Birželis
ŽASLIŲ KULTŪROS CENTRAS
Data
1─30

Vieta
Žaslių kultūros centras

1 d. 18 val.

Renginys
Kaišiadorių muziejaus paroda ,,Laisvės kova
laimėta! Kaišiadorių krašto partizanų istorija“
Povilo Malinausko kalvystės ir medžio kūrinių
paroda ,,Medis kalbina geležį“
Akcija ,,Taikos glėbys“

1 d. 18 val.

Kugelio kepimo edukacija (grupė suformuota)

Tradicinių amatų centras

3 d. 12 val.
4 d. 13 val.

Šakočių kepimo čempionatas
Kaišiadorių rajono tradicinių amatininkų darbų
paroda, amatų demonstravimas Kalviuose
Karpinių, šakočio ir kugelio kepimo edukacijos
(grupė suformuota)

Kaišiadorių miško parko estrada
Kalvių ežero pakrantė

8 d. 9 val.

Šakočio kepimo edukacija. Arbatos degustacija
(grupė suformuota)

Tradicinių amatų centras

9 d. 13 val.

Kugelio kepimo edukacija (grupė suformuota)

Tradicinių amatų centras

10 d.
12 val.
14 d.
17.30 val.

Anūkų šventė

Rusių k.

1─10 d.

7 d. 13 val.

Tradicinių amatų centras
Žaslių bažnyčios slėnis

Tradicinių amatų centras

Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Kauno aklųjų ir Žaslių kultūros centras
silpnaregių centro kolektyvų koncertas

15 d. 12 val. Šakočio kepimo edukacija (grupė suformuota)

Tradicinių amatų centras

17 d.
valanda
tikslinama
17, 24 d.
valanda
tikslinama

Kugelio kepimo edukacija (grupė suformuota)

Tradicinių amatų centras

Projekto ,, Žaslių tradicinių amatų centro veiklos
plėtra Kaišiadorių rajone ir vidurio Lietuvoje“
įgyvendinimas.
Darbų demonstravimas, pristatymas ir prekyba

Žaslių miestelio aikštė

22 d. 9 val.

Šakočio kepimo edukacija. Arbatos degustacija
(grupė suformuota)

Tradicinių amatų centras

23 d. 19 val. Joninių laužai

Žaslių bažnyčios slėnis

28 d. 18 val. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Projekto
,,Neškime kultūrą į kiekvienus namus“ tęsinys kapelos ,,Žasla“ koncertas

Veronikos Kurgonienės sodybos
kiemas Stabintiškėse

Data
1 d.
14 val.

KRUONIO KULTŪROS CENTRAS
Renginys
Tarptautinė vaikų gynimo diena

3 d.
20 val.

Jiezno KLC mėgėjų teatro spektaklis Liudvikos
Didžiulienės komedija „Paskubėjo“. Režisierė
Angelė Jaruševičienė

4 d.
11 val.

Vasaros atidarymo šventė
„Žiedai margi, banga vėsi-sutikim vasarą visi“

Vieta

Kruonio kultūros centras
Vilūnų bendruomenės namai

Kalvių ežero pakrantė

20 d.
17.30 val.
21 d.
14 val.
21 d. ir 28
d.
14.00 val.
22 d.
13 val.
23 d.
18 val.

Sveikatingumo popietė Darsūniškio parke prie
Nemuno
Edukacinė pamoka „Šventinių dekoracijų iš
popieriaus gamyba“, vad. S. Dičkienė
Kūrybinės molio dirbtuvės visai šeimai
Valanda su vaikais
„Žaidžiu aš, žaidi tu-žaiskime visi kartu“
Išvyka į Rasos šventę Kernavėje.
Registracija vykdoma iki birželio 20 d.

Darsūniškio parkas
Vilūnų struktūrinis padalinys
Kruonio kultūros centro vidinis
kiemelis
Kalvių bendruomenės
paplūdimys
Valstybinis Kernavės kultūrinis
rezervatas

2–30 d.

Kaišiadorių kultūros centro vaikų dailės būrelio
narių darbų paroda, vad. R. Galkuvienė

Kalvių struktūrinis padalinys

5–30 d

Menininko Raimondo Šimkevičiaus paroda
„Tradicijos ir avangardo prieskoniai"

Vilūnų struktūrinis padalinys

Birželio 19
d. – liepos
30 d.

Aivaro Jonykos fotografijų paroda
„Vasaros ritmas“

Kruonio kultūros centras

PALOMENĖS KULTŪROS CENTRAS
Renginys
Vieta

Data
1 d.
18 val.

Akcija ,,Taikos glėbys“, skirta Tarptautinei vaikų
gynimo dienai

Palomenės kultūros centras,
Palomenės KC Zūbiškių
padalinys

1–20 d.

Kaišiadorių kultūros centro dailės būrelio darbų
paroda ,,Tautinis kostiumas“

Palomenės KC Zūbiškių
padalinys

4 d.
11 val.

Sekminės

Gegužinės k.

17–30 d.

E. Milevičiaus medžio drožybos darbų paroda

Palomenės kultūros centras

21 d.
18 val.

Popietė ,,Joninių žolynai“. Vainikų pynimas

Palomenės KC
Zūbiškių padalinys

23 d.
Jonų ir Janinų sveikinimai
nuo 17 val.

Zūbiškių k.

23 d.
20 val.

Palomenės kultūros centro
kiemelyje

Data
1–30 d.
1–30 d.
1–30 d.

Joninės. Dalyvauja „Vaivos“ šokių ansamblis ir
kapela. Vadovai Jurgita Galdikienė ir Dainius
Petručionis

RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS
Renginys
Vieta
Leono Glinskio kūrybos darbų paroda
Rumšiškių kultūros centro
parodų salė
Tapybos darbų paroda „Etninė Lietuva dailininko
Pravieniškių seniūnijos fojė
akimis“
Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių keramikos
būrelio (vad. Audronė Skarbaliūtė) Rumšiškių
gimnazijos mokinių kūrybos darbų paroda

Rumšiškių kultūros centro
kiemelis

1–30 d.
14 d.
12 val.
15 d.
15 val.
17 d.
14.30 val.
23 d.
19 val.
23 d.
19 val.
23 d.
22 val.
26 d.
18 val.

Rumšiškių A. Baranausko gimnazijos Dovainonių
skyriaus ikimokyklinės grupės vaikų darbelių paroda
Gedulo ir Vilties dieną lankome tremtinius
Dovainonių apylinkėse
Vaikų vasaros šventė „Vasara su ugniagesiais“

2 d.
14 val.
7 d.
16 val.
13 d.
19 val.
14 d.
23 d.
19 val.
23 d.
20 val.
1–30 d.

Data
1 d.
18 val.
3 d.
15-07.03
d.
9 d.
18 val.
10 d.
11 val.
14 d. 17
val.
16 d.

Dovainonių skyriaus salė
Pravieniškių seniūnijos kiemas

Kolymos tremtinių susitikimas. Dalyvauja Rumšiškių
kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Žigla“
(vad. Modesta Kalinauskienė)
Rasos šventė prie Lašinių piliakalnio. Dalyvauja
Rumšiškių kultūros centro folkloro ansamblis
„Nedėja“ (vad. Lorita Kulakauskienė)
Rasos šventė

Rumšiškių kultūros centras

Rasos šventė ant Mergakalnio. Groja Laimutės ir
Jono Juškių šeimos kapela (vad. Jonas Juškys)
1941 m. birželio 26-osios Pravieniškių aukų
pagerbimas

Mergakalnis, Dovainonių k.,
Rumšiškių sen.
Pravieniškių II kaimas, prie
kryžiaus

Lašinių k., Rumšiškių sn.
Pravieniškių I kaimas

ŽIEŽMARIŲ KULTŪROS CENTRAS
Renginys

Data
1 d.
15 val.

Dovainonių skyriaus salė

Vieta

Vaikų gynimo dienos šventė. Spektaklis pagal R.
Skučaitės pjesę „Mergytė ieško pasakos“.
Estafetės, rungtys, didieji muilo burbulai. Akcija
„Taikos glėbys“
Romansų popietė „Būsiu laiminga glėby tavo“, skirta
Tėvo dienai
Teatro popietė. Žiežmarių kultūros centro dramos
būrelio „Durys“ spektaklis „Ant stogo“
Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Dokumentinio
filmo „Birželio ledas“ peržiūra
Susitikimas su Pakertų krašto tremtiniais

Žiežmarių kultūros centras

Joninės. Dalyvauja „Žiežmara“ ir Beloniškių
bendruomenės kapela. Vaikų erdvėje – K.
Zazerskienės molio virtuvė
Joninės

Žiežmarių kultūros centras

Genocido aukų muziejaus fotografijų paroda „Už
Uralo, žemės galo...“

Žiežmarių kultūros centras

Ringailių skyrius
Žiežmarių kultūros centras
Žiežmarių kultūros centras
Pakertų skyrius

Pakertų skyrius

KAIŠIADORIŲ KULTŪROS CENTRAS
Renginys
Vieta
Akcija ,,Taikos glėbys“
Kultūros centras
Paukščių festivalis
Paroda iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus fondų
„Vaclovas Straukas – mokytojas su fotoaparatu“ iš
ciklo „Paskutinis skambutis“ (1975–1987)
Romansų vakaras ,,Ant melsvo ežero bangų“

Kaišiadorių miško parko
estrada
Kultūros centras
Prie Gudienos tvenkinio

Tekstilės būrelio narių darbų paroda ir instrumentinio
trio naujos programos pristatymas ,,Muzikinis
mergrytis“
Gedulo ir Vilties dienos minėjimas

Kultūros centras

Vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvų šventė ,,Žilvitis

Kultūros centras

Kaišiadorys

16 val.
22 d.
18 val.

Data
1–30 d.
1–30 d.
1–30 d.
1, 6 d.
15 val.
1 d.
15.30 val.
2–30 d.

2 d.
14.30 val.
3 d.
10 val.
5,7, 9 d.
10 val.
7 d.
12 val.
8 d. 15
val.
9 d.
12 val.
13 d.
13 val.
19–22 d.
11 val.
19 d.
11 val.
23 d.
13 val.

žaliuoja“
Vasaros šventė. Dalyvauja Kaišiadorių kultūros
centro folkloro ansamblis „Verpeta“ (vad. Valerija
Jankauskienė)

Prie Antakalnio bendruomenės
namų

KAIŠIADORIŲ VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Renginys
Vieta
Sauliaus Maziliausko tapybos paroda
Viešoji biblioteka
Vaikų fotografijos paroda „Mano miestas, mano
Zūbiškių biblioteka
kaimas“
Aušros Mykolaitienės papuošalų paroda
Žaslių biblioteka
Robotikos užsiėmimai vaikams.
Pakertų biblioteka
Projektas „Robotikos mokykla bibliotekoje 2“
Pramogų diena, skirta tarptautinei Vaikų gynimo
Talpūnų biblioteka
dienai paminėti
Kauno apskrities viešosios bibliotekos leidinių
Viešoji biblioteka
paroda „Dvarai. Architektūrinis ir kultūrinis
palikimas“
Popietė „Laimingas vaikystės pasaulis“ (piešimas,
Tauckūnų biblioteka
palinkėjimai vasarai, žaidimai ir rungtys bibliotekos
kiemelyje)
Įdomioji robotikos pamoka Širvintų savivaldybės
Viešoji biblioteka
viešosios bibliotekos jauniesiems lankytojams
Robotikos užsiėmimai vaikams.
Šv. Faustinos mokykla
Projektas „Robotikos mokykla bibliotekoje 2“
Vasara su knyga
Dovainonių biblioteka
Žaslietės Genės Petkevičiūtės Juozaitienės tapybos
parodos atidarymas. Dalyvauja autorė
Muilo burbulų fiesta su knygų personažais

Žaslių biblioteka

Paskaita „Kaip išsaugoti sveikatą, nenaudojant
sintetinių vaistų“. Skaito Lina Paulauskienė
Robotikos užsiėmimai vaikams.
Projektas „Robotikos mokykla bibliotekoje 2“
Rytmetis „Vasara su knyga“

Rumšiškių biblioteka

Kūrybinės dirbtuvės vaikams „Pinsiu, pinsiu
vainikėlį“

Viešoji biblioteka

Dovainonių biblioteka
Pravieniškių vaikų darželis
„Ąžuoliukas“
Antakalnio biblioteka

Lietuvos Respublikos Seimas, įvertindamas tai, kad viena iš svarbiausių Europos Sąjungos regioninės politikos krypčių yra regioninio, istorinio
ir kultūrinio savitumo išsaugojimas; pabrėždamas tautinio kostiumo, kaip vieno iš tautos ir valstybės simbolių, etninio tapatumo ir nacionalinės
kultūros išraiškos formos svarbą, paskelbė 2017 metus Tautinio kostiumo metais.
Kaišiadorių rajone vyks šventės, festivaliai, pristatymai, edukaciniai užsiėmimai, kiti renginiai, kuriuose galėsime sužinoti, pamatyti ir parodyti,
koks įdomus, gražus ir turtingas mūsų tautinis kostiumas.
Kviečiame dalyvauti Tautinio kostiumo metams skirtuose renginiuose Kaišiadorių rajone, populiarinti ir sugrąžinti tautinį kostiumą į mūsų
valstybės šventes ir kasdienybę.

Tautinio kostiumo metams skirtų renginių gidas
Kaišiadorių rajono savivaldybė
Renginio pavadinimas

Data

Vieta

Vaikų ir jaunimo folkloro
kolektyvų festivalis ,,Žilvitis
žaliuoja“

Birželio
17–18 d.

Kaišiadorių
Žaslių,
Žiežmarių,
Palomenės kultūros
centrai, Vilūnų
bendruomenės namai
Kaišiadorių kultūros
centras

Edukacinis renginys, skirtas
Spalis
susipažinti su tautiniu nuotakos
drabužiu "Ruduo - vestuvių
metas"
Folkloro ansamblių šventė
II ketv.
„Margi parėdų raštai“

„Tautinis kostiumas šiandien“ Kaišiadorių apylinkių tautinio
kostiumo pristatymas,
koncertas
Rytmetis, skirtas tremtiniams ir
tautiniam kostiumui.
Dalyvauja Diana Tomkuvienė,
Rumšiškių kultūros centro
folkloro ansamblis
„Praviena“,vad. Ernesta

Kruonio kultūros
centras, Kruonis

Gegužės
26 d.

Palomenės kultūros
centras

Birželio
11 d.

Rumšiškių kultūros
centro Dovainonių
padalinys

Aprašymas
Festivalio baigiamajame renginyje - Lietuvos
regionų ir Lietuvos tautinių mažumų tautinio
kostiumo pristatymas

Organizatorių kontaktai
Arnoldas Škimelis, (8 346) 51 227,
rastine.kkc@remo.lt
Laima Morkūnienė, (8 346) 51 420,
edmukas4@gmail.com

Tautinio nuotakos kostiumo, vestuvių papročių,
tradicijų pristatymas
Šventėje dalyvaus Aukštaitijos ir Dzūkijos
etnografinių regionų folkloro ansambliai. Šventės
metu bus supažindinama su šių regionų tautiniais
kostiumais bei pristatyti specialiai Kruonio
kraštui sukurti kostiumai
Tautinio kostiumo bruožus pristato Diana
Tomkuvienė.
Folkloro ansamblio „Verpeta“ ,vad. Valerija
Jankauskienė, koncertas
D. Tomkuvienės knygos ,,Kaišiadorių apylinkių
tautinis kostiumas” pristatymas.
Folkloro ansamblio „Praviena“ koncertas

Arnoldas Škimelis, (8 346) 51 227,
rastine.kkc@remo.lt
Lina Urbanavičienė, (8 346) 51 420,
u.linos@gmail.com
Daiva Mockuvienė,
8 615 29 907
kruoniokc@gmail.com
Virginija Kudaševičienė,
8 656 19 517
palomenes.kulturoscentras@gmail.com
Genė Prunskienė, 8 656 19 518
gene.prunskiene@gmail.com

Žiūkienė
Rasos prie Lašinių piliakalnio
,,Iš brangiausios skrynios“
2018 m. kalendoriaus su
Ringailių folkloro ansamblio
dalyvių tautiniais kostiumais
pristatymas
Tautinio kostiumo pristatymo
šventė „Tai motulė gražiai
rėdė“
Tautinio kostiumo pristatymo
šventė „Tai motulė gražiai
rėdė“
Akcija „Pasimatuok tautinį
kostiumą“

Birželio
24 d.
Spalio 1
d.
Gruodis

Lašinių piliakalnis
Rumšiškių kultūros
centro Pravieniškių
padalinio mažoji salė
Ringailių salė

Tradicinė Rasų šventė pagal lietuviškas tradicijas,
pasidabinus tautiniu kostiumu
Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos šventėje
dalyvaus miestelio gyventojai, kurie turi
išsaugoję savo tėvų ir senelių tautinius kostiumus
Ringailių folkloro ansamblio dalyvių foto
nuotraukos (pagal metų laikus) su tautiniais
kostiumais

Rugpjūtis

Nemaitonių seniūnija, Šventė prie ežero, kurios metu bus pristatytas
prie Švenčiaus ežero Nemaitonių krašto tautinis kostiumas. Dalyvauja
Žiežmarių kultūros centro Ringailių folkloro
ansamblis, Kaišiadorių kultūros centro jaunimo
folkloro ansamblis „Žilvita“
Balandžio Mičiūnų
Šventė, kurios metu bus pristatytas Nemaitonių
29 d.
bendruomenės namai krašto tautinis kostiumas
Žiežmarių kultūros centro Dailės studijos nariai
sukurs žmogaus figūrų muliažus (moteriškas,
vyriškas ir 2 vaikiški) ir ištapys juos tautiniais
kostiumais. Liepos mėnesį muliažai bus
eksponuojami įvairiose Žiežmarių miesto vietose.
Gyventojai galės susipažinti ir fotografuotis
Seminaro vedėja - juostų audėja iš Užuguosčio
Ona Patronaitienė

Lorita Kulakauskienė, 8 699 16 713
loritaau@gmail.com
Aistė Blėdienė,
8 624 06 438
a.gudeliauskaite@gmail.com
Aldona Kamantauskienė,
8 656 19 521
Aldona.kamant@gmail.com
Aldona Kamantauskienė,
8 656 19 521
Aldona.kamant@gmail.com
Aldona Kamantauskienė,
8 656 19 521
Aldona.kamant@gmail.com
Jolita Pavasarytė,
8 652 27 651
ziezmariukc@gmail.com

Liepa

Žiežmariai

Tautinių juostų audimo
praktinis užsiėmimas

Spalis

Žiežmarių kultūros
centras

Paroda „Tautiniai raštai
lietuvių liaudies audiniuose“

Kovas

Žiežmarių kultūros
centro Pakertų
skyrius

Edukacinis užsiėmimas
„Lietuvių liaudies juostų
rišimas“

Balandžio Žiežmarių kultūros
14 d.
centro Pakertų
skyrius

Užsiėmimą ves amatininkė Vladislava
Gataveckienė

Birutė Zubkovienė,
8 656 19 520
birutėzu@gmail.com

Prisiminimų vakaras „Tautinis
kostiumas tremtyje“

Birželio 9 Žiežmarių kultūros
d.
centro Pakertų

Tremtinės Birutės Jacinavičienės prisiminimų
vakaras

Birutė Zubkovienė,
8 656 19 520

Parodoje bus eksponuojamos šeimos relikvijos:
lovatiesės, rankšluosčiai ir tautiniai kostiumai

Jolita Pavasarytė,
8 652 27 651
ziezmariukc@gmail.com
Birutė Zubkovienė,
8 656 19 520
birutėzu@gmail.com

skyrius

birutėzu@gmail.com

Renginys, skirtas Tautinio
kostiumo metams paminėti.
Lietuvos nacionalinio kultūros
centro tautinio kostiumo
kolekcijos pristatymas

Spalio
pabaigoje

Žaslių kultūros
centras

Dalyvauja Lietuvos nacionalinio kultūros centro
vyr. specialistė, tautinio kostiumo dizainerė
Danutė Keturakienė, liaudiškų šokių kolektyvas ir
folkloro ansamblis

Sertifikuotų tautinio paveldo
produktų tradicinės
amatininkės, senojo audimo ir
siuvinėjimo amato
puoselėtojos Bronės
Surdokienės tradicinių
drabužių detalių paroda
Lėlyčių tautiniais kostiumais
siuvimo ir juostų audimo
edukaciniai užsiėmimai

Kovas

Žaslių tradicinių
amatų centras

Parodoje bus eksponuojamos tautinio kostiumo
detalės

2017 m.

Žaslių tradicinių
amatų centras

Edukacinių užsiėmimų metu dalyviai išmoks
pasigaminti lėlytę, pasipuošusią tautiniu
kostiumu, išsiausti juostą, susipažins su tautinio
kostiumo detalių raštais

Raselė Ščerbavičienė,
8 346 20 274, 8 650 98 858
zasliukc@kaisiadorys.lt
Ilona Grabijolienė,
8 640 35 788
i.grabijoliene@kaisiadorys.lt
Raselė Ščerbavičienė,
8 346 20 274, 8 650 98 858
zasliukc@kaisiadorys.lt
Ilona Grabijolienė,
8 640 35 788
i.grabijoliene@kaisiadorys.lt
Raselė Ščerbavičienė,
8 346 20 274, 8 650 98 858
zasliukc@kaisiadorys.lt
Ilona Grabijolienė,
8 640 35 788
i.grabijoliene@kaisiadorys.lt

Kultūros ir paveldosaugos skyriaus informacija

