Miesto šventės „Anykščiai. Čia žmonės kuria“
ir IX pasaulio anykštėnų suvažiavimo
PROGRAMA
2019 m. liepos 26–28 d.
Veiklos visomis dienomis:






Anykštėno mokytojo Antano Puodžiūno (1928–2017) fotografijų lauko paroda „Laiko
paralelės“ iš A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fondų
Anykščių miesto centre
Fotožurnalisto Jono Junevičiaus paroda „Akimirkos“, kurioje eksponuojama autentiški
momentai iš Pasaulio anykštėnų suvažiavimų, vykusių 1992–2016 m. Anykščių kultūros
centre (AKC)
Anykščių fotometraštininko Izidoriaus Girčio fotografijų paroda praėjime tarp L. ir S.
Didžiulių viešosios bibliotekos (Biblioteka) pastatų
Liepos 26 d., penktadienis

Nuo 9.00 val. Tarptautinio floristinių kilimų konkurso kūrinių pynimas ir paroda A.
Baranausko aikštėje
15.00 val. Skulptoriaus Romualdo Inčirausko medalio „Mano vaikystės fotografas“
perdavimas Izidoriaus Girčio muziejui Bibliotekoje
Nuo 15 val. Vaikų krepšinio varžybos 3x3 parko sporto aikštelėje
15.30 val. Cianotipijos dirbtuvės Bibliotekos lauko terasoje
16.00–19.00 val. Pasaulio anykštėnų registracija Anykščių Koplyčioje – Pasaulio
anykštėnų kūrybos centre(Koplyčioje)
17.00 val. Rimanto Povilo Vanago ir dar 79 pasakotojų knygos „Šaukštas jubiliatui:
smagūs rinktiniai anykštėnų nutikimai“ pristatymas. Knygą pristato aktorius Giedrius
Arbačiauskas Koplyčioje
18.45 val. Anykštėnų fotoportretų koliažo MES atidengimas prie Koplyčios
19.00 val. Šventinė eisena nuo Koplyčios į miesto parką
19.30 val. Šventės atidarymas, Anykščių rajono savivaldybės garbės piliečio pagerbimas
miesto parko scenoje
20.00 val.:
 Maduonos miesto (Latvija) kultūros namų pučiamųjų orkestro koncertas (vad. Andrejs
Cepitis)
 Pavakarojimas su AKC populiariosios muzikos grupe „Užgaidos“ (vad. Regina
Stumburienė) ir kapela „Grieža“ (vad. Kęstutis Grigaliūnas)
Nuo 21.00 val. „Pamiršti Anykščiai – vaizdai ir garsai“ iš Petro Nazarovo archyvo lauko
ekrane prie AKC
21.00 val. Vyskupo skveras – anykštėnų susitikimo vieta. Kūrybinės improvizacijos ir
pokalbiai prie arbatos. Kūrybinės dirbtuvės „Angelų keliu“ šalia Bibliotekos
22.00 val. Anykščių kultūros centro teatro spektaklis Juozo Tumo-Vaižganto „Žemės ar
moters“ (rež. Jonas Buziliauskas) senamiesčio skvere
Liepos 27 d., šeštadienis
8.30 val. Rytinė mankšta prie parko scenos:
 „World Jumping“ sportinių batutų treniruotė su Jovita Miniauskiene
 ZUMBA su Jurgita Vitkovskaja

Nuo 9.00 val. Šventės mugė Valančiaus g. ir parke
Nuo 9.00 val. Turizmo kontaktų mugė parke
Nuo 9.00 val. Mažoji knygų mugė šalia AKC
10.00 val. Miestelėnų pusryčiai prie A. Vienuolio paminklo
10.00–12.00 val. Pasaulio anykštėnų registracija AKC
10.00–18.00 val. Emos Trapikienės siuvinių paroda bei Avižienių giminės ekspozicija.
Svečius sutinka parodos autorė Pasaulio anykštėnų namuose (Vilniaus g. 41)
Nuo 10.00 val. Krepšinio varžybos 3x 3 parko sporto aikštelėje
Nuo 10.00 val. Anykščių miesto šventės šachmatų turnyras Bibliotekos salėje
Nuo 10.00 val. Šaškių turnyras Anykščių sporto ir laisvalaikio centre (Liudiškių g. 18)
Nuo 11.00 val. Vaikų, jaunimo ir šeimų kūrybinės dirbtuvės parke prie tipio
Nuo 11.00 val. Virtuali realybė prie parko sporto aikštelės
11.30 val. Dienos koncertai parko scenoje:
 Maduonos miesto (Latvija) kultūros namų pučiamųjų orkestro koncertas (vad. Andrejs
Cepitis)
 AKC mėgėjų meno kolektyvų ir svečių koncertas
11.30 val. Anykštėno Donato Inio tapybos darbų parodos „Kas Jūs esate – mes buvome,
kas Jūs būsite – mes esame“ atidarymas AKC
12.00–14.00 val. Pasaulio anykštėnų IX suvažiavimo posėdis bei kompozitorės ir atlikėjos
Indrės Stakvilės-Ehrhardt koncertas „Žvaigždės danguje“ („Stellae in coelo“) AKC didžiojoje
salėje
13.30 val. Anykščių muzikos mokyklos kolektyvų koncertas „Vasaros muzika
Anykščiams“ Muzikos mokyklos kieme
14.00 val. Floristinių kilimų pynėjų apdovanojimas. Lietuvos kurortų asociacijos
apdovanojimai „Vasaros liūtas 2019“ parko scenoje
15.00 val. Norberto Černiausko knygos „Apie šaulius, riterius ir drakonus Lietuvoje“ bei
Mindaugo Nefo knygos „Dvasios aristokratai. Lietuvos šaulių sąjungos siekiai ir realybė 1919–
1940 m.“ sutiktuvės Bibliotekos salėje
16.30 val. Anykštėnės, tarptautinių konkursų laureatės, pianistės Mildos Daunoraitės
koncertas Muzikos mokyklos salėje
17.00 val. Literatūros ir muzikos popietė „Tada aš laimingas...“, skiriama Juozo TumoVaižganto 150-mečiui. Dalyvauja solistė Jolanta Stumbrienė (sopranas) ir aktorius Ferdinandas
Jakšys prie Antano Baranausko klėtelės
18.00 val. ir 20.00 val. Dviratininkų iš Latvijos „GreenTrials“ akrobatinio važinėjimo
pasirodymas parko sporto aikštelėje
18.00 val. Festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ koncertas „A. Vivaldi muzikos
ekspresijos“. Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis ansamblis „Musica humana“ (meno
vadovas Robertas Beinaris). Solistai: Vytautas Kiminius (birbynė), Robertas Beinaris (obojus,
meilės obojus) Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje
20.00 val. Vakarinis koncertas parko scenoje:
 „John's Shower Band“
 „La Forza“ (Renata Norvilė, Neringa Nekrašiūtė, Dagna Kondratavičiūtė (vokalas) ir
muzikinė Pauliaus Zdanavičiaus grupė)
 *„Poliarizuoti stiklai“
 „Rojaus tūzai“
 Šventės fejerverkas
22.00 val. Kino karavanas Vyskupo skvere
23.00 val. Naktinis dviratininkų iš Latvijos „GreenTrail“ akrobatinio važinėjimo
pasirodymas parko sporto aikštelėje
23.30 val. Diskoteka jaunimui prie parko scenos

Liepos 28 d., sekmadienis
Šv. Onos atlaidai:
9.00 val. Šv. Mišios Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje
11.00 val. Šv. Mišios – Suma Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje
13.00 val. Punsko teatro „Aurora“ muzikinis spektaklis „Kol širdis vis dar plaka“ (pasaka
su baltų mitologijos elementais) (rež. Arnoldas Vaznelis) AKC didžiojoje salėje

