2018 metų birželio mėnesio renginiai Radviliškio rajono kultūros įstaigose ir išvykose
Radviliškio miesto kultūros centras
www.radviliskiokc.lt
Gegužės 7 d.–birželio 7 d. Sandros Lapinskaitės grafikos darbų paroda.
1 d. 10.00 val. NVO projekto „Darnios jaunimo iniciatyvos ir savanorystės akcija“ pristatymo šventė
Radviliškio laisvalaikio ir pramogų parke prie Latvių namelio. Iniciatoriai – Radviliškio miesto vietos veiklos
grupė.
1 d. 11.00 val. Renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti Radviliškyje, prie Civilinio
metrikacijos skyriaus paradinio įėjimo.
2 d. 9.00–19.00 val. 100 kilometrų pažintinis šeimų ralis aplink Radviliškio rajoną Lietuvos Valstybės 100-čiui
paminėti ir Radviliškio rajono savivaldybės mero taurei laimėti prie Radviliškio Lietuvos Sąjūdžio stadiono.
2 d. 11.00 val. Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimo šventė prie Radviliškio sporto arenos.
6 d. 13.00 val. Šilalės šokių studijos „Salto“ šokio spektaklis „Pušų viršūnėse“. Renginys nemokamas.
12 d. 18.00 val. Animacinis kino filmas „Gnomai“. Bilieto kaina: 2 Eur.
14 d. 18.00 val. Gedulo ir vilties dienos minėjimas Radviliškyje prie Tremtinių vagono.
18–22 d. Vaikų dienos stovykla „Laisvieji aitvarai“.
Baisogalos kultūros centras
www.baisogaloskc.lt
8 d. 18.30 val. Baisogalos kultūros namų (centro) kūrybinės veiklos 60-metis ir Baisogalos Garbės piliečių
vardų suteikimas.
8 d. 21.00 val. Gegužinė miestelio centre. Linksmina netradicinė kapelija „Dainoriai“.
10 d. 11.00 val. Šeimos diena prie Baisogalos kultūros centro.
14 d. 17.30 val. Gedulo ir Vilties diena. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įkūrimo 30-metis. Baisogalos
Sąjūdžio grupės dalyvių pagerbimas.
Meno kolektyvų išvykos:
3 d. 13.00 val. Vokalinis moterų ansamblis dalyvauja Lietuvos suaugusiųjų vokalinių ansamblių festivalyjekonkurse „Muzika kalba tėčiui“ Šeduvos kultūros ir amatų centre.
9 d. Mišrus choras dalyvauja Lietuvos vakarų krašto dainų šventėje Klaipėdoje.
9 d. Mėgėjų teatras dalyvauja Lietuvos 100-mečio Dainų šventės Teatro dienos generalinėje repeticijoje
Telšių miesto šventėje.
9 d. 19.30 val. Vokalinis moterų ansamblis ir liaudies kaimo kapela „Žvangulis“ dalyvauja Bendruomenės
šventėje Baisogalos dvaro parke.
16 d. 10.00 val. Baisogalos kultūros centro netradicinė kapelija „Dainoriai“ koncertuoja avininkystės parodoje
Pavartyčiuose.
22 d. Baisogalos kultūros centro netradicinė kapelija „Dainoriai“ koncertuoja labdaros koncerte Šeduvos
globos namuose.
24 d. Baisogalos kultūros centro netradicinė kapelija „Dainoriai“ koncertuoja Joninių šventėje
Pelėdnagiuose, Kėdainių r.
Šeduvos kultūros ir amatų centras
www.seduvoskultura.lt
2 d. Šeimų ralio, skirto Lietuvos Valstybės 100-čiui ir Radviliškio rajono savivaldybės mero taurei laimėti,
dalyvių sutikimas Šeduvos m. Laisvės aikštėje.
3 d. 13.00 val. Lietuvos suaugusiųjų vokalinių ansamblių festivalis-konkursas ,,Muzika kalba tėčiui“.
5 d. 12.00 val. Žavadienis Šeduvos m. Laisvės aikštėje, Šeduvos kultūros ir amatų centre.
14 d. 18.00 val. Gedulo ir Vilties diena. Teofiliaus Matulionio liturginio minėjimo diena Šeduvos Šv.
Kryžiaus atradimo bažnyčioje. Po Šv. Mišių –- Panevėžio r. Smilgių kultūros centro Perekšlių padalinio
mėgėjų teatro spektaklis „Saulėgrįža“ Kultūros ir amatų centre.
23 d. 15.00 val. Šeduvos miesto 640 metų sukakties šventė „Laiko ratas“. Joninės Šeduvos miesto parke.
Meno kolektyvų išvykos:
3 d. 14.00 val. Estradinio ansamblio koncertas festivalyje „Linksmoji armonika“ Natkiškių kultūros centre,
Pagėgių r.
9 d. Mėgėjų teatras dalyvauja Dainų šventės „Vardan tos...“ Teatro dienos „Sau, tautai, žmonijai“
generalinėje repeticijoje Telšiuose.
13 d. 11.00 val. Mėgėjų teatro spektaklis „Leiskit į Tėvynę“ Šiluvos bažnyčioje.
17 d. 14.00 val. Tautinių šokių kolektyvas ,,Gintaris“ dalyvauja respublikiniame vyresniųjų liaudiškų šokių
kolektyvų festivalyje „Trenkim polką prie Pentos“ Sintautų kultūros centre, Šakių r.
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:
2 d. Bike fiesta.
17 d. 11.00 val. Lietuvos Šimtmečio taurės žirgų konkūro varžybos Pakiršinyje.
23 d. 18.00 val. Pakiršinio kaimo šventė „Pakiršinimui – 520 metų“ Pakiršinio dvaro parke.
Birželio 23 d.–liepos 20 d. Fotografijų paroda „Pakiršinys“.
Edukacijos:
4 d. 17.00 val. Amatų ir folkloro edukacija Šeduvos lopšelio-darželio ugdytiniams.
7 d. 10.00 val. Edukacija „Devyni darbai, dešimtas badas“.
13 d. 10.30 val. Edukacija „Mano batai buvo du“.
19 d. 9.30 val. Edukacija „Devyni darbai, dešimtas badas“.
Viešoji biblioteka ir jos filialai
www.radviliskiobiblioteka.lt
Viešojoje bibliotekoje:
Birželio 1 d.–rugpjūčio 31 d. Skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“.
1 d. 10.00 val. Konferencijų salėje – Tarptautinis pasakų čempionatas „Vieną kartą gyvenam“.
1–29 d. Žaislotekoje – lėlių-knygų personažų paroda „Atėję iš knygų...“ iš Raseinių M. Martinaičio viešosios
bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėjos Jolantos Gudeikytės asmeninės kolekcijos.
3–29 d. Mažojoje galerijoje – Jadvygos ir Donato Kurmanskių keramikos darbų paroda.
4–29 d. Konferencijų salėje – Sigito Mikučio fotografijų paroda „Gimę laisvės dieną“.
7 d. 15.00 val. Žaislotekoje – literatūrinė valandėlė „Nesibaigianti vaikystės šalis“, skirta poetės Janinos
Degutytės 90-mečiui paminėti.
14, 28 d. 15.00 val. Žaislotekoje – renginys „Vasaros kompanijoje – pasaka“.
19–22 d. Viešojoje, Šeduvos ir Tyrulių bibliotekose – Vaikų vasaros užimtumo stovykla „Draugystės
stovykla“ (renginiai ir užsiėmimai – tik stovyklos vaikams).
28 d. 17.00 val. Konferencijų salėje – Jono Marcinkevičiaus literatūrinės premijos įteikimo vakaras.
Filialuose:
1 d. 11.00 val. Kutiškių bibliotekoje – renginys „O mes – vaikai, o mes – pasaulis“, skirta Tarptautinei vaikų
gynimo dienai.
1 d. 12.00 val. Skėmių bibliotekoje – popietė „Mažo žmogaus didelis pasaulis“.
1 d. 13.00 val. Pociūnų bibliotekoje – popietė „Vaikų gynimo dienos šventė“.
6 d. 10.00 val. Sidabravo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupėje – bibliotekininkės ir pasakų senelės
išvyka su pasakų dėžute.
11–18 d. Pociūnų bibliotekoje – literatūros paroda „Kai į šiaurę ešelonai ėjo“, skirta Gedulo ir vilties dienai
paminėti.
15 d. 16.00 val. Kutiškių bibliotekoje – piešinių paroda-konkursas „Kelionė į pasakų karalystę“.
18–28 d. Šniūraičių bibliotekoje – literatūrinė paroda ,,Savo sumanymais žmogus visada didis“, skirta
vokiečių rašytojui Erichui Marijai Remarkui –120 metų.
Birželio 18 d.–liepos 2 d. Pociūnų bibliotekoje – literatūros paroda „Žydinčio paparčio ugnis“.
22 d. 12.00 val. Skėmių bibliotekoje – popietė „Su knygos šviesa“.
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis
www.daugyvenesmuziejus.lt
Kleboniškių kaimo buities muziejuje
16 d.16.00 val. Pakruojo r. Plaučiškių mėgėjų teatro spektaklis Žemaitės komedija „Mūsų gerasis“.
Alksniupių kultūros namai
1 d. Renginiai, skirti Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.
9 d. 10.00 val. Mėgėjų teatras dalyvauja Dainų šventės „Vardan tos...“ Teatro dienos „Sau, tautai, žmonijai“
generalinėje repeticijoje Telšiuose.
23 d. 22.00 val. Vakaronė „Laužo šviesa“ Kultūros namų kieme.
Aukštelkų kultūros namai
14 d. 16.00 val. Minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties dienai.
Beinoravos pramogų ir šokių salė
2 d. Šeimų ralio, skirto Lietuvos Valstybės 100-čiui ir Radviliškio rajono savivaldybės mero taurei laimėti,
dalyvių sutikimas Sidabravo seniūnijoje.
14 d. 15.00 val. Gedulo ir vilties dienos minėjimas prie Beinoravos kaimo kryžiaus.
23 d. 19.00 val. Joninių vakaras.
Daugėlaičių pramogų ir šokių salė(renginiai vyksta Daugėlaičių bendruomenės salėje)
1 d. 16.00 val. Šventė „Spalvotas pasaulis ", skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.

9 d. 14.00 val. Sporto aikštelės atidarymo šventė Bendruomenės aikštėje.
15 d. 20.00 val. Suaugusių dramos kolektyvo spektaklis K. Sajos „Kepurė dega" renginyje „Teatras po 100čio žvaigždėtu dangum" Šniūraičiuose.
22 d. Joninės Bendruomenės aikštėje:
18.00–20.00 val. Įvairios sporto rungtys.
20.00 val. Joninių šventė.
25 –29 d. Vaikų vasaros stovykla.
Grinkiškio pramogų ir šokių salė
1 d. 19.00 val. Tėvo dienos minėjimas. Pašušvio kultūros namų dramos kolektyvo „Savi" spektaklis V.
Bladykaitės „Ženteliai“.
2 d. Šeimų ralio, skirto Lietuvos Valstybės 100-čiui ir Radviliškio rajono savivaldybės mero taurei laimėti,
dalyvių sutikimas Grinkiškio miestelyje.
10 d. 12.00 val. Meno kolektyvo „Sarva“ koncertas Raseinių r. Žaiginio miestelio Šienpjūties šventėje.
22 d. 21.00 val. Joninių šventė Pašušvio Žadikės slėnyje.
Kalnelio Gražionių kultūros namai
2 d. 16.00 val. Renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti, Kalnelio Gražionių vasaros estradoje.
23 d. 17.00 val. Šimtmečio Joninės–Rasų šventė Kalnelio Gražionių vasaros estradoje.
5, 7, 12, 19, 21, 26, 28 d. 15.00–18.00 val. Popietės „Ežiuko“ klubo nariams Vaikų ir jaunimo užimtumo centre.
Karčemų bendruomenės namai
16 d. 19.00 val. Meno kolektyvai dalyvauja šventėje „Šniūraičiams – 345“ Šniūraičių vasaros estradoje.
22 d. 19.00 val. Joninių šventė Karčemų parkelyje.
Palonų daugiafunkcis centras
1 d. 16.00 val. Popietė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai „Mano aitvarėlis“.
9 d. Išvažiuojamasis kolektyvų „Jaunieji smalsučiai“ ir „Sveikata – vertybė“ pasirodymas festivalyje Palangoje.
18–22 d. 9.00-13.00 val. Vaikų socializacijos ir poilsio stovykla „Profesijos keliu“.
22 d. Išvažiuojamasis kolektyvo „Atgaiva“ koncertas Pakiršinyje.
29 d. 10.00 val. Šventinis rytmetis „Iki pasimatymo, darželi!“.
Pašušvio kultūros namai
2 d. Šeimų ralio, skirto Lietuvos Valstybės 100-čiui ir Radviliškio rajono savivaldybės mero taurei laimėti,
dalyvių sutikimas prie Minaičių memorialo.
1 d. 19.00 val. Kultūros namų dramos kolektyvo „Savi" spektaklis V. Bladykaitės „Ženteliai“ Grinkiškio
pramogų ir šokių salėje.
12 d. 10.00 val. Minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties dienai memorialo Lietuvos partizanams (Miknių-Petrėčių
sodyba, Minaičių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.)
22 d. 21.00 val. Joninės Pašušvyje Žadikės slėnyje.
15 d. 21.00–24.00 val. Diskoteka jaunimui.
Pociūnėlių kultūros namai
1 d. 11.00 val. Sporto šventė.
2 d. 12.00 val. Renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.
3 d. 13.00 val. Renginys, skirtas Tėvo dienai paminėti.
22 d. Vainikų pynimas ir įteikimas Jonams.
22 d. 21.00 val. Joninių gegužinė.
Raudondvario kultūros namai
22 d. 17.00 val. Kino klubo popietė.
29 d. 18.00 val. Karaokė ir galvosūkių vakaras šeimoms.
Sidabravo kultūros namai
1 d. 10.00 val. Renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.
2 d. Šeimų ralio, skirto Lietuvos Valstybės 100-čiui ir Radviliškio rajono savivaldybės mero taurei laimėti,
dalyvių sutikimas Sidabravo seniūnijoje.
14 d. 12.00 val. Minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties dienai Sidabravo krašto muziejuje.
20 d. Išvyka po Radviliškio rajono gražiausias sodybas.
Skėmių pramogų ir šokių salė
1 d. Vaikų gynimo dienos šventė „Spalvota vaikystė“.
2 d. Išvyka į Šeimų šventę Pociūnėliuose
7 d. 19.00 val. Komandos „Visažiniai“ žaidimas protmūšyje „Šaukštu proto neįkrėsi“ Baisogaloje.
17 d. Dalyvavimas Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje Karklėje.
23 d. Išvyka į Jonines Pociūnėliuose.

25-26 d. Sodybų ir laukų apžiūra.
Šaukoto kultūros namai
1 d. 13.00 val. Renginiai, skirti Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.
3 d. 13.00 val. Popietė, skirta Tėvo dienai paminėti.
23 d. 21.00 val. Joninių gegužinė prie Šaukoto miestelio tvenkinio.
Šiaulėnų kultūros namai
1 d. 12.00 val. Renginys „Nupieškime saulę“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai, Šiaulėnų miestelio aikštėje.
2 d. 11.00 val. Meninė programa, skirta Šeimų ralio, Šeimų ralio, skirto Lietuvos Valstybės 100-čiui ir
Radviliškio rajono savivaldybės mero taurei laimėti, dalyviams Šiaulėnų miestelio aikštėje.
8 d. 19.00 val. Moksleiviška diskoteka.
10 d. 11.00 val. Kultūros namų meno kolektyvų koncertas, skirtas Šiaulėnų parapijos 500-ųjų metinių minėjimui
Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčioje.
14 d. 17.00 val. Minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties dienai.
22 d. 20.00 val. Joninių šventė „Paparčio žiedelis" Šiaulėnų miestelio aikštėje.
Šniūraičių pramogų ir šokių salė
15 d. 20.00 val. Renginys ,,Teatras po 100-čio žvaigždėtu dangum“.
16 d.19.00 val. Šventė „Šniūraičiams – 345“ Šniūraičių vasaros estradoje.
17 d. 11.00 val. „Šimtmečio“ parko atidarymas.
22 d. 19.00 val. Šniūraičių vokalinio ansamblio „Bendraminčių" koncertas Joninių šventėje Karčemų parkelyje.
23 d. 19.00val. Meno kolektyvų koncertas Joninių šventėje Kutiškiuose.
Tyrulių pramogų ir šokių salė
1 d. 19.00 val. Humoro grupės koncertas skirtas Tėvo dienai.
22 d. 20.00 val. Jonvakaris Tyrulių parke.
Vadaktų pramogų ir šokių salė
1 d. 15.00 val. Popietė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.
23 d. 20.00 val. Joninių vakaras.

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.

