ .
Vadaktų pramogų ir šokių salė
15 d. 17.00 val. Gerumo ir padėkos vakaras Sidabravo kultūros namuose.
16 d. 15.00 val. Eglės įžiebimo šventė prie Pramogų ir šokių salės.
26 d. 12.00 val. Kalėdų eglutės šventė vaikams.
31 d. 20.00 val. Naujųjų metų sutikimo vakaras.

Vaitiekūnų pramogų ir šokių salė
4 d. 15.00 val. Išvyka į Radviliškio r. sav. etninės kultūros ir amatų centrą. Edukacinis užsiėmimas: tautinės
juostos pynimas.
14 d. 16.00 val. Grinkiškio miestelio eglės įžiebimo šventė.
17 d. 12.00 val. „Saldžios senelių Kalėdos" Vaitiekūnuose ir Pypliuose.
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.

