2018 metų rugpjūčio mėnesio renginiai Radviliškio rajono kultūros įstaigose ir išvykose
Radviliškio miesto kultūros centras
www.radviliskiokc.lt
Meno kolektyvų išvykos:
23 d. nuo 11.00 val. Renginių ciklas „Su Lietuva širdy“, skirtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30-mečiui,
Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienoms atminti Radviliškio mieste (Viešoji biblioteka, Lietuvos Sąjūdžio
stadionas, Pramogų ir poilsio parkas).
24 d. 15.00 val. Auksinių vestuvių šventė Burbiškio dvaro konferencijų salėje.
Baisogalos kultūros centras
www.baisogaloskc.lt
1 d. 18.00 val. Sigito Mikučio parodos „Gimę laisvės dieną“ atidarymas.
5 d. 14.00 val. XVII tradicinis folkloro sambūris „Nemirštanti tautos gaida“ prie Baisogalos kultūros centro.
11 d. 15.00 val. Koncertas Baisogalos dvare „Muzika dviem“. Atlikėjai: Philippe Graffin, smuikas (Prancūzija);
Justas Šervenikas, fortepijonas; E. Grieg, C. Debussy, M. Ravel.
23 d. Grupės „Sakuros“ koncertas, skirtas Juodojo kaspino dienai paminėti, prie Baisogalos kultūros centro.
Meno kolektyvų išvykos:
4 d. 16.00 val. Netradicinė kapelija „Dainoriai“ koncertuoja tremtinių sąskrydyje Ariogaloje.
4 d. 17.30 val. Moterų vokalinis ansamblis koncertuoja Lygumų miestelio šventėje „SAMBARIS 2018“.
15 d. 16.00 val. Liaudiškos muzikos kapela „Žvangulis“ dalyvauja tradiciniame liaudiškos muzikos festivalyje
„Žolinės vainikas“ Šeduvoje.
25 d. 12.00 val. Netradicinė kapelija „Dainoriai“ dalyvauja Grybų šventėje Šimonyse, Kupiškio r. sav.
Šeduvos kultūros ir amatų centras
www.seduvoskultura.lt
5 d. 10.00 val. Dviračių žygis po Radviliškio rajoną.
15 d. Žolinės šventė Šeduvoje:
12.00 val. Žolinės atlaidai Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje.
17.00 val. Kapelų muzikinis pasisveikinimas Laisvė aikštėje.
18.00 val. Eisena į miesto parką.
18.30 val. Kapelų iš Lietuvos ir Latvijos koncertas.
22.00 val. Žolinės laužas, grupės „16 Hz“ koncertas, fejerverkai.
15 d. 17.30 val. Šiauliečių močiutės Zitos Beinoravičienės ir anūkės Benitos Ulytės siuvinėjimo kryželiu
parodos atidarymas Šeduvos Užvažiuojamuose namuose.
23 d. 18.00 val. Baltijos kelio, Juodojo kaspino dienos minėjimas prie Trijų kryžių Šeduvos miesto kapinėse.
26 d. 12.00 val. Šeimų piknikas.
Meno kolektyvų išvykos:
12 d. 8.00 val. Išvyka meno kolektyvų dalyviams – Banko „Swedbank“ dovana.
26 d. 17.00 val. Kapelos ,,Užuovėja“ koncertas respublikinėje kapelų šventėje Girkalnyje, Raseinių r. sav.
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).
Edukacijos:
5 d. Dalyvavimas tradiciniame folkloro sambūryje „Nemirštanti tautos gaida” Baisogaloje.
8 d. 11.00 val. Edukacinė programa su vaikais iš Kėdainių rajono Akademijos miestelio „Devyni amatai,
dešimtas – badas”.
Viešoji biblioteka ir jos filialai
www.radviliskiobiblioteka.lt
Viešojoje bibliotekoje:
Iki rugsėjo 1 d. Mažojoje galerijoje – Europos žmonių festivalio nuotraukų paroda „Švenčiantis miestas“.
1–31 d. Konferencijų salėje – Petro Slonksnio fotografijų ciklo „Tešviečia Saulė Šiauliams“ paroda.
2, 9, 16, 23, 30 d. 15.00 val. Žaislotekoje – pasakų popietė „Vasaros kompanijoje – pasaka“.
30 d. 12.00 val. Konferencijų salėje – būsimų pirmokėlių palydėtuvių į mokyklą šventė „Su knyga – į
mokyklą“.
Filialuose:
10 d. 13.00 val. Šniūraičių bibliotekoje – popietė vaikams „Mano vasara su knyga“.
30 d. 12.00 val. Žeimių bibliotekoje – vasaros metu perskaitytų knygų aptarimas „Knygų takais vedami“.
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis

www.daugyvenesmuziejus.lt
24 d. 15.00 val. Auksinių vestuvių šventė Burbiškio dvaro konferencijų salėje.
Kleboniškių kaimo buities muziejuje
1–31 d. Paroda „Aukštaitijos krašto audinių raštai ir spalvos“.
11 d. 16.00 val. Rokiškio kultūros centro liaudies teatro spektaklis V. Bičiūno „Varnalėšos".
25 d. 15.00 val. Anykščių kultūros centro mėgėjų teatro spektaklis „Daukantas".
Acokavų bendruomenės namai
1, 8, 16 d. 10.00–15.00 val. Vaikų vasaros stovykla „Linksmieji nykštukai“.
18 d. 10.00 val. Stovyklos uždarymas, vasaros palydėtuvių šventė, spektaklis „Voro vestuvės''.
Alksniupių kultūros namai
31 d. 20.00–23.00 val. Vasaros palydų šventė prie Kultūros namų.
Beinoravos pramogų ir šokių salė
17–19 d. Beinoravos kraštiečių šventė, skirta Beinoravos vardo 432 m. ir Lietuvos Valstybės atkūrimo 100mečiui paminėti:
17 d.. 20.00 val. Estradinio dueto „Domjolis“ koncertas Beinoravos pramogų ir šokių salėje.
18 d. 12.00 val. Sporto šventė buvusios mokyklos stadione.
19 d.12.00 val. Dievo Apvaizdos atlaidai Dapšionių bažnyčioje. Po atlaidų atstatyto kryžiaus, skirto
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 10-čio sukakčiai paminėti, pašventinimas.
Karčemų bendruomenės namai
15 d. 11.00 val. Rankų lenkimo čempionatas Radviliškio rajono savivaldybės mero taurei laimėti Karčemų
parkelyje.

Grinkiškio pramogų ir šokių salė
5 d. Folkloro ansamblis dalyvauja folkloro sambūryje „Nemirštanti tautos gaida" Baisogaloje.
15 d. Žolinių šventė:
11.00 val. Šv. Mišios Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje.
12.00 val. Šventinis koncertas Grinkiškio miestelio aikštėje.
17 d. 19.00 –1.00 val. Pramoginis vakaras Grinkiškio pušynėlyje. Programoje grupių „Savaitgalio brandas“,
„Monopolis“, „VIP“, lazerių ir fejerverkų šou, naktinė diskoteka.
Pociūnėlių kultūros namai
30 d. 16.00 val. Atsisveikinimas su vasara jaunimui „Sudie, vasarėle...“.
Raudondvario kultūros namai
30 d. 16.00 val. Pirmokėlių palydų į mokyklą šventė „Jau varpeliai suskambės“.
31 d. 17.00 val. Kino klubo popietė.
Sidabravo kultūros namai
10 d. 20.00 val. Sportinės varžybos, skirtos Tarptautinei jaunimo dienai paminėti, stadione.
23 d.12.00 val. Minėjimas, skirtas Juodojo kaspino dienai Sidabravo krašto muziejuje.
Šaukoto kultūros namai
15 d. Kultūros namų liaudiškos muzikos kapela „Gomerta" dalyvauja kapelų šventėje „Žolinės vainikas" Šeduvoje.
18–19 d. Šv. Roko atlaidai-miestelio šventė:
18 d. 6.00–17.00 val. Žvejybos ir sportinės varžybos.
18 d. 20.00 val. Šventinė gegužinė prie Šaukoto miestelio tvenkinio.
19 d. 13.00 val. Šv. Roko atlaidai Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčioje.
19 d. 14.30 val. Šaukoto seniūnijos jubiliatų ir gražiai besitvarkančių sodybų šeimininkų pagerbimas.
Šaukoto kultūros namų mėgėjų teatro spektaklis „Trys mylimos“.
Šniūraičių pramogų ir šokių salė
25 d. 18.00 val. Radviliškio seniūnijos bendruomenių Gėlių šventė.
Vadaktų pramogų ir šokių salė
26 d.12.00 val. Šv. Kalasanto atlaidai Vadaktų Šv. Agotos bažnyčioje.

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.

