
Miesto šventės „ŠvenČIA ANYKŠČIAI!“ programa 
2017 m. liepos 20–23 d. 

Liepos 20 d., ketvirtadienis 
Nuo 12 val. iki 18 val. – šeimų ir jaunimo erdvės „Žalioji juosta“ kūrimas ir kitos veiklos miesto 
parke. 
19 val. – filmas „SIERANEVADA“ 2016, N-13. Filmą pristato publicistas Rytis Zemkauskas. „Kino 
karavanas“ Kultūros centre. 
20 val. – literatūrinio festivalio „Rašytojų balsai iš A. Vienuolio verandos: klasika ir modernumas“ 
vakaras, skirtas Muziejaus 90-mečiui, A. Vienuolio memorialinėje sodyboje. Literatūrinė-muzikinė 
kompozicija „Noktiurnas Gimtinei“ su aktore Dalia Michelevičiūte. 

Liepos 21 d., penktadienis 
Nuo 9 val. – floristinių kilimų pynimas ir paroda A. Baranausko aikštėje ir Šventosios kairiojoje 
krantinėje. 
Nuo 10 val. – šeimų ir jaunimo erdvė „Žalioji juosta“. Aktyvios pramogos, kūrybinės dirbtuvės, 
sporto varžybos miesto parke. 
14 val. – senovinių automobilių suvažiavimas „Plieno upė” miesto parke. 
Nuo 15 val. – sporto varžybos (drakonų valčių lenktynės, virvės traukimo varžybos ir kt.) 
Šventojoje šalia kairiojo kranto terasos. 
18 val. 45 min. – „Sakymas Anykščiams“ prie Anykščių koplyčios – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centro. 
19 val. – šventinė eisena nuo Anykščių koplyčios – Pasaulio anykštėnų kūrybos centro į A. 
Baranausko aikštę. 
19 val. 30 min. – Anykščių miesto šventės atidarymas. Anykščių rajono Garbės piliečio vardo 
suteikimas rašytojui Rimantui Vanagui. Pabradės (Švenčionių r.) fanfarinio orkestro koncertas 
prie Kultūros centro. 
20 val. – Zitos Inčirauskienės ir Kazimiero Inčirausko parodos atidarymas Angelų muziejuje – 
Sakralinio meno centre. 
20 val. 30 min. – pavakarojimas su Anykščių kultūros centro kapela „Grieža“ (vadovas Kęstutis 
Grigaliūnas) prie Kultūros centro. 
20 val. 30 min. – retro skveras, Panevėžio styginių kvartetas, romansų atlikėjai ir kt. Anykščių 
senamiestyje. 
21 val. – Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinio ansamblio „MUSICA HUMANA“ (vadovas 
Algirdas Vizgirda) koncertas Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. 
21 val. 30 min. – grupių „Kely“ (Anykščiai) ir „Extend” (Panevėžys) koncertas prie Kultūros centro. 
21 val. 30 min. – interaktyvios patyrimų erdvės „VISA TA“ atidarymas. Garso ir vaizdo sintezė: 
legendinio G. Gascevičiaus audioperformancas „FonoGrafijos“, eksperimentiniai būgnininkų solo 
išstojimai „Drummaturgija” ir meninės instaliacijos dešiniojoje Šventosios krantinėje. 

Liepos 22 d., šeštadienis 
Nuo 9 val. – šventinė mugė A. Baranausko aikštėje ir Vilniaus gatvėje. 
9 val. – rytinė mankšta „Pabuskite, Anykščiai!“ ZUMBA su trenere Gintare prie Kultūros centro. 
Nuo 9 val. – A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus viešnagė Anykščių 
senamiestyje. 
Nuo 9 val. – Knygų mugė. 11–13 val. – knygų mugės edukacinės programos vaikams Vilniaus 
gatvėje. 



10 val. – Miestelėnų bendrystės pusryčiai A. Vienuolio skvere. 
Nuo 10 val. – šeimų ir jaunimo erdvė „Žalioji juosta“. Aktyvios pramogos, kūrybinės dirbtuvės, 
sporto varžybos (krepšinio 3x3, paspirtukų, rankų lenkimo, dronų, šaškių, šachmatų varžybos ir 
kt.) miesto parke. 
Nuo 10 val. – interaktyvi patyrimų erdvė „VISA TA“. Bendruomenės „blusų“ turgus, meninės 
instaliacijos dešiniojoje Šventosios krantinėje. 
Nuo 10 val. – mėgstamiausia muzika iš vinilinių plokštelių bibliotekos terasoje, Vyskupo skvere. 
10 val. 30 min. – hip-hop turnyras „Anykščiai gatvės šokio ritmu“ prie Kultūros centro. 
12 val. – Algimanto Švėgždos parodos atidarymas Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centre. 
13 val. – fortepijoninių duetų koncertas Anykščių muzikos mokykloje. Dalyvauja Guoda 
Indriūnaitė (Anykščiai), Edyta Mydłowska (Lenkija) ir mokyklos moksleivių duetai. Anykščių 
kūrybos ir dailės mokyklos jaunųjų menininkų darbų paroda Anykščių muzikos mokykloje. 
13 val. 30 min. – floristinių kilimų konkurso dalyvių apdovanojimai prie Kultūros centro. 
14 val. – Anykščių kultūros centro šokių kolektyvų koncertas „Žolynėlis“ prie Kultūros centro. 
14 val. 30 min. – Izidoriaus Girčio fotografijų archyvo perdavimas Anykščiams L. ir S. Didžiulių 
viešojoje bibliotekoje 
15 val. – Anykščių kultūros centro vokalinių kolektyvų koncertas „Upės vingis“ Šventosios kairiojo 
kranto terasoje. 
16 val. – Literatūros popietė „Anykščiai Europos kryžkelėse“ su rašytoju Andrejumi Kurkovu 
(Ukraina) ir jo romanu „Šengeno istorija“ prie A. Baranausko klėtelės. Dalyvauja autorius, 
romano vertėja Zita Marienė ir Kauno ukrainiečių bendrijos ansamblio „Smerička“ dainininkai. 
18 val. – mišraus choro „Židinys“ (Kaunas) koncertas (meno vadovas ir dirigentas Pranas 
Jurkonis) Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre. 
20 val. – vakaro koncertas: grupės „Laiptai“, „Pelenai“, BIX, DJ Monsta Dainuvos slėnyje. 
Fejerverkas. 
21 val. – Filmo „Žydrasis horizontas“ peržiūra L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje. 

Liepos 23 d., sekmadienis 
10 val. – 17-ojo Tarptautinio vargonų muzikos festivalio atidarymas Anykščių Šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčioje. Dalyvauja Povilas Syrrist-Gelgota (altas, vokalas, Norvegija), Jarūnė 
Barkauskaitė (vargonai, Lietuva). 
11 val. – Šv. Onos atlaidai Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. 
13 val. – Vytauto V. Landsbergio kūrybos popietė „Pasakojimai apie namus“, skirta rašytojo, 
poeto, kino ir teatro režisieriaus, bardo jubiliejiniam gimtadieniui, Kultūros centre. 

Organizatorius 
Anykščių rajono savivaldybės administracija 

  

 


