KRETINGOS RAJONO KULTŪROS CENTRO 2020 M. NUMATYTI SVARBIAUSIEJI RENGINIAI

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas
Renginių ciklas
LAISVĖS
IŠPAŽINTYS

Data

Vieta

Organizatorius, kontaktai

Sausio 10-13 d.

Kretingos rajono
kultūros centras,
Rotušės aikštė,
Katalikų bažnyčia,
M. Valančiaus
viešoji biblioteka,
Kretingos muziejus,
rajono mokyklos,
Salantų kultūros
centras ir skyriai,
Kretingos rajono
kultūros centro
skyriai ir Kretingos
rajono savivaldybės
M. Valančiaus
viešosios bibliotekos
filialai

Kretingos rajono savivaldybės
administracijos Kultūros ir sporto,
skyrius, Kretingos rajono kultūros
centras, Salantų kultūros centras
Kretingos muziejus, M. Valančiaus
viešoji biblioteka, Kretingos rajono
turizmo informacijos centras
Tel. (8 445) 53 525
Tel. (8 445) 52 082
Tel. (8 445) 58 245
Tel. (8 445) 77 612
Tel. (8 445) 78 980
Tel. (8 445) 73 102
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

Vasario 1 d.

Kretingos rajono
kultūros centras

1.

2.

Rajoninis solistų ir
vokalinių ansamblių

Anotacija

Renginių ciklo metu vyks spaudinių
parodos Kretingos muziejuje ir
M.
Valančiaus
viešojoje
bibliotekoje,
šachmatų ir šaškių turnyrai Salantų
kultūros
centre,
rajono
Turizmo
informacijos centras sausio 12 d.
miestiečius ir rajono gyventojus kvies į
edukacinį pasivaikščiojimą ,,Dvasinės
pergalės keliu“. Sausio 13 – oji prasidės
pilietine akcija „Atmintis gyva, nes
liudija“ prie Nepriklausomybės paminklo
Rotušės
aikštėje,
visuomenė
bus
kviečiama uždegti atminimo žvakes ir
kartu pagerbti Sausio 13-osios aukų
atminimą,
aktyviai
akcijos
vyks
Kretingos
rajono
kultūros
centro
skyriuose
ir
Kretingos
rajono
savivaldybės M. Valančiaus viešosios
bibliotekos filialuose, rajono mokyklose.
M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje
veiks interaktyvi paroda ,,Atmintis
gyva...“. Vakare Sausio 13-osios aukų
atminimo renginiai vyks Salantuose,
Darbėnuose, Kartenoje. Rajono Kultūros
centre
vyks
minėjimas
„Laisvės
išpažintys“ ir styginių kvarteto „Musica
Libera“, atlikėjo Mindaugo Rojaus
koncertas visuomenei.
Kretingos rajono kultūros centro Meno Konkurso tikslas puoselėti kamerinio
skyriaus vedėja–etnokultūros
muzikavimo
tradicijas,
aktyvinti
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specialistė Diana Brazdeikienė
Mob. (8 606) 85 747
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

konkursas
SIDABRINIAI
BALSAI

3.

4.

Renginių ciklas
APDOVANOK
MANE, TĖVYNE,
SAVIMI…, skirtas
Lietuvos Valstybės
atkūrimo dienai

Vasario 16 d.

Kretingos rajono
kultūros centras,
Rotušės aikštė,
Kretingos Viešpaties
Apreiškimo Švč.
Mergelei Marijai
bažnyčia

Kretingos rajono kultūros centro
direktorius Pranas Razmus
Tel. (8 445) 52 082
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
pranas.razmus@kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

UŽGAVĖNIŲ šventė

Vasario 25 d.

Kretingos rajono
kultūros centro
aikštė

Kretingos rajono kultūros centras,
centro skyriai
Tel. (8 445) 52 082
www.kretinga.lt

vokalinio žanro veiklą, skatinti vokalinius
ansamblius tobulėti, propaguoti lietuvių
kompozitorių autorinę kūrybą, įvertinti
suaugusiųjų vokalinių ansamblių meninį
lygį, išrinkti geriausius kolektyvus,
skatinti vokalinius ansamblius aktyviai
rengtis 2022 m. Lietuvos dainų šventei.
Konkurso metu kolektyvai pristato laisvai
pasirinktas programas, kurias įvertina
komisija ir išrenka šio žanro rajono
nugalėtojus,
kuriems
suteikiama
galimybė dalyvauti konkurso II ir III
turuose bei įgyti kolektyvo kategoriją,
pelnyti diplomą ar piniginį prizą.
Renginio metu žiūrovai gali susipažinti
su rajono mėgėjų meno kolektyvais,
įvertinti jų meninį lygį ir pasirengimą,
palaikyti mėgėjų meno kolektyvų
dalyvius, įvertinti jų indėlį į kultūrą.
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
skirtas renginys prasidės iškilminga
Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo
ceremonija
prie
Nepriklausomybės
paminklo Rotušės aikštėje. Kretingos
Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei
Marijai bažnyčioje bus aukojamos šv.
Mišios. Kultūros centre vyks Vyskupo
Motiejaus Valančiaus atminimo medalių
teikimo ceremonija, bus pristatyta roko
opera „Priesaika“.
Užgavėnės vadinamos „slenksčiu tarp
nueinančios
žiemos
ir ateinančio
pavasario“. Žmonės žiemą sutapatina su
demonu, kurį reikia nubaidyti, išvyti,
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www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

Respublikinė XXVIII
komedijų šventė
VĖINĖ JOUKA

Vasario 29 d.

Kretingos rajono
kultūros centras

Kretingos rajono kultūros centro
Egidijaus Radžiaus teatro
vyr. režisierius Nerijus Gedminas
Mob. (8 606) 85 864
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

Kovo 9-11

Kretingos rajono
kultūros centras,
Rotušės aikštė,
Katalikų bažnyčia,
M. Valančiaus
viešoji biblioteka,
rajono mokyklos,
Salantų kultūros
centras ir skyriai,
Kretingos rajono
kultūros centro
skyriai ir Kretingos
rajono savivaldybės
M. Valančiaus
viešosios bibliotekos
filialai

Kretingos rajono savivaldybės
administracijos Kultūros ir sporto,
skyrius, Kretingos rajono kultūros
centras, Salantų kultūros centras
Kretingos muziejus, M. Valančiaus
viešoji biblioteka, Kretingos rajono
turizmo informacijos centras
Tel. (8 445) 53 525
Tel. (8 445) 52 082
Tel. (8 445) 58 245
Tel. (8 445) 77 612
Tel. (8 445) 78 980
Tel. (8 445) 73 102
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

5.

Renginių ciklas
TRISDEŠIMT
LAISVĖS METŲ,
skirtas
Nepriklausomybės
atkūrimo 30-mečiui

6.

nugalėti ir sunaikinti, todėl Užgavėnių
reikšmingiausiu veiksmu taps Kanapinio
ir Lašininio kovos, Morės deginimas ir
blogų dalykų atsisakymas. Atvykusių
persirengėlių lauks linksmi šokiai,
žaidimai, konkursai, siurprizai ir gardūs
blynai.
Renginyje dalyvaus stipriausi įvairių
Lietuvos
regionų
mėgėjų
teatrų
kolektyvai, kurie kretingiškiams pristatys
komedijos žanro spektaklius. Šventės
programa kvies teatro mylėtojus visą
dieną dalyvauti teatro renginiuose, gyvai
bendrauti su vietos aktoriais. Renginį
užbaigs Kretingos Egidijaus Radžiaus
teatro spektaklis, mėgėjų teatrų dalyvių
lauks šventinė teatralizuota vakaronė.
Jubiliejinis renginių ciklas, skirtas
visuomenės patriotiškumo ir pilietiškumo
įprasminimui, tautos laisvės saugojimo ir
puoselėjimo tęstinumui įgyvendinti,
kūrybiškai švęsti Nepriklausomybės
atkūrimo 30-metį, įveiklinant visų
amžiaus grupių visuomenės narius,
kviečiant
juos
aktyviai
dalyvauti
išplėtotose
kūrybinėse,
meninėse,
edukacinėse,
kultūrinėse
veiklose,
pritraukti kuo daugiau jaunimo, jaunų
šeimų, organizuojant koncertą jaunimui
Rotušės aikštėje.
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Rajoninės retro
muzikos ansamblių ir
liaudiškų kapelų
apžiūros-šventės

Kovo 21 d.
(Darbėnų
skyriuje)
Kovo 22 d.
(Raguviškių
skyriuje)

Kretingos rajono
kultūros centro
Darbėnų,
Raguviškių skyriai

Kretingos rajono kultūros centro Meno
skyriaus vedėja–etnokultūros
specialistė Diana Brazdeikienė
Mob. (8 606) 85 747
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

XXIX respublikinė
liaudiškų kapelų šventė
JURGINĖS

Balandžio 25 d.

Kretingos rajono
kultūros centras

Kretingos rajono kultūros centro
direktorius Pranas Razmus
Tel. (8 445) 52 082
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
pranas.razmus@kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

XX-oji tarptautinė
vaikų ir jaunimo teatrų
kūrybinė laboratorijafestivalis ATŽALYNO
SCENA

Gegužės
15-17 d.

Kretingos rajono
kultūros centras

Kretingos rajono kultūros centro
Vaikų ir jaunimo teatro „Atžalynas“
vyr. režisierė Auksė Antulienė
Mob. (8 606) 86 044
teatrasatzalynas@gmail.com
www.teatrasatzalynas.lt
www.facebook.com/teatras.atzalynas
www.kretinga.lt

7.

8.

9.

Tai tradicinis dviejų dalių renginys.
Pirmoje dalyje pasirodys visi retro
muzikos ansamblių ir liaudiškų kapelų
rajono meno mėgėjų kolektyvų atlikėjai,
antroje – geriausieji, pagal meninį lygį
stiprūs kolektyvai. 2020 m. metais
mėgėjų meno kolektyvų apžiūros ir
geriausių kolektyvų nominacijos vyks
Kretingos rajono kultūros centro Darbėnų
ir Raguviškių skyriuose
Nuo 1992 m. Lietuvoje organizuojama
liaudiškų kapelų šventė ,,Jurginės“,
keliaujantis
respublikinis
renginys,
įkūnijantis
liaudiško
muzikavimo
tradicijas, puoselėjantis šio žanro muziką
bei saugantis etnokultūrines tradicijas.
Kretingoje ,,Jurginės“ vyko 1996, 2003,
2011 m. 2016 m., 2020 m. balandžio 25
d. kretingiškiai pasitiks respublikinę 29ąją liaudiškų kapelų šventę. Šventėje
pasirodys stipriausi Lietuvos regionų
liaudiškų kapelų kolektyvai, vedantieji
klausytojams
teatralizuotai
perteiks
senovės Jurginių šventės tradicijas,
renginio dalyvių lauks siurprizai ir
liaudiška vakaronė.
Tradiciškai kas 2 metus organizuojamas
festivalis sukvies geriausius jaunimo
teatrus iš Lietuvos ir užsienio valstybių.
Per 3 dienas bus parodyta apie 10
spektaklių, vyks kūrybinės laboratorijos,
kurias ves profesionalūs teatro režisieriai
ir aktoriai, improvizacijų, nacionalinių
žaidimų vakarai, teatralizuotos festivalio
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www.kretingarkc.lt

10.

11.

Rajono Dainų ir šokių
šventė PO
KRETINGOS
DANGUM, skirta
pirmosios Kretingos
valsčiaus Sporto ir
dainų šventės 90-mečiui
bei Kretingos rajono
Dainų ir šokių šventės
70-mečiui ir pirmojo
lietuviško sceninio
šokio „Aguonėlė“ 115osioms metinėms

Pilietinis renginys
PARTIZANŲ
TAKAIS, skirtas
Partizanų pagerbimo,
kariuomenės ir
visuomenės vienybės
dienai

Birželio 6 d.

Kretingos Muziejaus
teritorija

Kretingos rajono savivaldybės
administracijos Kultūros ir sporto ,
Švietimo, Kretingos miesto seniūnija,
Kretingos rajono kultūros centras,
Kretingos muziejus, M. Valančiaus
viešoji biblioteka,
rajono ugdymo įstaigos
Tel. (8 445) 53 525
Tel. (8 445) 78 934
Tel. (8 445) 79 024
Tel. (8 445) 52 082
kultūra@kretinga.lt
www.kretinga.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com
www.kretingarkc.lt

Gegužės 19 d.

Darbėnų miestelis

Kretingos rajono kultūros centro
Darbėnų skyriaus vedėjas
Artūras Juška
Mob. (8 606) 82 528
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

atidarymo ir uždarymo ceremonijos,
edukacinės ekskursijos po Kretingą,
žaismingos, kupinos kūrybinių užduočių
saulės palydos prie jūros. Festivalio metu
surinkta dokumentinė medžiaga bus
panaudota video filmo apie festivalį
kūrimui.
Jubiliejinė šventė, skirta pirmosios
Kretingos valsčiaus Sporto ir dainų
šventės 90-mečiui bei Kretingos rajono
Dainų ir šokių šventės 70-mečiui ir
pirmojo lietuviško sceninio šokio
„Aguonėlė“
115-osioms
metinėms.
Renginio tikslas tęsti rajono kultūros
tradicijas, išsaugoti reikšmingą istorinę
patirtį ir kūrybiškai ją perduoti ateities
kartoms. Šventėje susilies įvairaus
amžiaus tarpsnių meno kolektyvų
parengtos
meninės
programos,
kūrybiniais sprendimais įveiklinta aplinka
kvies lankytojus aktyviai, kultūringai,
įdomiai leisti laisvalaikį su visa šeima ir
prisidėti prie rajono tradicijų tęsimo, jų
atnaujinimo.
Renginys skiriamas Partizanų pagerbimo,
kariuomenės ir visuomenės vienybės
dienai. Pagrindinis renginio tikslas –
supažindinti visuomenę su Lietuvos
laisvės kovų istorija, pagerbti žuvusius už
laisvę kovotojus. Renginys prasidės
Darbėnų bažnyčioje, kur bus aukojamos
šv. Mišios už Lietuvos partizanus ir
laisvės gynėjus. Bus organizuojama
ekspedicija į žuvusių laisvės kovotojų
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Budrių kaimo vasaros
šventė SUGRĮŽKIME Į
TĖVIŠKĘ

Birželio 6 d.

Kretingos rajono
kultūros centro
Budrių skyrius

Kretingos rajono kultūros centro
Budrių skyriaus meno vadovė
Vita Baužytė
Mob. (8 698) 88 796
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Šv. Antano atlaidai ir
Kretingos miesto
šventės renginių ciklas

Birželio
8-13 d.

Kretinga, Rotušės
aikštė, miesto
vasaros estrada, prie
Vaidilos skulptūros

Kretingos rajono savivaldybės
administracijos Kultūros ir sporto,
Švietimo skyriai, Kretingos miesto
seniūnija, Kretingos rajono kultūros
centras, Kretingos muziejus, M.
Valančiaus viešoji biblioteka
Tel. (8 445) 53 525
Tel. (8 445) 78 934
Tel. (8 445) 79 024
Tel. (8 445) 52 082
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com
UAB „Kretingos turgus“
Mob. (8 683) 11 699
kretingosturgus@gmail.com
mugekretinga@gmail.com

12.

13.

vietas Grūšlaukės, Darbalių kaimuose.
Tradicinis
Budrių kaimo vasaros
renginys, skirtas Tautodailės metams ir
kryždirbystei. Renginio metu bus
pristatyta surinkta medžiaga apie
išnykusių kaimų amatininkus (puodžius,
kalvius, kailiadirbius, audėjas ir kt.).
Rengsime
Skuodo
tautodailininkų
keramikos,
kryždirbystės
darbų
ekspozicijas bei fotografijų parodą
,,Kryžiai mena“. Šventėje koncertuos
Skuodo ir Kretingos rajono mėgėjų meno
kolektyvai, kaimo parke atidengsime
koplytstulpį, skirtą Tautodailės metams.
Birželio 8–13 dienomis skirtingose
rajono kultūros, švietimo institucijose bus
rengiami įvairūs, Kretingos miesto
šventei skirti edukaciniai, švietėjiški,
religiniai, koncertiniai renginiai, parodos,
susitikimai.
Birželio 13 d., šeštadienį, Rotušės
aikštėje
vyks
Kretingos
miesto,
vienuolyno ir bažnyčios įkūrėjo Jono
Karolio
Chodkevičiaus
atminimo
pagerbimo ceremonija, Kretingos rajono
savivaldybės Kultūros ir meno premijos
laureatų apdovanojimai. Aikštėje bus
rengiama tradicinė Tautodailės ir amatų
šventė, į kurią prasmingai įsipins folkloro
festivalis „Pastauninko pintinis“, kurio
metu pristatomi talentingiausi, vietinį
dialektą bei liaudiško muzikavimo
manierą išsaugoję folkloro pateikėjai –
rajono bei Lietuvos įvairių regionų vaikų,
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Bardų muzikos vakaras
BALTAS PAUKŠTIS

Birželio 12 d.

Prie Kretingos
rajono kultūros
centro

Kretingos rajono kultūros centro
direktoriaus pavaduotoja kultūrai
Vita Urbonienė
Mob. (8 607) 71 503
Tel. (8 445) 52 082
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
pavaduotojas,kretingoskc@gmail.com

Literatūrinė-muzikinė
kompozicija VAKAR
IR VISADOS

Birželio 14 d.

Kretingos miesto
senosiose kapinėse,
prie paminklo
Lietuvių tautos
kančioms atminti

Kretingos rajono kultūros centro
renginių organizatorė
Aušrinė Zulumskytė
Mob. (8 606) 19 335
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
reng.org.kretingoskc@gmail.com

14.

15.

jaunimo
ir
suaugusiųjų
folkloro
kolektyvai. Mažieji vaikučiai galės
smagiai praleisti šeštadienio popietę prie
rajono
Kultūros
centro
įrengtoje
,,Boružių pievoje“. 13 d. vakare
kretingiškiai sulauks profesionaliojo
meno kolektyvų ir populiariosios
muzikos atlikėjų koncertų, atrakcionų
vaikams, šventinių fejerverkų Kretingos
miesto estradoje.
Tai vienas iš Kretingos miesto šventės
renginių, kurio tikslas – pristatyti
kretingiškiams ir svečiams rajono ir
Lietuvos dainuojamosios poezijos vietos
ir šalies atlikėjus, kūrėjus bei savitą šios
muzikos atlikimo stilių. Šiemet koncerto
finale planuojame organizuoti jaunimo
grupės ,,Baltos varnos“ koncertą, tai
charizmatiškos
jaunos
asmenybės,
gebančios kurti muziką ir dainų tekstus,
ieškoti išskirtinio stiliaus, sukurti
netikėtą, muzikinį kokteilį, įvedant folk‘o
elementų. Šeimos turės galimybę
turiningai praleisti laisvalaikį ant
atsineštų kilimėlių, pabendrauti, susitikti
su bardais, palaikyti rajono ir šalies
kūrėjus, paklausyti gyvo garso muzikos.
Renginys yra skirtas Gedulo ir vilties
dienai paminėti. Kretingos Viešpaties
Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai
bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios
tremties aukoms atminti. Kretingos
miesto senosiose kapinėse bus galima
susitelkti bendroms giesmėms ir maldai
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TRUMPIAUSIOS
NAKTIES šventė
(Joninės)

Birželio 23 d.

Prie Kretingos
rajono kultūros
centro

Kretingos rajono kultūros centro
Meno skyriaus vedėja-etnokultūros
specialistė Diana Brazdeikienė
Mob. (8 606) 85 747
Tel. (8 445) 52 082
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

Vasaros šventė ŠEIMA
– MŪSŲ TURTAS

Birželio 20 d.

Prie Kretingos
rajono kultūros
centro Raguviškių
skyriaus

Kretingos rajono kultūros centro
Raguviškių skyriaus vedėja
Laura Povilaitienė
Mob. (8 606) 82 546
www.kretinga.lt

16.

17.

bei uždegti žvakes žuvusiems tremtyje ir
negrįžusiems į Tėvynę. Šiemet Kretingos
miestas jungsis prie respublikoje ir
pasaulio
lietuvių
bendruomenėse
vykdomos visuotinės tylos minutės,
atminties akcijos „Ištark, išgirsk,
išsaugok“. „Misija Sibiras“ komanda
sudarys Kretingos rajono tremtinių ir
politinių kalinių vardų knygą, šiuos
vardus kviesime skaityti jaunimą,
kultūros
ir
švietimo
atstovus,
dvasininkus, kitų institucijų narius,
visuomenės
atstovus,
stengsimės
perskaityti kuo daugiau ištremtųjų vardų
ir taip pagerbti kiekvieną.
„Trumpiausios
nakties“
šventėje,
pasitelkiant senuosius papročius, bus
skatinama sustoti ir įsiklausyti į gamtos
ritmą bei pajusti savosios tautos papročių
prasmę. Rajono jaunimo ir suaugusiųjų
folkloro kolektyvai pristatys Joninėms
būdingas
apeigas
ir
dainas.
Susirinkusiuosius linksmins folkloro
kolektyvai, liaudiškos kapelos. Žiūrovai
bus aktyvūs šventės dalyviai, galės gyvai
prisiliesti prie savo tautos tradicijų: pinti
ir plukdyti vainikus, prisiminti ir išmokti
liaudies dainų, šokių, prietarų, pažinti
Joninių apeigų prasmes.
Renginys skirtas Raguviškių kaimo
šeimoms, kurios bus buriamos bendroms
veikloms, stiprinančioms tarpusavio
bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius,
toleranciją, pagarbą tautos vertybėms,
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www.kretingarkc.lt

Tradicinė Jokūbavo
kaimo šventė
ŠIĄNAKT LAIMĖS
ŽIEDAIS LYJA

Birželio 20 d.

Kretingos rajono
kultūros centro
Jokūbavo skyrius

Kretingos rajono kultūros centro
Jokūbavo skyriaus meno vadovė
Rita Valiukienė
Mob. (8 646) 35 937
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Vasaros šventė
JONVAKARIS

Birželio 23 d.

Rūdaičių k.,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Rūdaičių skyriaus vedėjas
Stasys Lukauskas
Mob. (8 606) 85 796
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

18.

19.

tradicijoms.
Vyks
edukaciniai,
kūrybiniai,
sportiniai
užsiėmimai.
Edukacinių užsiėmimų metu vaikai
gamins dovanėles, kurios bus įteiktos
tėveliams kaip pagarbos ir meilės
simbolis, vakare bus organizuojamas
profesionalių atlikėjų koncertas
Tradicinę vasaros šventę siesime su
Joninių tradicijų perdavimu jaunajai
kartai,
kūrybiškai,
teatralizuotai
perteiksime
svarbiausias
apeigas,
papročius, įtrauksime į visas veiklas
vietos bendruomenę, jaunas šeimas.
Vakarinėje programoje bus pagerbti
garbaus amžiaus Jokūbavo gyventojai,
gražiausių
sodybų
šeimininkai,
varduvininkai. Šventėje vyks edukacinė
šiupinio gamyba ir degustacija. Vietos
tautodailininkė F. Stramilaitė surengs
savo darbų parodą ir organizuos mandalų
kūrimo edukacines dirbtuves. Vakare
koncertuos mėgėjų meno kolektyvai bei
profesionalios muzikos atlikėjai.
Tradicinis renginys sutelkiantis Rūdaičių,
Ankštakių, Tarvydų, Užpelkių, Žibininkų
kaimų gyventojus ir formuojantis šių
kaimų tradicijas, skatinantis vietos
bendruomenių
bendravimą
ir
bendradarbiavimą. Šventėje vyks laužų
degimo, teatralizuotos vainikų plukdymo
apeigos, paparčio žiedo ieškojimas,
varduvininkų pagerbimas, senoviniai
jaunimo žaidimai, šokiai. Koncertuos
rajono
mėgėjų
meno
kolektyvai,
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Vasaros šventė
JONINIŲ KODAS.
GERI ŽMONĖS
ŠVENČIAME
LINKSMAI

Birželio 23 d.

Kretingos rajono
kultūros centro
Vydmantų skyrius

Kretingos rajono kultūros centro
Vydmantų skyriaus vedėja
Jolanta Japertienė
Mob. (8 606) 85 879
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Lazdininkų kaimo
vasaros šventė
PAŠOKIME
RASOTOJ PIEVOJ...

Birželio 23 d.

Lazdininkų k.,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Lazdininkų skyriaus vedėjas
Raimondas Grabys
Tel. (8 604) 86 055
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

20.

21.

populiariosios muzikos atlikėjai. Vyks
gegužinė
Tradicinė vydmantiškių pamėgta ir
laukiama kalendorinė vasaros šventė.
Vydmantų koplyčioje bus švenčiami
Tituliniai Švento Jono Krikštytojo
atlaidai. Vėliau ,,Virkštininkų dvaro
užeigoje“ vyks šventė, kuri sukvies vietos
gyventojus turiningai praleisti laisvalaikį.
Koncertines programas pristatys mėgėjų
meno kolektyvai, populiariosios muzikos
atlikėjai.
Šventėje
bus
pagerbti
varduvininkai, organizuojami įvairūs
žaidimai, rungtys, uždegtas Joninių
laužas, veiks aktyvios veiklos erdvė
vaikams „Žaidimų pieva“, jaunimas prie
Joninių laužo kartu su folkloro
kolektyvais mokysis senųjų tradicinių
šokių, liaudies dainų, plukdys vainikus,
atliks kitas kalendorinės šventės apeigas.
Šventės išvakarėse merginos pins Joninių
vainikus, kuriais ryte papuoš kaimo
varduvininkų namų duris. Vaikams bus
skirta žaidimų popietė „Linksmybės
papartyne“, jaunimui – senovinių
žaidimų,
sporto
rungčių
šventė.
Vakariniame renginyje bus deginami
laužai,
ieškoma
paparčio
žiedo,
pagerbiami varduvininkai, apdovanojami
gražiausių
sodybų
šeimininkai,
koncertuos
rajono
mėgėjų
meno
kolektyvai ir populiariosios muzikos
atlikėjai. Jaunimas ir kaimo gyventojai
linksminsis gegužinėje.
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Joninių šventė
TRUMPIAUSIOS
NAKTIES
PASLAPTYS

Birželio 24 d.

Grūšlaukės k.,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Grūšlaukės skyriaus vedėja
Ramunė Stonkuvienė
Mob. (8 606) 85 809
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Šv. Petro ir Povilo
atlaidai, Darbėnų
miestelio šventė

Birželio 28 d.

Darbėnai,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Darbėnų skyriaus vedėjas
Artūras Juška
Mob. (8 606) 82 528
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Liepos 4 d.

Kūlupėnų k.,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Kūlupėnų skyriaus vedėja
Jovita Rimkuvienė
Mob. (8 606) 85 831
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

22.

23.

24.

Vasaros šventė
TEN, KUR MINIJA
TEKA GRAŽUOLĖ

Vasaros šventės metu bus rengiami
edukaciniai
užsiėmimai
šeimoms,
atliekama teatralizuota vandens ir ugnies
garbinimo apeigų ceremonija, merginos
mokysis
pinti
žolynų
vainikus.
Vakarinėje šventės dalyje bus deginami
laužai,
pagerbiami
varduvininkai,
koncertuos
rajono
mėgėjų
meno
kolektyvai, vyks gegužinė.
Šventė prasidės iškilmingais Šv. Petro ir
Povilo atlaidais, kurie bus skirti Darbėnų
koplyčios 400 ir Darbėnų parapijos
įkūrimo 280 metų sukaktims paminėti.
Iškilmėse planuoja dalyvauti Lietuvos
Respublikos
Prezidentas
Gitanas
Nausėda, Telšių vyskupas ordinaras
Kęstutis Kėvalas, kuris pašventins
oficialiai Lietuvos heraldikos patvirtintą
miestelio herbą ir vėliavą. Vėliau visus
prisijungti kviesime į iškilmingą eiseną.
Kiti renginiai vyks Darbėnų gimnazijos
stadione, kur koncertuos geriausi
Kretingos
rajono
mėgėjų
meno
kolektyvai ir Lietuvos populiariosios
muzikos atlikėjai, vaikų lauks animatoriai
ir atrakcionų parkas, veiks amatininkų
mugė.
Šventinį
vakarą
papuoš
fejerverkai.
Tradicinė
vasaros
šventė,
skirta
Tautodailės metams, senųjų lietuvių
tradicijų puoselėjimui. Šventė prasidės
sportinėmis
varžybomis.
Jaunoms
šeimoms ir vaikams bus organizuojamos
edukacinės, kūrybinės veiklos, veiks
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Renginys TU
MINDAUGO
KARŪNOJ SUŠVITAI

Liepos 6 d.

Kretingos rajono
kultūros centras,
Kretingos miestas

Kretingos rajono kultūros centro
renginių organizatorė
Aušrinė Zulumskytė
Mob. (8 606) 19 335
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
reng.org.kretingoskc@gmail.com

Šukės kaimo vasaros
šventė SODŽIAUS
TAKAIS

Liepos 11 d.

Šukės k.,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Šukės skyriaus vedėja
Violeta Ruikienė
Mob. (8 606) 85 829
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

25.

26.

mugė ,,Amatai – mūsų kaimo pamatai“,
audėja Regina Tilvikienė mokys audimo
paslapčių,
tautodailininkai
Liudas
Šopauskas, Antanas Lubys kvies į
medžio drožybos edukacines dirbtuves,
vyks šiupinio gamyba. Seniūnijos
gyventojams ir svečiams koncertuos
Kretingos rajono kultūros centro mėgėjų
meno kolektyvai, Lietuvos populiariosios
muzikos atlikėjai, renginio finale žiūrovų
lauks gyvo garso grupės ,,Sare Roma“
koncertas.
Renginys Valstybės dienai. Prie rajono
Kultūros centro vyks profesionalios
muzikos atlikėjų koncertas. 21.00 val.
šventinio
renginio
dalyviai
ir
kretingiškiai vykdys organizuos akciją
„Tautiška giesmė aplink pasaulį“ – kartu
su visa Lietuva ir pasaulio lietuviais
vieningai giedos valstybės himną.
Šventė, skirta Tautodailės metams.
Renginio metu vyks bendruomenės narių
apdovanojimai, bus pagerbti vietiniai
šviesuoliai, seneliai ir proseneliai,
jubiliejines sukaktis švenčiančios šeimos.
Organizuosime kūrybinius-edukacinius
užsiėmimus:
akmentašių
dirbtuves,
Žemaitijos regiono tautinio kostiumo
pristatymą.
Bendruomenė
pristatys
kulinarinio paveldo produktus. Veiks
vietos amatininkų mugė. Koncertuos
rajono
mėgėjų
meno
kolektyvai,
populiariosios muzikos atlikėjai.
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Vasaros šventė
ŠIAPUS IR ANAPUS
ALANTOS

Liepos 11 d.

Kalniškių k.,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Kalniškių skyriaus vedėja
Rita Viskontienė
Mob. (8 606) 82 536
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Vasaros šventė
GIMTINĖJE GROŽIS
UŽGIMSTA IR
SKLEIDŽIAS

Liepos 17 d.

Baublių kaimas,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Baublių skyriaus vedėja, meno vadovė
Kristina Katauskienė
Mob. (8 606) 82 528
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

S. Įpilties kaimo
tradicinė mėlynių

Liepos 18 d.

S.Įpilties k.,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro S.
Įpilties skyriaus vedėja

27.

28.

29.

Tradicinės vasaros šventės metu vyks
renginių ciklas: ryte organizuosime
sveikatinimo-sportines varžybas, vėliau
veiks edukaciniai-kūrybiniai užsiėmimai
vaikams, vakare vyks šventė „Tradicijos
iš praeities: šiandien ir rytoj“. Vakaro
programoje menines programas pristatys
Kretingos rajono kultūros centro mėgėjų
meno
kolektyvai,
koncertuos
populiariosios
muzikos
atlikėjai.
Renginio metu bus pagerbti ir pasveikinti
kaimo gyventojai už aktyvią, kūrybišką
bendruomenės
veiklą,
aktyviausi
saviveiklininkai bei sportinių rungčių
nugalėtojai. Vakare vyks vakaronėgegužinė.
Tai tradicinė Baublių kaimo vasaros
šventė, skirta Tautodailės metams.
Šventėje veiks Žalgirio seniūnijos
tautodailininkų kūrybos darbų mugėparoda,
vietos
menininkės-kūrėjos
pagamins iš riešinių raštų paveikslą, kurį
pristatys šventės metu ir dovanos
Kultūros skyriui, kaip istorinės atminties
ženklą. Koncertines programas pristatys
Baublių
skyriaus
mėgėjų
meno
kolektyvai, koncertuos populiariosios
muzikos
atlikėjai.
Bus
pagerbti
iniciatyviausi,
aktyviausi
kaimo
bendruomenės šviesuoliai, pasveikinti
naujagimiai, garbingų jubiliejų sulaukę
bendruomenės nariai.
Tradicinės šventės metu bus surengtas
mėlynių ir kulinarinio paveldo gaminių
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šventė PRISIRPO
MĖLYNĖS

Danutė Bružienė
Mob. (8 606) 85 836
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Kartenos miestelio
šventė AŠ MYLIU
KARTENĄKARTENA MYLI
MANE

Liepos 18 d.

Kurmaičių
bendruomenės vasaros
šventė GIMTINĖ MANO UOSTAS

Liepos 25 d.

Kartena
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Kartenos skyriaus vedėja
Janina Vaičekauskienė
Mob. (8 616) 45 396
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

30.

31.

Kretingos rajono kultūros centro
Kurmaičių skyriaus vedėjas
Donatas Žilinskas
Mob. (8 606) 85 852
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

turgus, vyks patiekalų iš mėlynių
degustacija. Poilsiavietės take veiks
„Žolynų“ kiemelis, kuriame vyks įvairūs
edukaciniai, pažintiniai, sveikatingumo
užsiėmimai.
Jaunimas
organizuos
netradicines sporto varžybas, koncertuos
rajono mėgėjų meno kolektyvai bei
populiariosios muzikos atlikėjai. Vakare
vyks gegužinė.
Šventės šurmulys prasidės sportinėmis
varžybomis
Kartenos
mokyklosdaugiafunkcio centro aikštyne. Miestelio
centre veiks amatininkų mugė, kurioje
savo darbus pristatys ir kvies juos įsigyti
tautodailininkai,
tradicinių
amatų
meistrai, tautinio paveldo puoselėtojai,
žolininkai,
kulinarinio
paveldo
prekiautojai. Miestelio centre veiks
edukacinė vaikų žaidimų erdvė, kurią
įveiklins animatorius. Vakare koncertuos
rajono Kultūros centro mėgėjų meno
kolektyvai,
Lietuvos
populiariosios
muzikos atlikėjai.
Tradicinė
Kurmaičių
kaimo
bendruomenės vasaros šventė šiemet bus
organizuojama Šv. Onos - rugiapjūtės
pabaigtuvių
dieną.
Šventės
metu
organizuojamos sportinės varžybos,
rajono Kultūros centro mėgėjų meno
kolektyvų pasirodymai, populiariosios
muzikos atlikėjų koncertai. Renginio
metu bus apdovanoti varduvininkai,
jubiliejines
sukaktis
švenčiantys
gyventojai, jaunos šeimos, sulaukusios
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naujagimių.

Laukžemės vasaros
šventė ŽOLINĖ

Rugpjūčio
15 d.

Laukžemės k.,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Laukžemės skyriaus vedėja
Aida Mikutienė
Mob. (8 606) 82 524
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

IV tarptautinis
Kretingos senosios
muzikos festivalis

Rugpjūčio
mėn.

Kretingos Viešpaties
Apreiškimo Švč.
Mergelei Marijai
bažnyčia

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč.
Mergelei Marijai bažnyčia, VšĮ
„Suonatori del granduca“ direktorė
Renata Dubinskaitė, Kretingos rajono
kultūros centro Meno skyriaus vedėjaetnokultūros specialistė
Diana Brazdeikienė
Mob. (8 606) 85 747

32.

33.

Šventės pagrindinė idėja – teatralizuotai,
kūrybiškai ir gyvai perteikti visuomenei
bei jaunajai kartai Žolinių tradicijas.
Laukžemės mėgėjų meno kolektyvai
parengs ir pristatys šventinę programą,
bendruomenės nariai ir jaunimas surengs
įvairius kūrybinius užsiėmimus ir
pramogas. Per iškilmingą šventės
atidarymo ceremoniją bus pašventinta
naujo derliaus duona ir pasidalinta su
visais į šventę susirinkusiais, pagerbti
jubiliejines sukaktis švenčiantys kaimo
gyventojai.
Šventėje koncertuos rajono mėgėjų meno
kolektyvai,
populiariosios
muzikos
atlikėjai, šimtamečiame parke veiks
,,Žolelių arbatos degustacijos alėja“,
kurioje
bus
vykdoma
edukacinė
programa ,,Gamtos vaistinė“. Šie
edukaciniai
renginiai
bus
skirti
habilituotos gamtos mokslų daktarės E.
Šimkūnaitės
100-osioms
gimimo
metinėms.
Tai
tarptautinis
festivalis,
skirtas
pristatyti Lietuvos muzikos paveldo
vertybę
–
Kretingos
Viešpaties
Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai
bažnyčios vargonus, užtikrinti jų
prieinamumą Lietuvos ir užsienio
atlikėjams bei vargonų istoriškumą
atitinkančios muzikos sklaidą regione.
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Tel. (8 445) 52 082
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

34.

35.

36.

Rudens lygiadienio
šventė BALTŲ
UGNIES IR DAINOS
SĄŠAUKA

Rugsėjo 22 d.

S. Įpilties
poilsiavietė

Kretingos rajono kultūros centro S.
Įpilties skyriaus vedėja
Danutė Bružienė
Mob. (8 606) 85 836
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Rudens lygiadienio
šventė BALTŲ
UGNYS ant Kartenos
piliakalnio

Rugsėjo 22 d.

Kartenos piliakalnis

Kretingos rajono kultūros centro
Kartenos skyriaus meno skyriaus
vedėja
Janina Vaičekauskienė
Mob. (8 606) 85 842
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

RUDENS DERLIAUS
IR MOLIŪGO šventė

Rugsėjo 26 d.

Kretinga, Rotušės
aikštė

Kretingos rajono savivaldybės
administracijos Kultūros ir
sporto skyrius,
Tel. (8 445) 53 525
Kretingos miesto seniūnija
Tel. (8 445) 79 024
Kretingos rajono kultūros centras
Tel. (8 445) 52 082
Mob. (8 606) 84 405
www.kretinga.lt
pranas.razmus@kretingarkc.lt
UAB „Kretingos turgus“
Mob. (8 683) 11 699

Festivalyje skambės 5 gyvos muzikos
koncertai,
kuriuose
dalyvaus
profesionalūs vargonų ir senosios
muzikos atlikėjai iš Lietuvos, Vokietijos,
Prancūzijos, Italijos.
Šventės metu bus deginamas ant
piliakalnio laužas. Iš žvakių bus
sudėliotas lygiadienio ženklas. Šventės
dalyviams koncertuos S. Įpilties skyriaus
folkloro ansamblis „Graistupis“, kuris
susirinkusiuosius mokys liaudies dainų,
tradicinių šokių.
Renginys, skirtas baltų vienybės dienai,
vyks ant Kartenos piliakalnio. Šventės
metu bus uždegtos ugnys baltų gentims
atminti, pagerbiami Kartenos seniūnas ir
seniūnaičiai,
prisimenamos
rudens
lygiadienio
tradicijos,
apeigos
ir
papročiai. Liaudies dainų ir šokių mokys
Kartenos skyriaus folkloro ir suaugusiųjų
liaudiškų šokių kolektyvai.
Šis miesto renginys skirtas derliaus
pabaigtuvėms. Mugėje šurmuliuos rajono
ir iš įvairių respublikos kampelių atvykę
ūkininkai ir amatininkai, tautodailininkai,
sodininkai, siūlantys savo užaugintų
gėrybių, įvairių rankdarbių, meno
dirbinių. Šventėje veiks seniūnijų, įvairių
rajono organizacijų bei asociacijų
kiemeliai, kuriuose vyks kūrybinės
veiklos, bus pristatytas žemaitiškasis
kulinarinis paveldas, vyks liaudiškos
muzikos koncertai. Mugės svečius
linksmins rajono Kultūros centro
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kretingosturgus@gmail.com
mugekretinga@gmail.com

Spalio –
lapkričio mėn.

Kretingos rajono
kultūros centras

Kretingos rajono kultūros centro
Egidijaus Radžiaus teatro
vyr. režisierius Nerijus Gedminas
Mob. (8 606) 85 864
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

Padėkos šventė
RUDENS ARUODAI

Spalio 23 d.

Kretingos rajono
kultūros centro
Vydmantų skyrius

Kretingos rajono kultūros centro
Vydmantų skyriaus vedėja
Jolanta Japertienė
Mob. (8 606) 85 879
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

Profesionaliojo meno
koncertų ciklas
SUSITIKIMAI SU
KLASIKA...

Spalio-gruodžio
mėn.

Kretingos rajono
kultūros centras,
Kretingos miestas

Kretingos rajono kultūros centro
direktoriaus pavaduotoja kultūrai
Vita Urbonienė
Mob. (8 607) 71 503
Tel. (8 445) 52 082
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

Meno akcija KITA
ERDVĖ [30] VAKARŲ
KRANTAS
37.

38.

39.

liaudiškos
kapelos,
populiariosios
muzikos atlikėjai. Šventės metu bus
apdovanojami
gražiausių
sodybų
šeimininkai,
didžiausių
moliūgų
augintojai. Vyks paukščių, smulkių
gyvūnėlių, kalvystės, molio dirbinių,
veltinių ir kt. rudens gėrybių parodos.
Akcijos
metu
siekiama
žiūrovus
supažindinti su nepriklausomų, bet jau
Lietuvoje
ir
pasaulyje
pripažintų
menininkų kūryba, menų įvairove: teatru,
instrumentine
muzika,
netradicine
fotografijos,
kinematografijos
bei
elektroninės
muzikos
kultūra,
profesionaliuoju menu.
Renginys, formuojantis ir puoselėjantis
Vydmantų kaimo tradicijas, gyventojų
bendruomeniškumą. Šventėje koncertines
programas pristatys Vydmantų skyriaus
meno mėgėjų kolektyvai. Bus surengta
paroda, skirta Tautodailės metams,
pagerbiami Vydmantų kaimo aktyviausi
gyventojai, dalyvaujantys kultūrinėje,
visuomeninėje, socialinėje veikloje.
Šis koncertų ciklas yra skirtas pritraukti
profesionalaus
meno
atlikėjus
į
Žemaitijos regioną. Renginį finansuoja
Lietuvos kultūros taryba. Kretingos
rajono gyventojai turės galimybę išgirsti
3 aukšto meninio lygio koncertus. Šiuo
projektu prisidedama prie profesionalaus
meno vystymo strategijos Kretingos
rajone ir šalyje.
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Edukacinis karpinių
meno pleneras NUO
TRADICIJOS IKI
MENO

Spalio mėn.

Kretingos rajono
kultūros centras

Kretingos rajono kultūros centro
dailininkė
Jūratė Jonauskienė
Mob. (8 606) 85 751

Lapkričio mėn.

Kretingos rajono
kultūros centras,
Kretingos Viešpaties
Apreiškimo Švč.
Mergelei Marijai
bažnyčia

Kretingos rajono kultūros centro
Meno skyriaus vedėja-etnokultūros
specialistė Diana Brazdeikienė
Mob. (8 606) 85 747
Tel. (8 445) 52 082
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

Kretingos rajono
kultūros centras

Kretingos rajono kultūros centro
Meno skyriaus vedėja-etnokultūros
specialistė Diana Brazdeikienė
Mob. (8 606) 85 747
Tel. (8 445) 52 082

40.

Renginių ciklas REX,
skirtas kompozitoriaus,
dailininko M. K.
Čiurlionio 145 - osioms
gimimo metinėms

41.

42.

Rajono etnokultūros
puoselėtojų šventė
PRAEITIS
DABARTYJE, skirta
Kretingos rajono

Lapkričio mėn.

Pleneras skirtas Tautodailės metams.
Plenero metu kretingiškius su karpinių
menu,
jo
ištakomis,
technikomis
supažindins žymūs Lietuvos karpinių
meistrai,
organizuos
edukacines
dirbtuves. Rengsime karpinių parodą,
kurios metu vyks etnokultūrinė vakaronė,
klausytojai galės ne tik pamatyti
kūrybinius darbus, bet kartu su folkloro
kolektyvais išmokti liaudies dainų, šokių,
žaidimų, pasiklausyti tautosakos kūrinių.
Renginių ciklas, skirtas kompozitoriaus,
dailininko M. K. Čiurlionio 145 - osioms
gimimo metinėms. Rengsime M. K.
Čiurlionio
paveikslų
virtualią
ir
reprodukcijų
parodas,
aktyviai
bendradarbiausime su Kretingos rajono
gimnazijomis,
skatinant
bendrus
meninius
projektus,
atspindinčius
kompozitoriaus ir dailininko išskirtinius
kūrybos bruožus, Katalikų bažnyčioje
lapkričio mėn. organizuosime jungtinį
mėgėjų meno kolektyvų ir profesionalios
muzikos atlikėjų koncertą visuomenei,
kuriame pristatysime profesionalios
muzikos aukso fondui priklausantį kūrinį
– M. K. Čiurlionio kantatą mišriam
chorui ir simfoniniam orkestrui ,,De
profundis“.
Rajono etninės kultūros puoselėtojo
folkloro kolektyvo „Gervelė” kūrybinės
veiklos 30-mečio šventė apjungs bendrai
veiklai mėgėjų teatro aktorius ir liaudies
menininkus, konkrečius žmones aktyviai
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kultūros centro folkloro
kolektyvo GERVELĖ
kūrybinės veiklos 30mečiui

dirbančius šioje srityje bei puoselėjančius
etnokultūrą rajone. Žiūrovai galės
pamatyti Egidijaus Radžiaus teatro
tarmišką spektaklį „Žemės ar moteries“
pagal
J.Tumo-Vaižganto
pjesę.
Spektaklyje šiuolaikiškai pritaikys bei
perkels į sceną tautinį kultūros paveldą,
kuris padės atskleisti Žemaitijos regiono
savitumą, išlaikyti papročius, muziką,
gyvąją tarmę bei užtikrins tradicijų
bendruomenėje tęstinumą.
Tradicinė liaudiškų kapelų šventė „Grok,
žemaiti!“ – didžiausias šio žanro renginys
Klaipėdos apskrityje, vienas didžiausių
šalyje, išaugęs iki tarptautinio. Šis
renginys gerai žinomas ir pozityviai
vertinamas profesionalių šio žanro
specialistų. Šventė „Grok, žemaiti!“
puoselėja liaudies bei autorinę kūrybą,
skatina
tarptautinį
kultūrinį
bendradarbiavimą, kūrybinius mainus,
šimtams žiūrovų suteikia puikią progą
mėgautis mėgstamu muzikos žanru.
Šventėje dalyvaus geriausi Lietuvos,
Latvijos ir Estijos liaudiškų kapelų
kolektyvai.
Tai kūrybinių-edukacinių veiklų ciklas
šeimoms, skirtas Tautodailės metams. Šio
ciklo metu dalyviai išmėgins tradicinius
amatus ir modernias jų interpretacijas,
susipažins
su
Žemaitijos
krašto
etnokultūros
puoselėtojais,
tradicijų

Tarptautinė liaudiškų
kapelų šventė GROK,
ŽEMAITI!

Lapkričio 7 d.

Kretingos rajono
kultūros centras

Kretingos rajono kultūros centro
direktorius Pranas Razmus
Tel. (8 445) 52 082
Mob. (8 606) 84 405
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
pranas.razmus@kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

Etnokultūrinė vakaronė
ONCIOKS NU ŠOKĒ

Lapkričio mėn.

Šukės k.,
Kretingos r.

Kretingos rajono kultūros centro
Šukės skyriaus vedėja
Violeta Ruikienė
Mob. 8 606 85 829
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt

43.

44.

www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com
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Kretingos miesto
Kalėdų eglės įžiebimo
šventė ATRIEDA
KALĖDOS! Kalėdinė
mugė

Gruodžio 5 d.

Kretingos miesto
Rotušės aikštė

Labdaros vakaraskoncertas
PALAIMINKI
GERUMĄ...

Gruodžio 11 d.

Kretingos rajono
kultūros centras

45.

46.

Kretingos rajono savivaldybės
administracijos Kultūros ir
sporto skyrius,
Tel. (8 445) 53 525
Kretingos miesto seniūnija
Tel. (8 445) 79 024
Kretingos rajono kultūros centras
Tel. (8 445) 52 082
Mob. (8 606) 84 405
www.kretinga.lt
pranas.razmus@kretingarkc.lt
UAB „Kretingos turgus“
Mob. (8 683) 11 699
kretingosturgus@gmail.com
mugekretinga@gmail.com
Kretingos rajono kultūros centras
Tel. (8 445) 52 082
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
pranas.razmus@kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

pateikėjais ir saugotojais. Vakaro metu
bus pristatoma vaizdinė medžiaga –
filmas „Oncioks nu Šokē“, kuriame bus
pateikta medžiaga apie Šukės krašto
žmonių tradicijas, folklorą, buitį ir t. t.
Vakaronės metu žiūrovai mokysis
tradicinių šokių, ratelių, liaudies dainų.
Šventėje koncertuos rajono kultūros
centro bei Klaipėdos krašto folkloro
ansambliai
Renginio lankytojų ir žiūrovų lauks
šventinis, nuotaikingas renginys Rotušės
aikštėje. Veiks tradicinė mugė, kurioje
kretingiškiai ir svečiai galės įsigyti
originalių meistrų rankdarbių, regėti
muzikos ir šviesos efektų, dalyvauti
vaikams skirtose atrakcijose, išgirsti
populiariosios muzikos grupių koncertų,
sulaukti Kalėdų Senelio siurprizų bei
šventinio fejerverko ir kartu įžiebti
miesto Kalėdų eglę

Kasmet, minint šv. Liucijos ir Šviesos
dieną, Kretingos rajono kultūros centre
organizuojamas labdaros vakaras koncertas geradariams, aukojantiems
sunkiai sergantiems rajono žmonėms.
Aukotojams už finansinę paramą
dovanojamas
profesionalių
atlikėjų
koncertas. Renginio globėjas – Kretingos
rajono savivaldybės meras. Renginį remia
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Koncertas TĒP JAU ĪR,
skirtas Kretingos rajono
kultūros centro
liaudiškos kapelos
LAKŠTINGELĖ
kūrybinės veiklos 30mečiui
47.

Gruodžio 19 d.

Kretingos rajono
kultūros centras

Kretingos rajono kultūros centro
direktorius Pranas Razmus
Tel. (8 445) 52 082
Mob. (8 606) 84 405
www.kretinga.lt
www.kretingarkc.lt
pranas.razmus@kretingarkc.lt
kulturoscentras.kretinga@gmail.com

Lietuvos kultūros taryba. Prie gražios
iniciatyvos
įgyvendinimo,
sklaidos
gausiai prisijungia rajono sveikatos,
ugdymo,
žiniasklaidos,
kultūros
institucijos, Katalikų bažnyčia, privataus
verslo sektoriaus darbuotojai, visuomenės
atstovai.
Tradicinė
liaudiškos
kapelos
„Lakštingelė“ šventė, kuri kas penkeri
metai reprezentuoja kolektyvo nueitą
kūrybinį kelią, svarų indėlį į liaudiškos
muzikos žanro puoselėjimą ir plėtojimą
šalyje ir užsienyje, pasirengimą ir
dalyvavimą Lietuvos dainų šventėje.
Koncerte bus pristatoma jubiliejinė
kolektyvo programa, skambės naujausi
kolektyvo kūriniai. Renginyje dalyvaus
kaimyninių rajonų liaudiškos kapelos,
puoselėjančios liaudies bei autorinę
kompozitoriaus, kapelos vadovo P.
Razmaus kūrybą. Žiūrovai galės smagiai
praleisti šeštadienio popietę, mėgautis
mėgstamu muzikos žanru.

