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BALANDIS
11 d. Anykščių – Lietuvos kultūros sostinės 2012 prista-

tymo vakaras „Anykščių literatūrinės tradicijos unikalumas: 
nuo Antano Baranausko iki Valdo Papievio“ Vilniuje.

13 d. Rytų Aukštaitijos muzikos mokyklų festivalis „Mūsų 
viltys 2012“ Anykščių muzikos mokykloje.

15 d. Etnokultūros renginys „Teatneša Velykė visus 
džiaugsmus iš sykio“ Anykščių miesto parke.

16 d. Lietuvos Respublikos graikų-romėnų imtynių jau-
nučių pirmenybės Anykščiuose, sporto ir laisvalaikio kom-
plekse „Keturi kalnai“.

19 d. Rašytojo, Lietuvos memorialinės muziejininkystės 
pradininko Antano Vienuolio-Žukausko 130-osios gimimo 
metinės Anykščiuose. Klaipėdos muzikinio teatro spektaklis 
Giedriaus Kuprevičiaus miuziklas „Veronika“ (pagal A. Vie-
nuolio apsakymą „Paskenduolė“, libreto autorė Birutė Mar, 
režisierius Jonas Vaitkus) Anykščių kultūros centre.

25 d. Tradicinė tarprajoninė lėlininkų šventė „Kai prabyla 
lėlės“ Anykščių kultūros centre.

28 d. Kultūrizmo, kūno rengybos ir bikinio kategorijų 
varžybos „Anykščių taurė 2012“ Anykščių kultūros centre.

GEGUŽĖ
1 d. Tradicinis 49-asis bėgimas „Anykščiai-Puntuko 

akmuo-Anykščiai“, startas ir finišas Anykščiuose, poilsio 
namų „Anykščių šilelis“ teritorijoje.

3-5 d. Tarptautinis plaukimo sprinto festivalis „Anykščiai 
– 2012“ Anykščių plaukimo baseine „Bangenis“.

10-11 d. Respublikinis renginys leksikografo Konstantino 
Sirvydo asmenybės ir darbų sukaktims paminėti Vilniuje ir 
Anykščiuose.

12 d. Anykščių rajono seniūnijų sporto žaidynės Anykš-
čiuose.

18-20 d. Turistinio sezono atidarymas Anykščių krašte – 
nuotykių lenktynės „Nykštietiškas triatlonas 2012“.

19 d. Lietuvos Respublikos graikų-romėnų imtynių vaikų 
pirmenybės Anykščiuose, sporto ir laisvalaikio komplekse 
„Keturi kalnai“.

20 d. Motokroso Lietuvos taurės I etapas Mickūnų mo-
tokroso trasoje.

25-26 d. Tarptautinis graikų-romėnų imtynių turnyras 
Vladui Žmoginui atminti Anykščiuose, sporto ir laisvalaikio 
komplekse „Keturi kalnai“.

25 d. Anykščių kultūros centro projekto „Kartų kelias“ 
vaikų diena.

ATSIVėRIMAI. ANyKščIAI – 2012-ųJų LIETuVoS KuLTūRoS SoSTINė

Metai Kultūros sostinėje

26 d. šeimos ir poe-
zijos šventė vaikams „Po 
meilės sparnu džiaugsmo 
ir skausmo šaltiniai“ Grie-
žionėlėse, Liudvikos ir 
Stanislovo Didžiulių me-
morialinėje sodyboje-muziejuje.

28 d. Anykščių – Lietuvos kultūros sostinės ambasado-
rių Naujų idėjų kamerinio orkestro koncertas, skirtas Anykš-
čiams, Vilniaus rotušėje.

... ir dar gegužę:
* Antano Vienuolio gimnazijos 90-mečio jubiliejinė sa-

vaitė Anykščiams – 2012-ųjų Lietuvos kultūros sostinei.
* „Poezijos pavasaris – 2012“ Anykščiuose.

BIRŽELIS
1 d. Mokslinė konferencija „Lietuvos kalviškoji kryždir-

bystė“ ir kaltinių geležinių viršūnių paroda, Niūronyse. 
2 d. Žirgų sporto ir tradicinės kultūros ir šventė „Bėk bėk, 

žirgeli!“ Niūronyse.
Ypatingoji šių metų šventės mozaika:
- bendradarbiaujant su Lietuvos liaudies kultūros centru, 

vyks tautinio Lietuvos kostiumo pristatymas, bus surengti 
Anykščių rajono vaikų ir jaunimo tautinio aksesuaro konkur-
so darbų paroda-pristatymas bei Lietuvoje žinomos drabužių 
dizainerės J. Rimkutės ir „LT identity“ šiuolaikinės tautinės 
mados pristatymas-šou;

- pirmą kartą bus atvertas etnodizaino kiemas, kur savo 
kūrybą etninės kultūros tema pateiks dizaineriai iš Lietuvos;

- aidės Sutartinių festivalis „Saula sodų sodina...“, kurį 
vainikuos subtilus sutartinių giedotojų grupės „Trys keturio-
se“ ir elektroninės muzikos grupės „Fusedmarc“ bendras pa-
sirodymas;

- žiūrovų akis džiugins spalvingi tautinių šokių kolekty-
vai tarptautiniame liaudiškų šokių festivalyje „šokiu austos 
dienos Aukštaitijoje“, kuriame laukiami svečiai iš Latvijos, 
Estijos, Gruzijos ir Jordanijos.

...o taip pat, žinoma, ir žirginio sporto varžybos, konkū-
rų rungtys hipodrome, atvirosios Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centro svarsčių kilnojimo varžybos ir atvirojo Lietuvos 
ir Latvijos virvės traukimo čempionato I etapas.

10 d. Tradicinės ANTANINėS, skirtos Antano Baranausko 
ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus 85 
metų jubiliejui, Anykščiuose, prie A. Baranausko klėtelės.

12 d. Renginys, skirtas A. Vienuolio-Žukausko 130-o-
sioms gimimo metinėms, „A. Vienuolio kūriniai mūsų lūpo-
mis“ Ažuožeriuose.

13-16 d. 12-oji Tarptautinė vaikų ir jaunimo meno tera-
pijos ir kūrybinių improvizacijų stovykla-festivalis „TRošKI-
MAI“ Troškūnų vienuolyne.

14 d. Gedulo ir vilties diena, lietuvių tremčių 1940-1953 
m. atminimo diena Anykščiuose.

16-17 d. Troškūnų miesto šventė, etnokultūrinė programa 
„švintas untanai, duok šymet kū nars gera“ Troškūnuose.

23 d. Tradicinė Joninių šventė „Ant šv. Jono, ant jomar-
kėlio“ Kavarske.

30 d. Profesionalios muzikos festivalis „Rubikiai – dainų 
krantas“ Mačionyse.

Birželio 26 – liepos 3 d. Kraštotyros vasaros stovykla 
jaunimui „Anykščių krašto sakraliniai paminklai: Svėdasų ir 
Andrioniškio seniūnijos“.

2012 m. kultūrinė programa ir anonsai
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LIEPA
6 d. Anykščių kultūros centro projekto „Kartų kelias“ jau-

nimo diena. Grupės „Rebelheart“ koncertas.
12-15 d. Tarptautinis alternatyvios muzikos festivalis 

„Velnio akmuo“ Anykščių Dainuvos slėnyje.
14 d. Penktasis Svėdasų krašto talentų sambūris „Ieškoki-

me deimančiukų savyje ir šalia savęs“ Vaitkūnuose.
16 d. PPŽ – Pažintinis parkūro žygis po Anykščius.
16 d. Tradicinė lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

skrydžio per Atlantą atminties valanda prie Puntuko akmens 
Anykščių šilelyje. Patriotinės dainos koncertas.

20-22 d. Miesto šventė ir šv. onos atlaidai Anykščiuose.
Nuo 1440 metų liepos 22 dienos savo istoriją ant švento-

sios kranto skaičiuojantys Anykščiai į didžiausiai kasmetinei 
Miesto šventei audžia platų ir spalvingą literatūrinių, istorinių 
ir pramoginių renginių kilimą. o šią tradiciją jau kelintus me-
tus iš eilės papuošia ir margaspalvių, tik iš natūralių gamtos 
medžiagų nupintų floristinių kilimų respublikinis konkursas.

Ypatingoji šių metų šventės mozaika:
- liepos 21-oji nuskambės kaip jaunimo kultūros ir meno 

diena Anykščiuose: miestas virs viena migruojančia scena, 
viena parodų erdve, kur atsiskleis jaunųjų talentų kūryba, 
vaikų ir jaunimo kūrybiniai ieškojimai: džiugins parodos, 
koncertai, įvairūs pasirodymai;

- Anykščių senamiestis atgis istorinėmis improvizacijo-
mis rašytojo Antano Vienuolio-Žukausko amžininkų ir jo 
kūrinių herojų temomis, žiūrovų dėmesio lauks muzikos ir 
literatūros kompozicija Rimanto Vanago kūrybos motyvais 
„Iš tarpukario Anykščių žvaigždyno“;

- liepos 21-ąją vainikuos specialiai Anykščiams – Lietu-
vos kultūros sostinei 2012 sukurta šviesų ir džiazo opera pa-
gal rašytojo A. Vienuolio-Žukausko legendą „šventavartė“, 
kurios veikėjais taps garsūs atlikėjai, kilę iš Anykščių;

- ir, žinoma, DJ naktis Dainuvos slėnyje!
- be to – paros futbolo varžybos, gatvės krepšinis ir...
28 d. Kraštiečių šventė „Iš viso svieto į vieną vietą“ ir tra-

dicinės oninės Traupyje.

RUGPJŪTIS
5 d. Tarptautinis jaunųjų vargonininkų festivalis Anykščių 

šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. 
17-18 d. Nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vaka-

ras“ Anykščių Dainuvos slėnyje.
19 d. uAB „DEGSTA“ taurės motokroso varžybos Mic-

kūnų motokroso trasoje.
20-24 d. Tarptautinis jaunimo krepšinio turnyras „Centro 

taurė – 2012“ Anykščiuose.
24-26 d. Romų ir lietuvių kultūros tradicijų ir kūrybinio 

bendradarbiavimo dienos „Mes kelyje“ Troškūnuose. 
... ir dar rugpjūtį –
* Kūrybos pleneras „Angelai“.

RUGSĖJIS
1-2 d. Tėvynę mylinčių žmonių sąskrydis „Trakinių parti-

zanai“ Kurklių seniūnijos Trakinių kaime.
2 d. Lietuvos dviračių maratono taurės etapas „Anykščių 

dviračių maratonas“ Niūronyse.
3 d. Žirginio sporto varžybos „Aukštaitijos taurė 2012“ 

Niūronyse.
22 d. „Baltijos taurės – 2012“  II etapo varžybos riedslidė-

mis trasa Anykščiai-Burbiškis-Mačionys.
22 d. Tradicinė respublikinė šventė „Vaižgantinės“ Ma-

laišiuose.
Būna metuose viena diena, kai  rudens spalvomis pada-

bintas, žila senove alsuojantis Svėdasų seniūnijos Malaišių 
kaimas prisipildo širdžiai mielo šurmulio – čia jau trečią 
dešimtmetį vyksta tradicinės respublikinės „Vaižgantinės“. 
Kasmet jos sutraukia vis daugiau dalyvių, renginys įgauna 
naujų atspalvių, vaizdinių, pasipildo įspūdingesnėmis atrak-
cijomis.

O šiemet:
- tradiciškai dvi Lietuvos kūrybinės organizacijos, Ra-

šytojų sąjunga ir Žurnalistų sąjunga, paskelbs naująjį, jau 
vienuoliktąjį respublikinės literatūrinės Vaižganto premijos 
laureatą;

- svėdasiškiai čia, Malaišiuose, prie Vaižganto paminklo 
ir padavimais apipinto akmens Juodžiaus kelmo, įteiks ke-
tvirtąją Mažąją Vaižganto premiją;

- prie medžio skulptūroje pernai įsikūnijusių Vaižganto 
„Dėdžių ir dėdienių“ herojų Severiutės ir Mykoliuko vyks 
tradiciniai „Vaižganto skaitymai“;

- ir, žinoma, netrūks dainų, muzikos, parodų, susitikimų, 
bus ir malonių staigmenų...

...ir dar rugsėjį –
* Respublikinis slidininkų rudens krosas Anykščiuose.

SPALIS
1 d. Anykščių kultūros centro projekto „Kartų kelias“ sen-

jorų ir muzikuojančių šeimų diena.
8-23 d. Lietuvos profesionalių teatrų festivalis „Kliudžiau“ 

Anykščiuose.
12 d. Tradicinė knygos šventė „Tik širdis vis trokšta kurti“ 

ir iškilminga Antano Baranausko literatūrinės premijos įteiki-
mo ceremonija Anykščiuose.

20 d. Vokalinių ir romansinio dainavimo kolektyvų 
festivalis-konkursas „Dainuok, širdie, gyvenimą“ Leliū-
nuose.

LAPKRITIS
10 d. Elektroninės muzikos festivalis „The Machine 

Started To Flow Into A Vein (Vol. 3)“ Anykščių kultūros 
centre.

16-17 d. Lietuvos plaukimo federacijos taurės varžybos 
Anykščių plaukimo baseine „Bangenis“.

17 d. Aukštaitijos regiono romansų atlikėjų šventė „Aukš-
taitijos žiedynai“ Anykščių kultūros centre.

...ir dar lapkritį –
* E-DoX fiesta – pasaulio dokumentiniai filmai Anykš-

čiuose.

GRUODIS
8 d. Anykščiams – 2012-ųjų Lietuvos kultūros sostinei 

skirtas Vilniaus anykštėnų sambūrio renginys „Anykščių kul-
tūrinis turizmas: ką sukūrėme ir ką kuriame“ Vilniuje.

12-15 d. Tarptautinis tarmių festivalis Anykščiuose.
14-15 d. Lietuvos plaukimo 25 metrų baseine čempiona-

tas Anykščių plaukimo baseine „Bangenis“.

...O visus metus Anykščiuose –
* kiekvieno mėnesio 19 d. – tradicinis kultūros renginys 

Sakralinio meno centre. n


