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KULTŪRINĖ PROGRAMA

Visomis mugės dienomis 
taip pat kviečiame:

 aplankyti „Pabusk kaimo“ salą: aktualūs pokalbiai, tradicijos, ritualai, užsiėmimai 
suaugusiesiems ir vaikams (Malūnų ir Maironio gatvių sandūroje, prie Užupio tiltelio);

 pasiklausyti labdaros ir paramos fondo „Silentium“ sekamų lėlių pasakėčių, 
pažaisti rankų darbo žaidimų (Pilies g. prie Šv. Jonų bažnyčios).

VILNIUS – UNESCO 25! Švęskime Vilniaus istorinio centro įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą 25-ąjį jubiliejų!

KOVO 2 D., ŠEŠTADIENIS
Ant Kaziuko tilto (Gedimino pr. prie V. Kudirkos a.)
12–15 val. Nusikalk Kaziuko monetą.
12.30 val. Pokalbiai su Lietuvos etnologijos ir
 istorijos profesoriumi Libertu Klimka,
 etninės kultūros puoselėtoja
 Gražina Kadžyte.

Vaikų Kaziukas (Vilniaus rotušėje)  NAUJIENA!
12–17 val. Mažųjų amatininkų gamintų darbelių mugė.
15 val.  Karališkų „Silentium“ marionečių spektaklis
 „Jūsų karališkos didenybės žydintys sodai“.

Rūkstam į svečius (Rotušės a.)
12 val. Totorių grupės „Illsu“ ir lenkų folkloro grupės 
 „Landwarowianki“ pasirodymai.
14 val. Vilniaus kultūros centro žydų ansamblio
 „Fajerlech“ ir „Rusų romansų salono“
 pasirodymai.
16 val. Lenkų dainų ir šokių meno ansamblis „Vilija“.
18 val. Rusų folkloro grupė „Vertionce“.

Drožiam į gatves (K. Sirvydo skv.)
11 val. Džiazo grupė „The Swing Cats“.
12 val. Aleksandras Makejevas.
14 val.  Tarptautinis duetas „Pai X“. 
16 val. „Babilono vartai“ (regis).

Neriam į folklorą (prie Bernardinų sodo vartų)
11 val. Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio“.
13 val. Folkloro ansamblis „Laukis“.
15 val. Folkloro ansamblis „Labingis“.
17 val. Jaunimo folkloro ansamblis „Mindrė“.

Drožiam su „Kūrėjais-meistrais“ (Gedimino pr. 21)
11 val. Kauno folkloro klubas „Žaisa“.
13 val.  Kristina ir Egidijus Daruliai (vokalas ir dambrelis).
14 val. „Kūrėjų–meistrų“ aukcionas. Surinktos lėšos 
 skiriamos gyvūnų prieglaudoms.

Čiuožiam su Kaziuku (Lukiškių a.)
13 val. „Hockey Punks Academy“ ledo
 ritulininkų varžybos.
14 val. Nemokamos ledo ritulio pamokėlės šeimoms.
17 val. „Hockey Punks“ ledo ritulio varžybos  
 KAZIUKO TAUREI laimėti.

KOVO 3 D., SEKMADIENIS
Ant Kaziuko tilto (Gedimino pr. prie V. Kudirkos a.)
12 val. Pokalbiai su Lietuvos kulinarinio paveldo muziejaus
 direktoriumi Vaclovu Kontrausku, Lietuvos tautinio
 paveldo gamintojų ir kūrėjų asociacijos valdybos
 nariu Gintaru Ruzgiu.
12–15 val. Nusikalk Kaziuko monetą.

Vaikų Kaziukas (Vilniaus rotušėje)  NAUJIENA!
12–15 val.  Mažųjų amatininkų gamintų darbelių mugė.
14 val.  Karališkų „Silentium“ marionečių pasakos mažiems
 ir dideliems „Stebuklingi išminčiaus sodai“.

Klausė žvirblis čiulbuonėlis (Odminių skv.) 
11 val. Muzikinis spektaklis mažiems ir dideliems
 „Raganiukės stebuklai: nuotykiai Kaziuko mugėje“.
13 val. Akustinis „Baltojo Kiro“ koncertas.
14 val. Mugės uždarymas ir Panevėžio folkloro  
 ansamblio „Raskila“ pasirodymas.

Rūkstam į svečius (Rotušės a.)
11 ir 13 val. Baltarusių folkloro ansamblio
 „Shchodrytsa“ pasirodymai.

Neriam į folklorą (prie Bernardinų sodo vartų)
11 val. Panevėžio folkloro ansamblis „Raskila“.
12 val. Instrumentinio folkloro grupė „Vydraga“.
14 val. Tradicinių šokių ansambliai „Dalužė“ ir „Pynimėlis“.

Drožiam į gatves (K. Sirvydo skv.)
12 val. Džiazo improvizacijos su „Chalat Jazz“.
14 val. „Celsijus“ (alternatyva).

Drožiam su „Kūrėjais-meistrais“ (Gedimino pr. 21)
11 val. Instrumentinės muzikos trio.
13 val. „Kūrėjų–meistrų“ aukcionas. Surinktos lėšos 
 skiriamos gyvūnų prieglaudoms.

Čiuožiam su Kaziuku (Lukiškių a.)
12 val. Bavariško akmenslydžio (aisštoko)
 varžytuvės ir pažintinė programa.

Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia 
(Antakalnio g. 1, Vilnius)
14 val. Koncertas, skirtas 30-ajai šv. Kazimiero relikvijų 
 perkėlimo sukakčiai paminėti „Laudate Sancti 
 Casimir“. Organizatorius – Šv. Kazimiero ordinas.

KOVO 1 D., PENKTADIENIS
Ant Kaziuko tilto (Gedimino pr. prie V. Kudirkos a.)
14 val. Mugės atidarymas.
14–17 val. Nusikalk Kaziuko monetą.
15 val. Pokalbiai su etninės kultūros puoselėtoja
 Loreta Sungailiene ir keramiku
 Dainiumi Strazdu.
16 val. Žaidimai ir viktorinos „Iš kartos į kartą“.

Klausė žvirblis čiulbuonėlis (Odminių skv.) 
15 val. Muzikinis spektaklis mažiems ir dideliems 
 „Raganiukės stebuklai: susitikimas
 su pavasariu“.
17 val. „Loreta ir Vytautas Folk Jazz Trio“.
18 val. Folkloro grupė „Ratilai“.

Rūkstam į svečius (Rotušės a.)
15 ir 17 val. Baltarusių folkloro grupė „Bagach“.

Drožiam į gatves (K. Sirvydo skv.)
16 val. Bliuzo grupė „BluesBerries“.
18 val. „Kedro stuburas“ (alternatyva).

Neriam į folklorą (prie Bernardinų sodo vartų)
16 val. Utenos folkloro ansamblis.

Drožiam su „Kūrėjais-meistrais“ (Gedimino pr. 21)
15 ir 17 val. Skirtautas Špokas ir „Trio“.

Čiuožiam su Kaziuku (Lukiškių a.)
17 val.  Dailiojo čiuožimo parodomoji programa.
18 val. Nemokamos dailiojo čiuožimo pamokos.

KOVO 2 D., ŠEŠTADIENIS
Klausė žvirblis čiulbuonėlis (Odminių skv.) 
11 val.  Medinių inkilų gamyba ir dekoravimas.  
 Kūrybines dirbtuves dovanoja „DEPO“.
12 val. Muzikinis spektaklis mažiems ir dideliems 
 „Raganiukės stebuklai: svečiuose pas Kaziuką“.
14 val. Dainuojamosios poezijos grupė „Baltos varnos“. 
15 val. Postfolkloro grupė „Rugiaveidė“ ir šeima.
16 val. Eksperimentinio folkloro grupė „Kamanių šilelis“.
17 val. Akustinis Kristijono Ribaičio koncertas.

Šurmuliuoti pradedame kovo 1 d. 
13.30 val. Teatralizuotos
šv. Kazimiero eitynės
(nuo Lukiškių a. iki Katedros a.)

14.00 val. Mugės atidarymas
(Gedimino pr. prie V. Kudirkos a.)


