Liepos 19-25 dienomis Radviliškio mieste ir rajone vyksiantys renginiai:
23 d. 15:00 val. Vadaktų kultūros bendruomenės kieme - Vadaktų, Sidabravo, Beinoravos
bendruomenių popietė: žaidimai, dainos, viktorina. ,,Sveiks kaimyne, išgyvenęs karantiną.
23 d. 19:00 val. Kalnelio Gražionių vasaros estradoje Oninių gegužinė. Onų pagerbimas, muzikinė
programa-koncertas, žaidimai, pramogos ir diskoteka.
23 d. 11:00 val. Skėmiuose, prie pramogų ir šokių salės - praktinis užsiėmimas „Kada ir kaip ir kaip
rinkti vaistažolės“.Su Žolininkė Janina Stankiene vaistažolių ir arbatžolių rinkimas.
24 d. 16:00 val. Kleboniškių kaimo buities skyriuje - popietė klojimo teatre: spektaklis „Indraja –
Saulės duktė“ .Edukacinė programa „Kaip buvo pramogaujama“ .Radviliškio krašto bei šiaurės
Aukštaitijos regiono šokių bei etnografinių žaidimų edukacinė pamoka su folkloro ansambliu
„Aidija“.

24 – 25 d. Šiaulėnų miestelio 529 - ojo gimtadienio šventiniai renginiai:
24 d. (šeštadienis)
6.00 val. – kviesliai kviečia miestelio gyventojus į šventę.
6.00–17.00 val. – sporto varžybos
6.00 – 11.00 val. – žvejų varžybos (V. Janučio tvenkinys)
11.00 – 13.00 val. – gatvės krepšinis (mokyklos sporto aikštynas)
14.00 – 17.00 val. - parko ir paplūdimio tinklinis (mokyklos sporto aikštynas)
Šiaulėnų krašto muziejuje:
11.00 - 17.00 ir 20.00 - 22.00 val. - Meno kūrėjos Genės Stugienės tapybos ant šilko kūrinių paroda
Šiaulėnų miestelio aikštėje
17.00 val. – Radviliškio kultūros centro šokėjų ir muzikantų sambūrio „ŠELMIAI“ koncertas
18.00 val. - Šventės atidarymas. Sveikinimo žodis
Senjorų liaudiškų šokių grupės „PATREPSĖLIS“ ir kapelos „KARČEMĖLĖ“ koncertas
19.00 val. – Rapolo ir Aurelijos Meškauskų koncertas
20.00 – 22.00 val. – Šiaulėnų kultūros namų meno saviveiklininkų koncertas
22.00 val. – grupės „Žemaitukai“ koncertas
23.00 – 24.00 val. – diskoteka
25 d. (sekmadienis)
Renginiai Šiaulėnų Šv. Onos parapijos bažnyčioje:
Tituliniai Šv. Onos atlaidai:

10.30 val. – Votyvinės atlaidų Šv. Mišios, maldos už Šiaulėnų bažnyčios fundatprių Joną Šemetą,
Šv. Onos litanija
12.00 val. – iškilmingos sumos Šv. Mišios su procesija. Mišias aukos kunigas svečias Virginijus
Veilentas, teologijos daktaras, pulkininkas leitenantas, Lietuvos karinių oro pajėgų vyriausiasis
kapelionas.

25 d. 13:00 val. Burbiškio dvaro istorijos skyriuje - pantomimos teatro „A“ programa. Edukacinis
spektaklis.
25 d. 11:00 val. Prie Radviliškio miesto kultūros centro - „Kojinių mezgimo“ čempionatas.

Daugiau renginių rasite čia: inforadviliskis.lt/renginiai

