“ANYKŠČIŲ MIŠKO FESTIVALIS” birželio 20 – 24d.

PROGRAMA
Miške gyvensime gamtos ritmu, tad laikai orientaciniai

Anykščių šilelyje: pievoje tarp Šventosios upės ir Puntuko akmens:
20d. TREČIADIENIS <<FESTIVALIO ATIDARYMAS —“ANYKŠČIŲ ŠILELIO” 160tas GIMTADIENIS>>
18.00 Tarmiškas „Anykščių šilelio” skaitymas, prof. Skirmantas Valentas
20.00 Žygis žvėrių takais su Tadu Baltruku – Voveriu
** Suneštinė iškyla, pokalbiai ir muzika prie ugnies **
21d. KETVIRTADIENIS << MIŠKO FORUMAS — IDĖJŲ SUNEŠTINIS>>
IDĖJŲ SUNEŠTINIO programa:
I dalis << MIŠKAS MIESTE — medžių, viešųjų erdvių ir bendruomenių ekosistema >>
10.00 – 11.30.. Idėjomis ir patirtimi dalinsis: miestų antropologė-urbanistė Jekaterina
Lavrinec, advokatas Saulius Dambrauskas, arboristas Algis Davenis, medžių gynėjas Rob
McBride, Šilutės, Šiaulių, Kauno, Klaipėdos, Vilniaus medžių gynėjai
11.30 – 12.15 Pasitarimas grupėse: „Kaip piliečiai ir bendruomenės gali prisidėti prie medžių
ir žaliųjų erdvių apsaugos ir kūrimo?“
12.15 – 13.00 Dirbtuvės: „Kaip sukurti sėkmingą medžių gynimo kampaniją/ How to run a
tree saving campaign?“ Rob McBride (Anglija)
13.00 – 14.00 Pietų pertrauka

II dalis << GIRIŲ LIKIMAS – kokiais miškais džiaugsis mūsų vaikai? >>
14.00 – 15.30 Idėjomis ir patirtimi dalinsis: Andrėjus Gaidamavičius ir Marius Kaukėnas
„Plyni kirtimai ir Labanoras“, Mindaugas Survila „Sengirių likimas: miško fondo idėja”,
Gintautas Kniukšta ir Petras Budvytis, „ Vilmour Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų
pristatymas”, pilietinis judėjimas Gyvas miškas „Lietuvos miškų situacija: ko mes norim ir
ką darom?“, EMA— Estijos aplinkosauginis judėjimas iš Estijos „Baltijos miškai. Estijos
situacija“
15.30 – 16.15 Pasitarimas grupėse: „Kokios miškų strategijos siekiame Lietuvoje ir Baltijos
šalyse, ir kaip visuomenė gali ją įtakoti? Kokie galimi alternatyvūs bendruomeniniai
sprendiniai ar projektai?”
16.15 – 17.00 Dirbtuvės: „Baltijos šalių miškai be plynų kirtimų/No more clearcuts in the
Baltics“ Indrek Vainu (Estija)
9.00 Meditacija miške
11.00 Rytinis plaukimas Šventąją baidarėmis (registracija)
15.00 Kūrybinės dirbtuvės vaikams “Miško paukščiai” su eiguliu Raimundu Ereminu ir gamtos
meno kūrėja Ieva Voroneckyte.
17.00 Filmas „Sengirė“ (Kino namai)
18.30 Peter Wohlleben knygų “Paslaptingas medžių gyvenimas“ ir “Kaip gyvūnai jaučia ir
supranta pasaulį” pristatymas su leidykla “Kitos knygos” ir gamtininku A. Kulbiu
19.45 Susitikimas su gamtos fotografu Mariumi Čepuliu "Kiek ežiai suvalgo obuolių ir kaip
prieiti prie gyvūnų?"
21.00 Kas yra sengirė? Kodėl miške reikalingas pūvantis medis? Ar Lietuvoje daugėja
miško?... - pokalbiai apie mišką... su Mindaugu Survila ir Mariumi Čepuliu
** Vakarojimas ir muzika prie ugnies **

22d. PENKTADIENIS << PANIRIMAS Į MIŠKĄ >>
9.00 Meditacija miške
10.00 – 13.00 Dr. Qing Li, “Šinrin-joku: panirimo į mišką menas ir mokslas – kaip medžiai
padės jums rasti sveikatą ir laimę” Japonijos miško medicinos asociacijos presidento, miško
terapijos eksperto paskaita ir seminaras (išankstinė registracija) (Japonija)
15val. Kūrybinės dirbtuvės: Miško judėjimo kūrimas/ Setting up a Forest Movement ,
EMA—Estijos aplinkosauginio judėjimas (Estija) ir pilietinis judėjimas Gyvas miškas
17.30 Pažintis su Melkio mokykla ir Miško darželiu
18.00 “Miškas –mokykla” – pokalbis apie kitokį švietimą su Simona Vaitkute (Big Tent
Camps, (LT)) ir Joel Mowdy (Green School, Bali ir JAV)
19.00 “Pažintis su miško terapija” su Japonijos miško medicinos asociacijos presidentu,
miško terapijos ekspertu Dr. Qing Li (Japonija)
20.30 “Keliaujantis akmuo” poezijos rinkinio pristatymas, dr. Giedrius Alkauskas kompozitorius muzikologas, matematikas ir poetas
22val. SEN SVAJA naujojo albumo koncertas „Pelkių kraitis“
23:30val. Filmo “Raganos Baba Jagos sunaikinimas” premjera Lietuvoje (JAV)

** Festivalio metu taip pat veiks “Vabzdžių viešbutis“, „Basų kojų takas“, „Miško klausymo
stotelė”, „Aitvarų dirbtuvės” „ Vaikų tipis, ” **

Inkūnų kaime, Šimonių girioje:
23-24d. ŠEŠTADENIS-SEKMADIENIS << RASOS >>
Nuo 11 val. Suneštinės Rasų šventės kūrimas, dainos ir šokiai Šimonių girioje.

