2018 metų rugsėjo mėnesio renginiai Radviliškio rajono kultūros įstaigose ir išvykose
Radviliškio miesto kultūros centras
www.radviliskiokc.lt
3 d. 17.00 val. „Lauros“ studijos šventinis koncertas Radviliškio pramogų ir poilsio parke.
3 d. 18.00 val. Modilinos modelių atranka.
7 d. 12.00–16.00 val. Tarptautinis ralis „Aplink Lietuvą“, skirtas Lietuvos Respublikos Prezidentės taurei
Radviliškio m. Radvilų gatvėje.
14 d. 13.00 val. Berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ koncertas. Renginio mecenatė ir globėja Radviliškio
miesto garbės pilietė Elona Vaišnienė (JAV).
14 d. 19.00 val. Kino filmas „Moterys meluoja geriau. Robertėlis”. Bilieto kaina: 4 Eur.
20 d. 18.00–22.00 val. „Judėk Radviliškis 2018“. Diena, skirta Baltų vienybės dienai ir Europos darnaus
judumo savaitei paminėti Radviliškio pramogų ir poilsio parke.
20 d. 19.00 val. Akcija „Visa Lietuva šoka“ Radviliškio pramogų ir poilsio parke prie Latvių kultūros centro.
21 d. 18.00 val. Spektaklis vaikams „Kakė Makė ir atversta knyga”. Bilieto kaina: 10 Eur.
27 d. 18.00 val. Menų spaustuvės spektaklis-koncertas „Neišmoktos pamokos”. Bilieto kaina: 3 Eur.
Baisogalos kultūros centras
www.baisogaloskc.lt
11 d. Radviliškio dailės mokyklos, Baisogalos filialo mokinių dailės darbų parodos atidarymas.
12 d. 10.00–14.00 val. Kraujo donorystės akcija.
23 d. 18.00 val. Humoro grupės „Ambrozija“ koncertas.
26 d. 14.00 val. Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklis vaikams „Labas, Lape!“. Bilieto kaina: 5 Eur.
27 d. 17.30 val. Folkloro ansamblis „Dainoriai“ ir šokių kolektyvai dalyvauja akcijoje „Visa Lietuva šoka“ prie
Baisogalos kultūros centro.
28 d. 14.00 val. Dovana Lietuvai. Diskusija „Kultūros ištakos ir raida istorinių įvykių šviesoje“. Moderatorius –
žurnalistas, televizijos ir radijo laidų vedėjas, antropologas, žiniasklaidos ir viešųjų ryšių ekspertas Virginijus
Savukynas.
Meno kolektyvų išvykos:
14–15 d. 10.00 val. Netradicinė kapelija „Dainoriai“ koncertuoja parodoje „Lietuvos veislininkystės pasiekimai
2018“ Algirdiškio k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r.
22 d. 14.00 val. Folkloro ansamblis „Dainoriai“ dalyvauja Baltų vienybės dienoje Šeduvoje.
Šeduvos kultūros ir amatų centras
www.seduvoskultura.lt
3–30 d. Genės Stugienės akvarelės darbų paroda.
2 d. 14.00 val. Šventė „Sveikas, rugsėji“ Pavartyčių pramogų ir šokių salėje.
8 d. 19.00 val. Kastalijos teatro mokyklos (Danija) savos kūrybos spektaklis „Laisvai auginamų paauglių
nemaitinti“.
13 d. 18.00 val. Žodžio ir muzikos vakaras „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“, skirtas kunigo, poeto Ričardo
Mikutavičiaus atminimui.
20 d. 14.00 val. Akcija „Visa Lietuva šoka“ Šeduvos m. Laisvės aikštėje.
21 d. 18.00 val. Perkusijos festivalis ,,Ritmo viražai“. Ruduo.
22 d. 14.00 val. Baltų vienybės dienos minėjimas. Folklorinių ansamblių koncertas Šeduvos Laisvės aikštėje.
23 d. 14.00 val. Lietuvos Žydų genocido dienos minėjimas Šeduvos mieste prie „Stelos“ paminklo.
29 d. 13.00 val. Vokalinių ansamblių festivalis „Bobų vasara“ Butėnų bendruomenės namuose.
Meno kolektyvų išvykos:
29 d. 18.00 val. Instrumentinės grupės išvyka-koncertas Grybų šventėje Varėnoje.
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, edukacijos:
3 d. 10.00 val. Mokslo metų pradžios šventė Baisogalos mokyklos-darželio Pakiršinio ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo skyriuje.
10–28 d. Paroda „Austi rankšluosčiai“.
19 d. 17.00 val. Vakaras, skirtas Tėvo Stanislovo 100-tosioms gimimo metinėms paminėti.
Viešoji biblioteka ir jos filialai
www.radviliskiobiblioteka.lt
Viešojoje bibliotekoje:

Iki spalio 5 d. Mažojoje galerijoje – tautodailininko, kalvio, „Aukso vainiko“ nominanto Stanislovo Špuko
darbų paroda.
6–27 d. Konferencijų salėje – Radviliškio Vaižganto progimnazijos mokinių ir mokytojų darbų paroda „Laiko
tėkmės paletė“.

6, 13 d. 15.00 val. Žaislotekoje – L. Žutautės knygos „Kakė Makė ir dantukų fėjos puota“ rusų liaudies
pasakos „Pagrandukas“ ir Maironio baladės „Jūratė ir Kastytis“ pristatymas, naudojant Kamishibai sekimo
metodą.
14 d. 13.00 val. Radviliškio miesto kultūros centre – berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ koncertas.
Renginio mecenatė ir globėja Radviliškio miesto garbės pilietė Elona Vaišnienė (JAV).
20 d. 15.00 val. Žaislotekoje – reikšmingiausių knygų vaikams 25-tuko pristatymas „Šimtas knygų vaikams ir
Lietuvai“.
20 d. 17.00 val. Konferencijų salėje – susitikimas su psichoterapeutu Olegu Lapinu.
21 d. Konferencijų salėje – Veidotyros specialistės Eglės Pelienės seminaras „Žmogaus kodas. Veidotyra“
Viešosios bibliotekos darbuotojoms.
27 d. 15.00 val. Išvyka Žaislotekos lankytojams, skirta Pasaulinei turizmo dienai paminėti
27 d. 17.00 val. Konferencijų salėje – Radviliškio Vaižganto progimnazijos mokinių ir mokytojų darbų
parodos „Laiko tėkmės paletė“ uždarymas.
28 d. 16.00 val. Konferencijų salėje ir prie namo Radviliškyje, esančio Dariaus ir Girėno g. 15 – renginys
„Žmogus – tai yra kelias“, skirtas Tėvo Stanislovo metams ir memorialinės lentelės atidengimui.
Filialuose:
7 d. 11.00 val. Kutiškių bibliotekoje – popietė vaikams „Grįžtu į mokyklą“.
7 d. 15.00 val. Tyrulių bibliotekoje – susitikimas su kraštiete rašytoja Virginija Galinauskaite-Mačiuliene ir jos
knygos apie Tyrulių kraštą „Po giminės medžiu“ pristatymas.
7 d. 16.00 val. Vėriškių bibliotekoje – skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ įsimintiniausių įspūdžių aptarimas
su vaikais.
12 d. 16.00 val. Vėriškių bendruomenės namuose – pokalbiai apie sveiką mitybą ir sveiką gyvenseną
„Subalansuota ir visavertė mityba – jungiamasis dėmuo tarp kūno ir sielos“.
14 d. 9.30 val. Baisogalos bibliotekoje, 11.15 val. Šeduvos gimnazijoje – susitikimas su VU bibliotekų ir
informacijos organizavimo mokslinių tyrimų centro asistentu dr. Vincu Grigu.
17–28 d. Aukštelkų bibliotekoje – Virginijaus Chlebausko fotografijų paroda „Ruduo miške“.
18 d. 11.00 val. Aukštelkų bibliotekoje – popietė vaikams „Knygos mums ir apie mus“.
20 d. 15.00 val. Kairėnų bibliotekoje – šventinė popietė „Bibliotekos durys atviros tau“ (duris atvers atnaujinta
Kairėnų filialo biblioteka).
21 d. 15.00 val. Šeduvos bibliotekoje – popietė „Dar krūpteli širdis lyg paukštis...“, skirta Tėvo Stanislovo
100-osioms gimimo metinėms.
27 d. Šeduvos bibliotekoje – susitikimas su psichologu Juliumi Kvedarausku ir kūrybinis užsiėmimas
„Kiekvienas gyvenimo etapas savaip gražus“.
27 d. 15.00 val. Šaukoto bibliotekoje – popietė „Mažutėlių tarnas“, skirta Tėvo Stanislovo 100-osioms gimimo
metinėms.
Rugsėjo 27 d.–spalio 8 d. Pociūnėlių bibliotekoje – literatūrinė paroda „Mokytojų profesija iš arti“.
28 d. 16.00 val. Žeimių bibliotekoje – viktorina vaikams „Lietuva – Mano gimtinė“, skirta Lietuvos valstybės
šimtmečiui paminėti.
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis
www.daugyvenesmuziejus.lt
Kleboniškių kaimo buities muziejuje
1–30 d. Paroda iš muziejaus fondų „Aukštaitijos krašto audinių raštai ir spalvos“.
Alksniupių kultūros namai
3 d. 10.00 val. Mokslo žinių šventė.
3 d. 15.00 val. Diskoteka mokiniams.
6 d. Šokių kolektyvas dalyvauja mėgėjų meno festivalyje „Rudens mozaika 2018“ Šiauliuose.
10, 17, 24 d. 14.00 val. Gyvo bendravimo popietė „Kaip turiningai leisti laiką?“.
21 d. 20.00–23.00 val. Diskoteka.
29 d. 14.00 val. Kaimynų šventė.
Antradieniais, ketvirtadieniais nuo 14.00 val. Kūrybinės dirbtuvės.
Beinoravos pramogų ir šokių salė
3 d. 9.00 val. Mokslo ir žinių diena Sidabravo gimnazijoje.
17 d. 15.00–19.00 val., 18 d. 12.00–18.00 val. Paroda „Rudens gėrybių kraitė“.
29 d. 13.00 val. Vokalinis ansamblis dalyvauja vokalinių ansamblių šventėje „Bobų vasara“ Butėnų
bendruomenės namuose.

19, 26 d.18.00–22.00 val. Diskotekos jaunimui.
Daugėlaičių pramogų ir šokių salė
20 d. 17.00 val. Popietė „Kai beldžiasi ruduo“.
28 d. 18.00–20.00 val. Karaokė vakaras vaikams.

Grinkiškio pramogų ir šokių salė
3 d. 9.00 val. „Sarvos“ kolektyvo giedojimas Šv. Mišiose Grinkiškio gimnazijos bendruomenei Grinkiškio Švč.
Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčioje.
16 d. 12.00 val. Renginys „Tėvo Stanislovo gyvenimo keliais“, skirtas Algirdo Mykolo Dobrovolskio (Tėvo
Stanislovo) 100-tosioms gimimo metinėms paminėti, Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
bažnyčioje.
Kutiškių daugiafunkcis centras

1 d. 10.00 val. Šventinis rytmetis mažiesiems „Sudie vasara, sveikas darželi!“.
21 d. 16.00 val. Dviratukų šventė mažiesiems „Diena be automobilio“.
22 d. 11.00 val. Rudens futbolo turnyras Sporto aikštyne.
29 d. 13.00 val. Vokalinis ansamblis „Vėtrungė“ dalyvauja vokalinių ansamblių šventėje „Bobų vasara“
Butėnų bendruomenės namuose.
Iki 30 d. Idėjos įgyvendinimas iš „Sveikatiados“ projekto idėjų paketo Sporto ir pramogų salėje.
Palonų daugiafunkcis centras

3 d. 15.00 val. Rugsėjo pirmosios šventė „ Į paslapčių šalį“.
11 d. 10.00 val. Saugaus eismo pamokėlė „Gatvėje aš saugus“.
17–21 d. Paroda „Įdomiausia mano vasaros akimirka“.
17 d. 10.00 val. Išvyka-pramoga „Kelionė į Dėdės Derliaus karalystę“.
17–21 d. Europos judėjimo savaitė. Sporto šventė „Judu ir esu sveikas“.
24 d. 16.00 val. Edukacinė popietė vaikams „Sodo skanumynas – obuolys ant mūsų stalo“.
26 d. 18.00 val. Išvažiuojamasis dramos klubo pasirodymas. Spektaklis „Melų diena“ Baisogalos
priestočio bendruomenės namuose.
Pašušvio kultūros namai
21 d. 21.00– 24.00 val. Diskoteka jaunimui.
16 d. 12.00 val. Renginys „Tėvo Stanislovo gyvenimo keliais“, skirtas Tėvo Stanislovo 100- tosioms gimimo
metinėms paminėti Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje.
28 d. 18.00 val. Senjorų vakaras „Pabūkime ir pasidžiaukime kartu“.
Pociūnėlių kultūros namai
3 d. 10.00 val. Renginys, skirtas Mokslo ir žinių dienai.
Raudondvario kultūros namai
7, 14 d. 17.00 val. Kino klubo popietės.
21 d. 18.00 val. Karaokė vakaras šeimoms.
30 d. 16 val. Šventinė popietė, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai.
29 d. 13.00 val. Moterų vokalinis ansamblis dalyvauja vokalinių ansamblių šventėje „Bobų vasara“ Butėnų
bendruomenės namuose.
Sidabravo kultūros namai
21 d. 8.00 val. Tarptautinė diena be automobilio.
28 d. 9.00 val. Išvyka, skirta Tarptautinei turizmo dienai paminėti.
7, 14, 21, 28 d. 19.00–22.00 val. Šokių vakarai.
Šaukoto kultūros namai
22 d. 20 val. Renginys, skirtas Baltų vienybės dienai paminėti.
Šiaulėnų kultūros namai
6 d. 16.00 val. Popietė moksleiviams „Ieškome talentų“.
7, 21 d. 18.00 val. Diskotekos mokiniams.
21 d. 15.00 val. Renginys „Iš amžių glūdumos“, skirtas Baltų vienybės dienai. Prie Šiaulės piliakalnio.
27–28 d. Rudeninių puokščių ir rudeninių gėrybių paroda.
Šniūraičių pramogų ir šokių salė
1 d. 20.00–22.00 val. Diskoteka vaikams ir jaunimui vasaros estradoje.
4, 11, 18, 25 d. 11.00 val. Edukaciniai vilnos vėlimo užsiėmimai.

29 d. 13.00 val. Vokalinis ansamblis dalyvauja vokalinių ansamblių festivalyje „Bobų vasara“ Butėnų
bendruomenės namuose.
Tyrulių pramogų ir šokių salė
21 d. 17.00 val. Popietė saviveiklininkams „Rudenėlis kloniais bėga".
Vadaktų pramogų ir šokių salė
14 d. 14.00 val. Popietė „Būkime sveikos". Dalyvauja „Forever" atstovai.
Vaitiekūnų pramogų ir šokių salė
10 d. 9.00 val. Tradicinė išvyka į Šiluvą.
16 d. 12.00 val. Renginys „Tėvo Stanislovo gyvenimo keliais“ Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bažnyčioje.
29 d. 13.00 val. Dalyvavimas vokalinių ansamblių festivalyje ,,Bobų vasara“ Butėnų bendruomenės
namuose.
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 lankytojų iš anksto
susitarus telefonu 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.

