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MISKO
FESTIVALIS

Festivalio tema:
“NIEKAS NENORI IŠNYKTI”
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Šis festivalis yra gyvas 
renginys, naujiems  

dalyviams jungiantis 
programa gausėja.

Stovykoje gyvensime 
gamtos ritmu, tad 

laikai yra orientaciniai.

“Miško pamokos”
 9-12 val. Mokinių žygis su 
Whatansu 
 10 val. Žygis pėsčiomis  po 
šventvietes su archeologu 
prof. V.Vaitkevičium: “Atran-
dant Šventosios pasaulį” (su 
išankstine registracija) 
 13-16 val. Mokinių  žygis 
su Whatansu 
 14 val. Mokymai miško sa-
vininkams su gamtininku ir 
miškininku A. Gaidamavičiu-
mi (2 dienos). I-diena. Miškas 
- pagrindinė laukinės gam-
tos buveinė. (išankstinė 
registracija abiems dienoms)
 17-19 val. Šeimų žygis „Iš 
komforto zonos į mišką“ su 
Whatansu stovyklų organiza-
toriais (su išankstine registracija)

 19 val. Festivalio atidarymo 
koncertas su Egle Sirvydyte 
 20.30 val. Pokalbis prie 
ugnies: “Miško ir žmogaus 
vienybė”   su etnologu D. 
Razausku , astronomu S. 
Lovčiku ir etnografe O. 
Drobeliene.

“Idėjų suneštinis” 
 9.30 val. - 18:00 Miško 
terapijos diena “Gydan-
tis miškas: miško terapijos  
galimybės Lietuvoje” su 
Europos Miško Terapi-
jos Instituto bendrakūrė-
ja  Petra Cau Wetterholm 
(Švedija) ir mokslininke/ 
vaistinių augalų tyrėja dr. 
Vitalija Povilaityte- Petri 
(Belgija), etnografe Onute 
Drobeliene  (išankstinė 
registracija)
 10 val.  Ekskursija po švent-
vietes lengvaisiais automo-
biliais  po Anykščių kraštą 
“Miškas ir žmogus” su ar-
cheologu prof. V. Vaitkeviči-
um (registuojamės iš anksto) 
(išankstinė registracija)
 10 val. Mokymai  miško 
savininkams su gamtininku 
ir miškininku A.Gaidam-
avičiumi. II- diena. Mišką 
reikia kirsti taip, kad jis to 
nepajustų. (išankstinė reg-
istacija abiems dienoms)
 14 val. Žygis baidarėmis 
su Anykščių regioninio par-

ko gidu (su registracija/ už 
baidarės nuomą susimoka-
ma atskirai )
 15 val. Festivalio dekoraci-
jų gaminimas iš augalų su 
Giedražole
 16 val. Pėdsekystės žygis jau-
nimui su A.Gaidamavičium 
 Nuo 18 val. Bendruomeninis  
idėjų suneštinis ir miško puota: 
 18-20val. Filmas “Rytojus”,  
 18-21val. Miško stovyklėlė 
vaikams su Šventosios 
upės mokykla, 
 20-21 val.  Vaišės ir Lėto-
jo miesto kūrimo dirbtuvės 
„Lėtasis miestas miško 
pašonėje“ (kviečiame ats-
inešti savo vaišių )
 21 val. Vakaro koncertas: 
Monika Juškevičiūtė ir 
Saulius Spindi 

“Penktadienis   ateičiai“ 
 8.30 val. Dviračių žygis po 
Anykščių Šilelį  su  Anykščių 
Regioninio parko gidu.
 10 val. Pokalbis apie prisi-
taikymą prie klimatos kai-

tos “Gili  adaptacija”  ir 
video tiltas  su prof. Jem 
Bendell (Anglija)
 13 val. Pėsčiųjų žygis su 
Anykščių regioninio parko 
gidu į Budragaidžio rezervatą.
 15 val. Debatai: “Biomasė 
– atsinaujinančios energijos 
šaltinis ar miškų naikinimo 
įrankis?” (debatuos Re-
migijus Lapinskas, Pasaulio  
bioenergetikos asociacijos 
prezidentas ir Raul Cazan 
(Rumunija/Belgija) 2Celsius 
Network įkūrėjas, biomasės 
ieškinio ES pateikėjas.)
 16 val. Panirimas į mišką 
su Europos miško terapijos 
instituto bendraįkūrėja  Pe-
tra Ellora Cau Wetterholm 
(Švedija)
 16:30 val. “Penktadie-
niai  ateičiai (Fridays For 
Future)“  jaunimo judėjimo 
klimato kaitos aktyvizmo 
dirbtuvės: #kartuužklimatą. 
 18 val. “Pokytis”  Auksės 
Petrulienės  piešinių paroda/ 
instaliacija ir pokalbis apie 
meną, bendruomeniškumą 
ir medžių gynimą Kaune 
 19 val.  Koncertas: “Ka-
manių šilelis”
 20 val.Vakaro  poka-
lbis  “Gamtiškas  atkūri-
mas: laukiniškumas pa-
saulyje ir mumyse” su 
eko logu-v i z ion ier iumi 
Alan Watson Featherstone 
(Škotija),  paskyrusiu 30 
metų Kaledonijos miško 
Škotijoje atkūrimui. 
 21 val. Koncertas:  “Strings 
of Earth Orchestra”
 

“Saulėgrįža“
 Nuo 10 val. Visą dieną   veiks  geros 
nuotaikos ir judesio erdvė aktyviems 
užsiėmimams, pusiausvyrai ir  judėjimo 
džiaugsmui: “Miško cirkas”
 11 val. Kūno terapijos patyrimas „Skleiskis 
gamtoje “  su  Aina Pakelte  (išankstinė 
registracija)
 Nuo 10 val. Visą dieną  Artoteka menų 
studijos  kūrybinės dirbtuvės.
 10 val.“Miško sodas”, pokalbis su Marium 
Krikščiūnu apie maistinių augalų 
kultivavimą remiantis miško ekosiste-
mos pavyzdžiu
 14 val. “Bitės- miško gyventojos“ po-
kalbis-dirbtuvės  su Marium Krikščiūnu
 15 val. Panirimas į mišką ir pokalbis 
apie miško terapijos galimybes Lietuvo-
je su Mila Monk. 
 16 val.“Miško sodas”, pokalbis su Marium 

Krikščiūnu apie maistinių augalų kultivavimą 
remiantis miško ekosistemos pavyzdžiu 
 16:30 val. „Homo sapiens“  trumpas jauni-
mo spektaklis 
 17 val.  “Medžio dienoraščiai”- jaunimo 
filmų peržiūra ir pokalbių ratas
 Nuo 18 val. Bendruomeniškas pasiruošimas  
Rasų šventei:
Vartų statymas, vainikų pynimas,  dekoracijų iš 
augalų pynimas, būrimai žoliavimas su Onute 
Drobeliene ir pasakojimas apie Šilų dzūkų 
gyvenimą santarvėje su gamta -”Mūs krūmo 
namai palei girių...”
Suneštinė Rasų šventė: sutartinės su  Laurita, 
naktišokiai

  10 val. Uždarymo ratas 
 15 val. Uždarymo filmas „Rūgštus miškas“ 
(Kino namai, A. Baranausko a. 2, Anykščiai, su 
bilietais)

Festivalio iniciatoriai: 
Anykščių Jurzdiko 

bendruomenė.

Pagrindinis renginio 
rėmėjas:

Festivalio partneriai: 

Paramos gavėjo informacija: 
Anykščių Jurzdiko bendruomenė, 
V i ln iaus  g .  41 ,  LT-  29145, 
Anykščiai,  įm. kodas 303502356, 
A/s LT607300010153309901, 
Swedbank, banko kodas 73000, 
Paramos gavėjo statusas nuo 
2014.12.23. Mokėjimo paskirtis: 
parama Miško fest iva l iu i .

Beveik visi festivalio renginiai yra 
nemokami, bet  kviečiame Jus 
prisidėti prie festivalio rengimo 
veiklomis, savanoriavimu ar pare-
miant jo organizavimą.
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