
Miesto šventė „Vasaros atogrąžos Anykščiuose“  

2021 m. liepos 22–25 d. 

PROGRAMA 
Liepos 22 d. ketvirtadienis 

Renginiai, skirti Anykščių žydų bendruomenės žūties 80-mečiui atminti: 

18 val. Prisiminimų pusvalandis buvusio Janydžių geto vietoje ties J. Biliūno ir Šeimyniškėlių gatvių sankryža 

19 val. Sambūris prie holokausto aukų kapų Liudiškių kalvos papėdėje. Dalyvauja Vilniaus choralinės 

sinagogos kantorius Šmuelis Jatomas 

21 val. 30 min. Anykščių kultūros centro teatro spektaklis „Anykščių dantiraštis“ pagal to paties pavadinimo 

Rimanto P. Vanago dokumentinę poemą (rež. Jonas Buziliauskas) žydų kapinėse Kęstučio gatvėje 

 

Liepos 23 d. penktadienis 

Nuo 9 val. Tarptautinio floristinių kilimų konkursas ir paroda Vyskupo skvere 

16 val. Dailininkės Zitos Inčirauskienės jubiliejinės parodos pristatymas ir naujos knygos ,,Romualdas  

Inčirauskas. Nulipdytas gyvenimas” pristatymas Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre 

18 val. Šventės atidarymas Vyskupo skvere 

● Anykščių rajono Garbės piliečio pagerbimas 

● Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų orkestro koncertas (vadovas ir dirigentas Ričardas 

Kukulskis) 

18 val. Anykščių atviras futbolo 5x5 čempionatas, II turo varžybos centriniame miesto stadione 

19 val. Vakaras „Open up & Jazz“ su Anykščių menininkais ir grupe „The Good Time Boys“ Anykščių 

menų inkubatoriaus-menų studijos terasoje  

20 val.  Festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ koncertas Šv. Mato bažnyčioje 

21 val. Pianistės Paulinos Dūmanaitės rečitalis (Lietuva, Ispanija) Anykščių kultūros centro koncertų 

salėje (bilieto kaina 10 Eur) 

 

Liepos 24 d. šeštadienis 

Nuo 9 val. iki 22 val. – Šventės mugė M. Valančiaus ir Parko gatvėse 

Pramogos vaikams ir šeimoms miesto parke ir Šventosios upės pakrantėje 

10 val. Miestelėnų pusryčiai. Groja Anykščių kultūros centro instrumentinis kvartetas (vad. Kęstutis 

Grigaliūnas) prie A. Vienuolio paminklo 

10 val. Knygų mugė L. ir S. Didžiulių bibliotekos kiemelyje 

Nuo 10 val. sporto veiklos: 

 Tradicinis šaškių turnyras miesto parke, esant blogam orui „Nykščio namų“ didžiojoje  

konferencijų salėje 

 Beisbolo sporto šakos pristatymas miesto parke 

 Lauko teniso dvejetų turnyras Anykščių lauko teniso kortuose 

 10.30 val. Anykščių rajono 3×3 krepšinio čempionato IV etapas miesto parko krepšinio aikštelėje 

Nuo 10 val. iki 19 val. – Vaizdo ir garso instaliacijos istorinių sukakčių tematika, prisimenant pirmųjų 

tremčių 80-metį, paskutinių didžiųjų tremčių 70-metį bei žydų holokausto 80-metį. Dirbtinio intelekto 

generuojama emocinė tremties programa „Veidrodis iš Amžinojo įšalo“. Anykščių žydų istorijos atodangos 

„Talifa kumi“ („Kelkis ir eik“), žydų gyvybės ir mirties kelių per Anykščius pristatymas A. Baranausko 

aikštėje 

11 val. LRS nario Tomo Tomilino knygos „Knyga ne vaikams. 9 mitai apie gyvenimą tarp karnavalo ir 

pasninko“ pristatymas L. ir S. Didžiulių bibliotekoje 

Nuo 11 val. iki 17 val. – Kūrybinės veiklos ir edukaciniai užsiėmimai visiems Angelų muziejaus kiemelyje 

12 val.  Zumba su trenere Diana Petrusevičiene ir treniruotė su Daniele Juškaite „Anykščių jaunimo klubo“ 

poilsio erdvėje Vyskupo skvero papėdėje („Ančių slėnyje“) 

13 val. Istorijos mokslų dr. Norberto Černiausko knygos „1940. Paskutinė Lietuvos vasara“ pristatymas  

L. ir S. Didžiulių bibliotekoje 

13 val. Tarptautinio floristinių kilimų konkurso dalyvių apdovanojimas prie Anykščių kultūros centro 



14 val. Pokalbis su „Ananaso kelionės“ tinklaraštininke Ugne Vertelyte. Pokalbio moderatorė, lietuvių 

kalbos mokytoja Viktorija Ivanova „Anykščių jaunimo klubo“ poilsio erdvėje Vyskupo skvero papėdėje 

(„Ančių slėnyje“) 

14 val. Koncertas „Mes čia gimę“. Dalyvauja Anykščių kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai prie 

Anykščių kultūros centro 

15 val. Gamtos mokslų daktarės, anykštėnės Audronės Galvonaitės knygos „Paskui orus jų klystkeliais: 

paprastai - apie klimatą, vėją, debesis, meteorologinius reiškinius“ pristatymas L. ir S. Didžiulių bibliotekoje 

16 val. Literatūros popietė-dedikacija „Aš pažinau karalių Tavyje“, skirta Vytauto Mačernio 100-mečiui. 

Autorius ir atlikėjas aktorius Petras Venslovas, dalyvauja rašytoja Aldona Ruseckaitė prie Antano Baranausko 

klėtelės 

16 val. Spalvotų miltelinių dažų ir vandens mūšiai „Anykščių jaunimo klubo“ poilsio erdvėje Vyskupo 

skvero papėdėje („Ančių slėnyje“) 

16.30 val. Pasaulio anykštėnų susitikimas-piknikas parke prie Anykščių koplyčios – Pasaulio anykštėnų 

kūrybos centro 

18 val. Festivalio „Naujasis Baltijos šokis“ spektaklis „The Lion’s Den“. Sabina Bočková & Johana 

Pocková (Čekija) Anykščių kultūros centro koncertų salėje (bilieto kaina 10 Eur) 

19 val. miesto parke: 

● Anykščių kultūros centro populiariosios muzikos grupė „Užgaidos“ (vad. Regina Stumburienė) 

● Muzikinė programa „O buvo taip...“ Solistai: Gintarė Skerytė (sopranas), Kęstutis Alčauskis (tenoras), 

Dainius Puišys (baritonas). Instrumentinis trio: Povilas Jaraminas (fortepijonas), Jaroslavas 

Cechanovičius (gitara), Eugenijus Kanevičius (kontrabosas) 

Dalyvauja sportinių šokių pora Katerina Voropaj ir Vadimas Šuško. Koncerto konferansjė – aktorius 

Giedrius Arbačiauskas 

● Grupė „Queens of Roses“ 

20 val. Vyskupo skvero papėdėje („Ančių slėnyje“): 

● Anykščių kultūros centro pramoginės muzikos grupė „Puella“ (vad. Rūta Aglinskienė) 

● Grupė „Diksai“ 

● Grupė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ 

19 val. prie miesto kempingo „Po žvaigždėm“: 

● Klaipėdos džiazo orkestras (vad. Kęstutis Sova) 

● Grupė „John’s Shower Band“ 

● Grupė „Reinless“ 

23 val. Šventinis fejerverkas prie Šventosios upės tilto 

 

Liepos 25 d. sekmadienis 

Šv. Onos atlaidai: 

9 val. Šv. mišios Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje 

9 val. Atlaidų mugė Vyskupo skvere 

11 val. Šv. mišios – Suma Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje 

10 val. Lauko teniso dvejetų turnyras Anykščių lauko teniso kortuose 

13 val. Teatro vaikams „Teatriukas” teatralizuotas koncertas šeimai „Muzikiniai vasaros puslapiai“ Anykščių 

kultūros centro koncertų salėje 

 

Miesto šventės metu vykstančios parodo: 

Kęstučio Indriūno tapybos darbų paroda „Karantininė tapyba“ Anykščių kultūros centras 

Evaldo Ivanausko paroda „Pašnekesiai su Vincu Firinausku“ Anykščių menų inkubatorius-menų studija 

Zitos Inčirauskienės paroda „Nauja – tai užmiršta sena“ Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre 

Kęstučio Indriūno darbų paroda Gatvės galerijoje 

 

 

Anykščių rajono savivaldybė 


