2018 metų sausio mėnesio renginiai Radviliškio rajono kultūros įstaigose ir išvykose

.

Radviliškio miesto kultūros centras
www.radviliskiokc.lt
5 d. 17.00 val. Trys karaliai. Eglutės užgesinimo šventė-koncertas.
5 d. 18.00 val. Animacinis filmas „Aštunkojis Dipas“. Bilieto kaina: 3 Eur.
12 d. 16.00 val. Laisvės gynėjų minėjimas prie Radviliškio miesto kultūros centro.
12 d. 17.00 val. Sviatoslavo Rericho (1904–1993) tapybos reprodukcijų parodos „Grožio šauklys“
atidarymas.
12–25 d. Sviatoslavo Rericho (1904–1993) tapybos reprodukcijų paroda „Grožio šauklys“. Lankymas RKMC
darbo valandomis.
17 d. 18.00 val. Filmas „Klasės susitikimas. Berniukai sugrįžta!". Bilieto kaina: 4 Eur.
19 d. 18.00 val. Idio teatro spektaklis Urvinė mama“. Bilietų kainos – 10, 13, 16 Eur.
26 d. 18.00 val. Miledi grupės atlikėjo Tonio sugrįžimo turas. Bilieto kaina: 7 Eur, renginio dieną – 10 Eur.
Sausio 26 d.–vasario 28 d. Jurgitos Juškaitės-Jakaitienės grafikos, tapybos ir iliustracijų paroda „Lapė po
lova“.
26 d. Susitikimas su vaikiškų knygelių autore Rasa Dmuchovskiene. Leidyklos „Jūsų flintas“ leidinių vaikams
(2–5 m.) pristatymas.
Baisogalos kultūros centras
12 d. 17.00 val. Laisvės kovotojų dienos minėjimas prie Baisogalos kultūros centro.
Meno kolektyvų išvykos:
20 d. 12.00 val. Liaudies kapela „Žvangulis“ dalyvauja 2018 m. Lietuvos dainų šventės apžiūroje Radviliškio
miesto kultūros centre.
20 12.00 val. Moterų vokalinis ansamblis dalyvauja vokalinių ansamblių festivalyje-šventėje „Dainomis
apjuosta...“ Vėžaičių kultūros centre, Klaipėdos r.
21 d. 12.00 val. Baisogalos kultūros centro folkloro ansamblis ,,Dainoriai“ dalyvauja 2018 m. Lietuvos dainų
šventės apžiūroje Radviliškio miesto kultūros centre.
Šeduvos kultūros ir amatų centras
www.seduvoskultura.lt
1–15 d. Siglos Ščeponavičiūtės fotografijų paroda „Karalienės Sabos žemė”.
4 d. Radviliškio rajono seniūnijų sportininkų apdovanojimo šventė.
5 d. 17.00 val. Šeduvos globos namų 20-mečio minėjimas, Lauros ir grupės koncertas.
6 d. Trijų karalių eitynės po kaimus Pavartyčiuose.
12 d. 8.00 val. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ Pavartyčių pramogų ir šokių salėje, Butėnų
bendruomenės namuose, Šeduvos kultūros ir amatų centre.
12 d. 17.00 val. Laisvės Gynėjų dienos minėjimas Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje, Laisvės
aikštėje.
19 d. 18.00 val. Lietuvos humoro grupių festivalis „Vieni Juokai“, skirtas „Sprandžinos“ veiklos 25-mečiui.
21 d. 14.00 val. Muzikinis pasimatymas su Nijole Tallat-Kelpšaite ir Aidu Maniku.
26 d. 15.00 val. Tonio (grupės MILEDI) įkūrėjo koncertas.
Meno kolektyvų išvykos:
27 d. Liaudiškos muzikos kapelos „Užuovėja” išvyka į Biržus, kapelų varžytuves „Grok, Jurgeli 2018“.
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
1–19 d. Vaikų piešinių konkurso „Kalėdų senelio kojinė“ piešinių paroda.
11 d. 17.00 val. Koncertas, vaikų piešinių konkurso „Kalėdų senelio kojinė“ apdovanojimai.
19–31 d. Irenos Butvilienės autorinė rankų darbo lėlių paroda.
Viešoji biblioteka ir jos filialai
www.radviliskiobiblioteka.lt
Viešojoje bibliotekoje:
4–31 d. Konferencijų salėje – dailininkės Vitos Žabarauskaitės tapybos darbų paroda.
11 d. 15.00 val. Žaislotekoje – valandėlė „Ko vaikams reikia saugotis žiemą?“.
18 d. 15.00 val. Žaislotekoje – literatūrinė valandėlė apie poetą Anzelmą Matutį.
18 d. 17.00 val. Konferencijų salėje – susitikimas su aktoriumi kraštiečiu Roku Petrausku.
25 d. 15.00 val. Žaislotekoje – literatūrinė valandėlė apie poetą Martyną Vainilaitį.

25 d. 17.00 val. Konferencijų salėje – profesorės Onos Voverienės knygos „Dalia Grybauskaitė – Tautos
prezidentė“ pristatymas.
Filialuose:
3–17 d. Žeimių bibliotekoje – literatūros paroda „Tarp dviejų aušrų pasaulis kaip pasaka“, skirta V.
Mykolaičio-Putino 125-osioms gimimo metinėms.
12 d. 14.00 val. Pašušvio bibliotekoje – literatūrinė popietė „Žodžiai Lietuvai”, skirta V. Mykolaičio-Putino
125-osioms gimimo metinėms.
Sausio 21d. –vasario 11 d. Žeimių bibliotekoje – literatūros paroda „Vaikų kūrybai atsidavęs poetas“, skirta
M. Vainilaičio 85-osioms gimimo metinėms.
25 d. 14.00 val. Šiaulėnų bibliotekoje – edukacinis susitikimas su Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos
pradinukais „Kas naujo bibliotekoje?“.
25 d. 15.00 val. Šeduvos bibliotekoje – Petro Valantino knygos „Ilgesys parves namo“ pristatymas.
25 d. 15.00 val. Šaukoto bibliotekoje – popietė „Aš liksiu ištikimas žmogui ir sau pačiam...“, skirta V.
Mykolaičio-Putino 125-oms gimimo metinėms.
Acokavų bendruomenės namai
16 d. 10.00 val. Susitikimas su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono Policijos
komisariato pareigūnais.
20 d. 12.00 val. Kairėnų bendruomenės mėgėjų kolektyvo spektaklis Keturakio ,,Amerika pirtyje“.
Alksniupių kultūros namai
12 d. 8.00 val. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
13 d. 14.00 val. Pokalbių ir stalo žaidimų erdvė ,,Mąstyk“.
19, 27 d. 20.00–23.00 val. Diskotekos jaunimui.
Aukštelkų kultūros namai
6 d. 18.00 val. Trijų karalių šventė.
12 d. 8.00 val. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
12 d. 8.30 val. Dokumentinis filmas, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti.
19 d. 18.00–23.00 val. Šokių vakaras jaunimui.
Pirmadieniais ir trečiadieniais 18.30 val. Aerobikos užsiėmimai.
Beinoravos pramogų ir šokių salė
5 d. Trijų Karalių eitynės po Beinoravos kaimą.
12 d. 8.00 val. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
Daugėlaičių pramogų ir šokių salė(renginiai vyksta Daugėlaičių bendruomenės salėje)
10-15 d. Vaikų piešinių paroda „Aš nupiešiu laisvę".
12 d. 8.00 val. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
12 d. 17.00 val. Vakaras, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti „Žuvę už Tėvynę – amžinai gyvi".
26 d. 18.00 val. Diskoteka vaikams.
Grinkiškio pramogų ir šokių salė
12 d. 12.00 val. Atminimo lentos atidengimas, skirtas Laisvės gynėjų dienai ir Lietuvos šimtmečiui paminėti
prie Laisvės paminklo Vyčio kryžiaus kavalieriams ir Nepriklausomybės kovų savanoriams atminti,
Grinkiškio mstl.
15 d. Vaikų darbų paroda.
19 d. 12.00 val. Atminimo valanda, skirta kino ir teatro aktorės Rūtos Staliliūnaitės 80–tosioms gimimo
metinėms atminti, Pašušvio kultūros namuose.
5, 26 d. 20.00–24.00 val. Diskotekos jaunimui.
Kalnelio Gražionių kultūros namai
6 d. 15.00 val. Trijų karalių šventė. Atsisveikinimas su eglute.
Antradieniais, ketvirtadieniais 15.00–18.00 val. Popietės „Ežiuko“ klubo nariams Vaikų ir jaunimo užimtumo
centre.
Antradieniais, ketvirtadieniais 18.00 val. Aerobikos užsiėmimai.
Kutiškių daugiafunkcis centras
2–5 d. Pulas ir smiginis mokiniams.
6 d. 18.00 val. Akcija „Trys karaliai“. Aktyviausių kaimo žmonių lankymas jų namuose.
12 d. 8.00 val. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
17 d. 15.00 val. Švenčiame pasaulinę sniego dieną, piešiniai ant sniego.
8–19 d. 10.00 val. Akcija „Padėk mažesniam už save“. Darželio grupės vaikų maisto nešimas paukšteliams ir
žvėreliams.
20 d. 20.00 val. Salės futbolo turnyras Sporto ir pramogų salėje.

20 d. Vokalinio ansamblio „Vetrungė” išvyka į Vėžaičių kultūros centro renginį, skirtą Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui paminėti.
Palonų daugiafunkcis centras
3 d. 16.00 val. 5-tasis gimtadienis „Karališka šventė“.
5 d. 10.00 val. Atsisveikinimo su eglute šventė „Trys karaliai“.
12 d. 8.00 val. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
15 d. 11.00 val. Pasaulinė sniego diena „Mes nulipdėm sniego senį“.
Sausio 29 d. – vasario 13 d. Užgavėnių kaukių paroda.
Pašušvio kultūros namai
10 d. 18.30 val. Kultūros namų mėgėjų teatro spektaklis „Ak, seni seni! Ką tu padarei?“ „Imantų“
bendruomenės namuose.
12 d. 12.00 val. Atminimo lentos atidengimas, skirtas Laisvės gynėjų dienai ir Lietuvos šimtmečiui
paminėti, prie Laisvės paminklo Vyčio kryžiaus kavalieriams ir Nepriklausomybės kovų savanoriams atminti,
Grinkiškio mstl.
19 d. 12.00 val. Atminimo valanda, skirta kino ir teatro aktorės Rūtos Staliliūnaitės 80–tosioms gimimo
metinėms atminti.
19 d. 21.00–24.00 val. Diskoteka jaunimui.
27 d. Kultūros namų mėgėjų teatro spektaklis „Ak, seni seni! Ką tu padarei?“ Raseinių r. Vosiliškio
bendruomenės namuose.
28 d. 14.00 val. Kultūros namų mėgėjų teatro spektaklis „Ak, seni seni! Ką tu padarei?“ Pašušvio kultūros
namuose.
Pociūnėlių kultūros namai
6 d. 13.00 val. Trijų Karalių eitynės po kaimus.
12 d. 8.00 val. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
26 d. 18.00 val. Kultūros namų dramos kolektyvo spektaklio K. Sajos „Šventežeris“ premjera.
Raudondvario kultūros namai
12, 26 d. 15.00 val. Kino klubo popietės.
19 d. 18.00 val. Karaokė vakaras šeimoms.
Sidabravo kultūros namai
7 d. 12.00 val. Trijų karalių šventė Miestelio centre.
13 d. 17.00 val. Laisvės gynėjų dienos minėjimas Miestelio centre.
5, 12, 19, 26 d. 19.00–22.00 val. Šokių vakarai.
Skėmių pramogų ir šokių salė
1 d. 0.30 val. Naujametė diskoteka.
5 d. 19.00 val. Trijų karalių šventė.
12 d. 8.00 val. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
Šaukoto kultūros namai
5 d. 12.00 val. Atsisveikinimas su Kalėdų eglute.
12 d. 8.00 val. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
6, 13, 20, 27 d. 19.00–22.00 val. Diskotekos jaunimui.
Šniūraičių pramogų ir šokių salė
6 d. 18.00 val. Trijų karalių apdovanojimai konkurso „Šventiškiausias kiemas“ dalyviams.
12 d. 8.00 val. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
9, 16, 23, 30 d. Edukaciniai vilnos vėlimo užsiėmimai.
Šiaulėnų kultūros namai
5, 19 d. 18.00 val. Moksleiviška diskoteka.
12 d. 14.00–19.00 val. Paroda, skirta Lietuvos laisvės gynėjų dienai paminėti.
14 d. 13.00 val. „Žentų“ koncertas su programa „Per Lietuvą linksmai“.
17 d. 19.00 val. Kultūros namų meno kolektyvų koncertas „Svečiuose pas kaimynus“ Kelmės r. Šedbarų
bendruomenės namuose.
26 d. 15.00 val. Popietė moksleiviams „Muzikos garsų šalyje“.
Tyrulių pramogų ir šokių salė
12 d. 8.00 val. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
14 d. 15.30 val. „Žentų“ koncertas su programa „Per Lietuvą linksmai“.
27 d. 16.00 val. Padėkos vakaras „Te sklando tarp mūsų gerumas“, skirtas Lietuvos 100-čiui paminėti.

Vadaktų pramogų ir šokių salė
5 d. 15.00 val. Popietė vaikams „Atsisveikinimas su eglute“ Pramogų ir šokių salės kieme.
12 d. 8.00 val. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
Vaitiekūnų pramogų ir šokių salė
12 d. 12.00 val. Atminimo lentos atidengimas, skirtas Laisvės gynėjų dienai ir Lietuvos šimtmečiui
paminėti, prie Laisvės paminklo Vyčio kryžiaus kavalieriams ir Nepriklausomybės kovų savanoriams atminti,
Grinkiškio mstl.
13 d. 19.00 val. Atminimo laužas Laisvės gynėjų dienai paminėti Vaitiekūnuose prie Bendruomenės namų.

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.

