III SKYRIUS
JURBARKO KULTŪROS CENTRO SKYRIŲ RENGINIAI
GIRDŽIŲ SKYRIUS
Trys Karaliai. Sausio 6-ąją Trys Karaliai visą dieną lankė Girdžių gyventojų namus, seniūniją,
medicinos punktą, parduotuves ir kitas miestelio įstaigas. Nešini auksu, mira ir smilkalais, Karaliai
linkėjo visiems laimės, sėkmės ir stiprybės Naujaisiais 2017-aisiais metais.

Trys Karaliai Girdžiuose

Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, Girdžių Sąjūdžio aikštėje susirinkę bendruomenės nariai
tylos minute pagerbė žuvusius, kartu dainavo Lietuvos laisvei skirtas dainas, giedojo Lietuvos himną,
degino atminties žvakeles. Renginio metu skambėjo eilės Lietuvai.

Sausio 13-oji Girdžiuose

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šia ypatinga proga visuose Lietuvos
miestuose ir miesteliuose organizuojami įvairūs renginiai, minėjimai ir iškilmės.
Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriuje Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas pradėtas
sveikinimo kalbomis, kuriomis gausiai susirinkusius girdžiškius sveikino Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos direktorės pavaduotojas Viktoras Ganusauskas, Girdžių seniūnas Darius Juodaitis. Kaip
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ir kasmet Vasario 16-osios minėjimas Girdžiuose buvo papuoštas apdovanojimais „Gyvenimo burė“.
Šiuo apdovanojimu kasmet pagerbiami labiausiai nusipelnę bendruomenės nariai, 2017-aisiais
„Gyvenimo burės“ įteiktos Vidai ir Rimantui Pinaičiams, Laimai ir Kęstučiui Putnoms bei Vidai ir
Gediminui Norvilams. Po gražios apdovanojimų dalies visiems susirinkusiems koncertavo Jurbarko
kultūros centro dainavimo studija (vad. R. Šličkutė).

Vasario 16-osios minėjimas ir apdovanojimai „Gyvenimo burės“

Užgavėnės. Girdžiai – bendruomenė, Užgavėnių dieną nustebinanti jau ne pirmus metus. 2015
metais girdžiškiai sudegino Jurbarko rajone aukščiausią 9,5 m. Morę, pernai surezgė tikrą Blynų
Karalienę, o šiemet sudegino storiausia rajone Morę, kurios plotis siekė net 4,5 m. Visą dieną po Girdžius
vaikštinėjo triukšmingi, nuotaikingi Užgavėnių personažai vyko Lašininio ir Kanapinio kova, skambėjo
dainos, sukosi smagūs rateliai, vyko įvairūs žaidimai.

Užgavėnės
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Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Girdžiuose prasidėjo Lietuvos
trispalvės pakėlimo ceremonija, Girdžių sąjūdžio aikštėje. Iškart po šios ceremonijos daugybė Girdžių
gyventojų ir svečių rinkosi prie Gediminaičių stulpų Girdžiuose, kur vyko iškilmingas Gediminaičių
stulpų pristatymas visuomenei. Ceremonijos metu sveikinimo žodžius tarė Jurbarko rajono savivaldybės
meras S. Mockevičius, Girdžių seniūnas D. Juodaitis. Atidarymo ceremonijai iškilmingumo suteikė iš
Kauno atvykusių Lietuvos šaulių sąjungos garbės sargybos kuopos ir LDK Kęstučio šaulių 7-osios
rinktinės štabo būrio „Juodas vilkas“ šaulių salvės Lietuvai ir Laisvei. Po Gediminaičių stulpų atidarymo
ceremonijos visi iškilminga eisena žygiavo pagrindine miestelio gatve iki Girdžių skyriaus pastato, o
rinkosi į Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus salę, kur vyko šventinis koncertas. Jo metu buvo
pagerbti ir apdovanoti Gediminaičių stulpų rėmėjai. Girdžių gyventojams ir miestelio svečiams šventinę
programą dovanojo Kauno miesto Kipro Petrausko muzikos mokyklos smuikininkai (vadovė R.
Kasparaitytė, koncertmeisterė A. Dumčiuvienė).

Kovo 11-oji

Tarptautinė teatro diena. Balandžio 7 d. Girdžių skyriaus salėje, kaip ir kasmet, buvo minima
Tarptautinė teatro diena. Šia proga visus teatro mėgėjus sukvietė Teatro vakaras, kurio metu vyko
susitikimas su režisieriumi Juliumi Dautartu. Režisierius gausiai susirinkusiems žiūrovams pristatė savo
ir režisieriaus S. Pabedinsko kurtą dokumentinį filmą „Šaligatvis“. Vėliau vakaro dalyviai stebėjo
Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus klojimo teatro „Mituvis“ (rež. L. Zdanavičienė) spektaklio J.
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Grušo „Kelionė su kliūtimis“ premjerą. Šis spektaklis žiūrovams suteikė daug gerų emocijų. Tad
naujasis girdžiškių kūrinys sutiktas ypač gerai – aktoriai sulaukė pagyrų dėl puikios vaidybos, režisierė
– dėl įtaigingų režisūrinių sprendimų. Pasibaigus spektakliui ir sveikinimams žiūrovai dar neskubėjo
skirstytis, dar ilgai šnekučiavosi bei dalinosi gražaus renginio įspūdžiais.

Tarptautinės teatro dienos renginys

„Girdžių Krivūlė 2017“. Gegužės 20 d. Girdžių klebonijos klojime vyko išskirtinis renginys –
klojimo teatrų šventė „Girdžių Krivūlė 2017“. Ši šventė, vienintelė Jurbarko rajone, Girdžiuose vyksta
jau septintus metus. Kasmet jaukioje scenoje savo spektaklius pristato geriausi klojimo teatrai,
atvykstantys iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių.
Šiais metais „Girdžių Krivūlė 2017“ pradėta nuotaikingu šventės vedėjų Marcelės ir Izidoriaus
(L. Zdanavičienė ir A. Vizbara) pasveikinimu. Šventės simbolis – Krivūlė – buvo įteikta Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos nariui Daivarui Rybakovui ir Girdžių seniūnui Dariui Juodaičiui, kurie jos beldimu
ir trimis varpo dūžiais paskelbė šventės atidarymą. Sugiedojus Lietuvos himną, į klojimo sceną pirmieji
žengė žiūrovų šiltai sutikti Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos tautinių šokių ansamblio
„Mituvėlė“ (vad. K. Donauskienė) mažieji šokėjai. Po jų pasirodymo gausiai susirinkusiems šventės
žiūrovams savo spektaklius pristatė šventės svečiai: lėlių teatras „Aitvaras“ (rež. L. Skruibienė) –
spektaklį suaugusiems ir vaikams „Vilkas ir septyni ožiukai“, Pilviškių mėgėjų teatras (rež. I.
Puodžiukaitienė) – spektaklį „Keista liga“, Kalvarijos mėgėjų teatras „Titnagas“ (rež. K. Krasnickas) –
spektaklį „Gaila ūsų“. Šventę nuotaikingai užbaigė šeimininkai – Jurbarko kultūros centro Girdžių
skyriaus klojimo teatras „Mituvis“ (rež. L. Zdanavičienė) savo spektakliu „Kelionė su kliūtimis“,
žiūrovus sužavėjusiu itin įtaigia aktorių vaidyba ir puikia atmosfera.
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Po visų spektaklių Girdžių klebonijos klojimo kieme vyko šventiška padėkų įteikimo ceremonija,
kurios metu Girdžių seniūnas D. Juodaitis dėkojo šventėje dalyvavusiems teatrams, rėmėjams ir visiems,
prisidėjusiems prie šios gražios šventės organizavimo.

Klojimo teatrų šventė „Girdžių krivūlė 2017“

Gedulo ir vilties diena. Birželio 14-ąją Gedulo ir vilties dienos renginiai pradėti 9 val. trispalvės
iškėlimu Girdžių Sąjūdžio aikštėje. 11.59 val. prie koplytstulpio tremtiniams tylos minute buvo prasidėjo
šiai dienai skirta sueiga, kurioje eiles skaitė Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus kultūrinių renginių
organizatorius Algimantas Vizbara ir mėgėjų meno kolektyvo vadovė Loreta Zdanavičienė. Buvo
dainuojamos tremtinių dainos, skaitomos iš Girdžių seniūnijos ištremtų gyventojų pavardės. Renginyje
kalbėjo Girdžių seniūnas Darius Juodaitis.
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Gedulo ir vilties dienos paminėjimas

„Vasarvidžio taku prie Mituvos“. Birželio 16 d. Girdžiuose vyko edukacinis-pažintinis
renginys „Vasarvidžio taku prie Mituvos“, į kurį susirinkę girdžiškiai mokėsi žolės pynimo meno, visi
kartu pynė skulptūras iš žolynų, rišo vantas pirčiai. Vėliau visi renginio dalyviai skubėjo į lanką prie
Mituvos, kur rinko vaistinius augalus. Renginyje dalyvavo žolininkė Genovaitė Rauktienė (Gargždai),
kuri renginio dalyvius supažindino su vaistažolėmis, bei jų vaistine nauda. Šventės metu visi ragavo
arbatą, kuri buvo verdama iš pievose tą dieną surinktų vaistažolių. Visiems dalyvavusiems renginyje
tikrai netrūko pramogų bei smagių pašnekesių prie arbatos puodelio.

„Vasarvidžio taku prie Mituvos“

Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Liepos 6 d. Girdžiuose vyko
jaukus Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas. Girdžių Sąjūdžio
aikštėje susirinkę bendruomenės nariai vakarojo prie pakeltos Trispalvės, klausėsi Algimanto Vizbaros
pasakojimo apie šios dienos istoriją. Nuoširdžius sveikinimo žodžius susirinkusiems tarė Girdžių
seniūnas Darius Juodaitis. Kaip ir visoje Lietuvoje, lygiai 21 val. Girdžiuose iškilmingai nuskambėjo
„Tautiška giesmė“. Vėliau susirinkusieji dar ilgai nesiskirstė, dainavo gražiausias lietuviškas dainas ir
džiaugėsi vieningu buvimu kartu.
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Liepos 6-oji

Oninės. Liepos 29–30 dienomis girdžiškiai ir Girdžių miestelio svečiai šventė Onines. Jau tapo
tradicija šią šventę švęsti dvi dienas. Pirmoji diena buvo skirta sporto mėgėjams, o antroji – atlaidams.
Liepos 30 d. Girdžiuose nuo pat ryto vyravo ypatinga nuotaika – šventiškai nusiteikę
bendruomenės nariai ir svečiai ruošėsi į Šv. Onos atlaidams skirtas Šv. Mišias Girdžių bažnyčioje. 12
val. prasidėjusios Šv. Mišios sukvietė gausų būrį girdžiškių ir iš svetur grįžusių artimųjų bei draugų.
Girdžių lankoje visus atvykstančius pasitiko nuotaikingi šventės vedėjai Loreta Zdanavičienė ir
Algimantas Vizbara, kurie netrukus pakvietė šventės dalyvius įsisukti į tikrą nuotykių ir staigmenų
verpetą.
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius kartu su Girdžių seniūnu Dariumi
Juodaičiu pasveikino visas Onas bei Onutes, įteikė joms po simbolinę dovanėlę. Šventės metu vyko
loterija, kurios metu buvo galima laimėti vertingų prizų. Be visų šių ir kitų daugybės staigmenų, šventės
dalyvių laukė puiki šventinė programa – scenoje pasirodė Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio
kolektyvas „Dona“ (vad. k. Donauskienė), tikros muzikos fabrikėlis grupė „Nešpėtni bernai“ ir scenos
linksmuoliai grupė „Husarai“. Oninės tęsėsi ilgai – visi linksminosi smagioje lietuviškoje diskotekoje ir
džiaugėsi dar viena gražia Girdžių švente.
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Oninės

„Po savo stogu“. Lapkričio 11 d. Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriuje jaukiai paminėta
rudens darbų pabaiga – bendruomenės nariai ir svečiai rinkosi į tradicinę vakaronę „Po savo stogu“
Vakaras prasidėjo šiltu renginio vedėjų Loretos Zdanavičienės ir Algimanto Vizbaros pasveikinimu.
Viso renginio metu netrūko nuotaikingų žaidimų, skambaus juoko, gražių dainų ir skanių vaišių.
Susirinkusiems pačią geriausią nuotaiką ir švelniausias melodijas vakaronės metu dovanojo
Raseinių rajono Girkalnio kultūros centro kaimo kapela (vad. Kęstutis Klikna) ir Jurbarko kultūros
centro Girdžių skyriaus vokalinis ansamblis (vad. Algimantas Vizbara). Su šiais šauniais muzikantais ir
dainininkėmis susirinkusieji smagiai lingavo, dainavo ir vieną, kitą šokį sutrypė. Be skambių dainų ir
smagių žaidimų renginyje netrūko ir gražių sveikinimų – kad girdžiškiai jaukiai susirenka pavakaroti
labai džiaugėsi Girdžių seniūnas D. Juodaitis, dėkodamas Girkalnio kultūros centro kaimo kapelai už
gražų pasirodymą, o žiūrovai tą vakarą tikrai negailėjo šiltų plojimų.
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Vakaronė „Po savo stogu“

„Gerumo ir šviesos diena“. Gruodžio 15-ąją Girdžiuose vyko jau tradicine tapusi „Gerumo ir
šviesos diena“. Nuo 10 val. Girdžių seniūnijos darbuotojai ir Girdžių vaikų dienos centro vaikai, nešini
dovanėlėmis lankė vienišus žmones ir nepasiturinčias šeimas, o pavakare į kultūros centro Girdžių
skyriaus salę susirinkusius vaikučius ir jų tėvelius su artėjančiomis didžiosiomis metų šventėmis
sveikino Girdžių seniūnas Darius Juodaitis. Su linksma Senių Besmegenių kompanija vaikai ėjo ratelius,
žaidė žaidimus ir įrodė, kad yra puikiai pasirengę sutikti Kalėdų senelį. Netikėtai salėje pasirodęs Kiškis
Piškis visus išgąsdino, paaiškinęs, kad Kalėdų senelis gali ir neateiti, nes kažkur pametė savo kepurę.
Visgi Senelis pasirodė ir visus vaikučius apdalino dovanėlėmis. Vėliau linksmybės persikėlė į aikštę,
kur susirinkusiuosius su šventėmis sveikino ne tik Kalėdų senelis, beje, savąją kepurę suradęs dovanų
maiše, bet ir Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius
Lapėnas bei administracijos direktorė Vida Rekešienė. Visiems linksmai pašokus, aktyviai
pasimankštinus, perskaičius į kalėdinį paštą atėjusius laiškus, buvo įžiebta Kalėdų eglutė, o dangų
nutvieskė šventinis fejerverkas.
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Gerumo ir šviesos diena Girdžiuose
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SKIRSNEMUNĖS SKYRIUS
Trys Karaliai. Sausio 6-ąją švenčiama Trijų Karalių diena skelbia didžiųjų metų švenčių
pabaigą. Skirsnemunėje taip pat pasirodė Trys karaliai – pasipuošę gražiausiomis karūnomis jie sveikino
sutiktus praeivius, aplankė Skirsnemunės seniūniją bei kitas įstaigas. Skirsnemuniškiai džiaugėsi sutikę
karalius ir dėkojo už gerus palinkėjimus.

Trys Karaliai

Laisvės gynėjų diena. Sausio 12-osios vakare prie akmens, skirto Skirsnemunės krašto
žmonėms, Laisvės gynėjų dienos proga buvo deginamos atminimo žvakelės. Susirinkę skirsnemuniškiai
kartu dainavo dainas, skirtas Lietuvai, giedojo Lietuvos himną, vaišinosi karšta arbata. Sausio 13-oji –
viena svarbiausių datų lietuviškame kalendoriuje, tad jos pamiršti nevalia.

Laisvės gynėjų dienai skirtas renginys

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šia ypatinga proga visuose Lietuvos
miestuose ir miesteliuose organizuojami įvairūs renginiai, minėjimai ir iškilmės.
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Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriuje Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas
pradėtas sveikinimo kalbomis, kuriomis gausiai susirinkusius sveikino Skirsnemunės seniūnas A.
Mozūraitis. Skambias dainas ir nuotaikingą programą dovanojo Jurbarko kultūros centro berniukų
choras „Bildukas“, vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukas“ (vad. D. Lapienė), Jurbarko kultūros centro
Skirsnemunės skyriaus šiuolaikinio šokio grupė „Enigma“ (vad. R. Plikusienė) ir linijinių šokių grupė
„Svaja“ (vad. R. Plikusienė).

Vasario 16-osios minėjimas

Jurginės. Balandžio 21 d. gražus Jurginių paminėjimas įvyko Skirsnemunėje. Mažiesiems
Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos moksleiviams apie Jurginių tradicijas, apeigas
ir pavasario laukimą pasakojo Jurbarko kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ vadovė Birutė Bartkutė,
kuri ne tik kvietė visus įsijungti į žaidimų ratelius ir kartu pažaisti smagius pavasariškus senovinius
judriuosius žaidimus, įminti mįsles apie gamtą, bet ir pristatė tautinius kostiumus. Vaikai susipažino su
įvairių Lietuvos regionų tautinio kostiumo detalėmis bei jo dėvėjimo papročiais.
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Jurginės

„Mes kartu“. Gegužės 20 d. Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriuje vyko Šeimos dienai
skirtas koncertas „Mes kartu“. Pavasariškai spalvingoje scenoje linksmai sukosi šokių kolektyvai bei
skambėjo dainos. Gausiai susirinkusiems skirsnemuniškams savo pasirodymus pristatė Jurbarko
kultūros centro Skirsnemunės mėgėjų teatras (vad. B. Šneiderienė), Jurbarko kultūros centro kapela
„Santaka“ (vad. P. Pojavis), Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų ansamblis „Raskila“
(vad. A. Jagminaitė), Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos vaikų šiuolaikinių šokių grupė
„Žmogeliukai“ (vad. L. Žukauskienė), Jurbarko kultūros centro dainavimo studija (vad. R. Šličkutė),
Pagėgių kultūros centro moterų šokių grupė „Harmonija“ (vad. G. Paliokienė) bei Jurbarko kultūros
centro Skirsnemunės skyriaus linijinių šokių grupė „Svaja“ ir šiuolaikinių šokių grupė „Enigma“ (vad.
R. Plikusienė). Koncertas baigėsi nuotaikingu visų šokių kolektyvų atliekamu šokiu. Koncerto dalyvius
ir žiūrovus Tarptautinės šeimos dienos proga sveikino Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis bei
Jurbarko kultūros centro direktorės pavaduotoja Rūta Vasiliauskienė.
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Šeimos dienai skirtas koncertas „Mes kartu“

Gedulo ir vilties diena. Jaukus ir jaudinantis renginys Gedulo ir vilties dienai paminėti birželio
14 d. vyko prie akmens, skirto Skirsnemunės krašto žmonėms. Atminimo valandą trimito garsais pradėjo
skirsnemuniškis Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos mokytojas Vincas Bakšys. Susirinkusieji
tremtinių atminimą pagerbė tylos minute. Išgyvenusiųjų tremtį prisiminimais pasidalijo Skirsnemunės
Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokytoja Karolina Kliukienė, Jurbarko kultūros centro
Skirsnemunės mėgėjų teatro (vad. B. Šneiderienė) aktoriai parodė savo parengtą programą tremties
tema. Renginį vedė Skirsnemunės mėgėjų teatro aktorė Sonata Paulienė, savo mintis apie tremtį išsakė
Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis.
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Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Prie visuotinės akcijos
„Tautiška giesmė aplink pasaulį“ kasmet prisijungia ne tik įvairūs Lietuvos miestai, bet ir miesteliai bei
kaimeliai. Čia žmonės taip pat vieningai buriasi, vakarą leidžia kartu ir lygiai 21 val. užtraukia „Tautišką
giesmę“. Būtent taip liepos 6-ąją Valstybės dieną minėjo skirsnemuniškiai. Lietuvos himnas Liepos 6ąją Skirsnemunėje giedamas skverelyje, šalia atminimo akmens, skirto Skirsnemunės krašto žmonėms,
kur kasmet susirenka vis didesnis būrys miestelio gyventojų ir svečių. Šiais metais taip pat netrūko
vieningų bendruomenės narių, pasipuošusių trispalvėmis, tad Valstybės diena Skirsnemunėje paminėta
džiugiai ir pakiliai.

Liepos 6-oji Skirsnemunėje
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Skirsnemunės miestelio šventė. Kasmet rugpjūčio pabaigoje Skirsnemunėje vyksta Šv.
Baltramiejaus atlaidai, o kartu ir miestelio šventė, draugėn sukviečianti visus esamus ir buvusius
skirsnemuniškius. Šiais metais rugpjūčio 19–20 dienomis vykusi Skirsnemunės miestelio šventė buvo
skirta Magdeburgo teisių suteikimo Skirsnemunės miesteliui 225-osioms metinėms bei Lietuvos
valstybės šimtmečiui paminėti.
Rugpjūčio 19 d. popietę miestelio gyventojus ir svečius subūrė jaukus šventinis vakaras
„Susitikime Skirsnemunėje“, vedamas Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus kultūrinių
renginių organizatorės Karolinos Kliukienės. Pradėdami vakarą Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio
pagrindinės mokyklos mokiniai į salę iškilmingai įnešė Skirsnemunės herbą – audeklą,
kuriame pavaizduotas lauro medelis, sukryžiuotas su kalaviju, ir paskaitė Skirsnemunės krašto poeto
Jurgio Baltrušaičio eilėraščių. Renginio metu gražiausias dainas atliko Jurbarko kultūros centro moterų
vokalinis ansamblis „Verdenė“ (vad. D. Jonušauskienė), jaunieji solistai Andrius Bakanas ir Patricija
Baužaitė, apie Magdeburgo teisių bei Skirsnemunės herbo reikšmę kalbėjo Skirsnemunės seniūnas
Aidas Mozūraitis, susirinkusiuosius sveikino Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška ir skirsnemuniškis tolimojo
plaukiojimo kapitonas Sigitas Šileris, buvo parodytas Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės
mokyklos mokinių L. Sasnausko, G. Bataičio ir D. Žukausko sukurtas filmas apie šiandienos
Skirsnemunę. Vakaro pabaigoje Skirsnemunės bendruomenės pirmininkė Neringa Gedminienė ir
seniūnas Aidas Mozūraitis įteikė padėkas šventės rėmėjams.
Miestelio šventę papuošė net dvi parodos: jurbarkietės fotomenininkės Rūtos JašinskaitėsBakšienės nuotraukų paroda „Pasižvalgykime po Lietuvą“ bei Egidijaus Puodžiulaičio surinktų
nuotraukų, atspindinčių Skirsnemunės miestelio praeities akimirkas, paroda.
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Šventinis vakaras „Susitikime Skirsnemunėje“

Sekmadienį, pagrindinę šventės dieną, jau nuo ankstyvo ryto miestelio gyventojus žadino bei į
šventę kvietė kviesliai, kurie karieta važinėjo gatvėmis, užsukdavo į gyventojų kiemus bei visiems
sutiktiesiems dalino Skirsnemunės herbo simbolio – lauro medžio – lapus.
10 val. Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčioje aukojamomis Šv. Mišiomis prasidėjo Šv.
Baltramiejaus atlaidai.
Valanda po vidurdienio miestelio stadione prasidėjo futbolo varžybos Lietuvos Respublikos
Seimo nario Ričardo Juškos taurei laimėti, kuriose varžėsi keturios komandos: Seredžiaus „Seredžius“,
Gelgaudiškio „Gelgaudiškis“, Paskynų komanda bei Skirsnemunės „Skirsnemunė“. Visiems
sportininkams sėkmės linkėjo Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška ir Skirsnemunės
seniūnas Aidas Mozūraitis, vis dėlto prisipažinę, kad labiausiai „sirgs“ už Skirsnemunės komandą.
Prie seniūnijos veikė vaikų kiemelis, kuriame mažuosius šventės svečius linksmino klounas ir
Pepė Ilgakojinė. Mažieji lankstė balionus, leido burbulus, puošėsi piešiniais ant veidukų.
Neišsigandusi retkarčiais vis prapliumpančio lietaus, 16 val. vykusį šventės atidarymą savo
apsilankymu pagerbė buvusi Skirsnemunės dvaro savininkė Lenkijos karalienė ir Lietuvos didžioji
kunigaikštienė Barbora Radvilaitė (Skirsnemunės mėgėjų teatro aktorė Rasa Dilienė), lydima šarvuoto
riterio (Skirsnemunės mėgėjų teatro aktorius Mindaugas Dilys). Karališkuoju įsaku į riterius įšventintas
Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis prisiekė atiduoti visas jėgas, kad Skirsnemunės gyventojai ir
svečiai visada būtų besišypsantys, laimingi ir sotūs, ir, patvirtindamas šiuos savo žodžius, kvietė visus
susirinkusiuosius vaišintis seniūno verdama sriuba.
Po Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus ir Lietuvos Respublikos Seimo
nario Ričardo Juškos sveikinimų, renginio vedėja Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo
vadovė Birutė Šneiderienė į sceną pradėti koncerto pakvietė Jurbarko kultūros centro vokalinę
instrumentinę kapelą „Šilas“ (vad. A. Lapė) ir Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus linijinių
šokių grupę „Svaja“ (vad. R. Plikusienė), po to svečius – Pilies kaimo bendruomenės moterų ansamblį
„Vikinda“ (vad. O. Jurėnienė).
Koncerto pertraukoje Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis ir Lietuvos Respublikos Seimo
narys Ričardas Juška taurėmis ir medaliais apdovanojo futbolo varžybų nugalėtojus ir dalyvius.
Dideliam visų susirinkusiųjų džiaugsmui pirmąją vietą laimėjo ir Lietuvos Respublikos Seimo nario
Ričardo Juškos taurę iškovojo Skirsnemunės „Skirsnemunė“.
Vėliau scenoje vėl vieni kitus keitė koncerto dalyviai: Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“
(vad. P. Pojavis), Jurbarko kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ (vad. J.
Lukauskienė), Jurbarko kultūros centro liaudiška kapela „Mituva“ (vad. J. Žemliauskienė), Veliuonos
kultūros centro liaudiškų šokių ansamblis „Veliuonietis“ (vad. A. Baublienė), Veliuonos kultūros centro
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vokalinė grupė „Veliuonietis“ (vad. J. Žemliauskienė), Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus
moterų ansamblis „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė), atlikėjai Naglis Mačėnas ir Eligijus Jukna.
Po jų sceną užėmė grupė „Trivašis“, kurios atliekama nuotaikinga muzika ir dainos išjudino visus
žiūrovus. Daug džiaugsmo visiems susirinkusiesiems suteikė ir į bendro šokio sūkurį įsisukti kvietė
atlikėja Laisva.
Jau sutemus Skirsnemunės dangų nušvietė šventinis fejerverkas.
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Skirsnemunės miestelio šventė

Rudens lygiadienio ir Baltų vienybės diena. Skirsnemunės bendruomenė Rudens lygiadienio
ir Baltų vienybės dieną paminėjo ant Kartupėnų piliakalnio, ant kurio XIII–XIV amžiuje stovėjo Bisenės
pilis, priklausiusi lietuvių gynybinei sistemai, buvusiai palei Nemuną. Renginį Bernardo Brazdžionio
eilėraščiu pradėjo jaunoji skaitovė – Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos penktokė
Austėja Kvederytė, po to susirinkusiuosius pasveikino Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus
kultūrinės veiklos organizatorė Karolina Kliukienė. Suliepsnojus laužui, Skirsnemunės mėgėjų teatro
(vad. Birutė Šneiderienė) aktoriai visus pakvietė į bendrą ratelį pagarbinti ugnį. Skirsnemunės seniūnas
Aidas Mozūraitis papasakojo apie šios dienos reikšmę bei Kartupėnų piliakalnio istoriją. Vėliau
skambėjo Pilies kaimo bendruomenės moterų ansamblio „Vikinda“ (vad. Olga Jurėnienė) lietuviškos
dainos, susirinkusieji vaišinosi sūriu su medumi bei žolelių arbata, kurią čia pat virė seniūno šeima.
Renginiui baigiantis buvo sudegintas lygiadienio simbolis, tačiau ir po to susirinkusieji neskubėjo
skirstytis – džiaugėsi nuostabiu oru bei kaimynišku bendravimu.
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Baltų vienybės diena ant Kartupėnų piliakalnio

Adventinė popietė. Gruodžio 1 d. bendruomenės nariai ir svečiai nešini advento vainikais
rinkosi į Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus salę, kur vyko adventinė popietė. Renginys
prasidėjo šiltais sveikinimais, kuriuos susirinkusiems skyrė Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis ir
renginio vedančioji Karolina Kliukienė. Skirsnemuniškiams pačią geriausią nuotaiką dovanojo
Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokiniai (vad. K. Kliukienė ir D.
Sasnauskienė), parengę etnografinę programą. Jurbarko kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ vadovė
Birutė Bartkutė susirinkusiems svečiams papasakojo apie adventinius žaidimus bei papročius. Viso
renginio metu Skirsnemuniškiai galėjo grožėtis adventinių vainikų paroda, kurių parodoje buvo
eksponuojama net 19. Po renginio vykusiuose gražiausio vainiko rinkimuose publikos simpatijų
nominaciją laimėjo Rimkų šeimos adventinis vainikas.
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Adventinė popietė

Kalėdinės eglės įžiebimas. Ankstyvą gruodžio 12 dienos rytą, likus 12 dienų iki Šv. Kalėdų,
Skirsnemunės skyriaus darbuotojai kartu su visa Skirsnemunės bendruomene įžiebė Kalėdų eglutę.
Laukdami atvykstančio Kalėdų Senelio, šiuolaikinių šokių grupės „Enigma“ (vad. R. Plikusienė)
vaikučiai kartu su besmegeniais bei visais susirinkusiaisiais šoko ir dainavo.
Skirsnemunės seniūnas A. Mozūraitis pasveikino visus susirinkusius. Šventėje svečiavosi ir
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, administracijos direktorė Vida Rekešienė.
Meras visus pasveikino, palinkėjo gražių artėjančių švenčių. Po eglutės įžiebimo visi rinkosi į
Skirsnemunės skyriaus salę, kur mokyklos mokiniai (vad. K. Kliukienė) parodė spektaklį „Pasiklydusios
pasakos“.
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Kalėdinės eglutės įžiebimas

Padėkos vakaras. Metų pabaiga – geriausias laikas pažvelgti atgal, įvertinti prabėgusių metų
įvykius ir padėkoti vienas kitam... Padėkoti už ištiestą pagalbos ranką, pasakytą gerą žodį ar įgyvendintą
gražią iniciatyvą...
Todėl gruodžio 28-ąją Skirsnemunės kaimo bendruomenė bei Jurbarko kultūros centro
Skirsnemunės skyriaus darbuotojai ir kolektyvai miestelio gyventojus sukvietė į pirmą kartą surengtą
Padėkos vakarą. Vakarą žaismingu šokiu pradėjo šiuolaikinių šokių grupės „Enigma“ (vad. R.
Plikusienė) vaikai, Skirsnemunės mėgėjų teatro (vad. B. Šneiderienė) aktoriai pristatė lyrišką,
susimąstyti kviečiančią kompoziciją apie motiną bei tėviškę, romantišką šokį atliko linijinių šokių
grupės „Svaja“ (vad. R. Plikusienė) moterys, o prie gražiai padengtų, suneštinėmis vaišėmis nuklotų
stalų susėdusius žiūrovus pasveikino vakaro sumanytoja ir vedėja, Skirsnemunės skyriaus kultūrinės
veiklos organizatorė Karolina Kliukienė, Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis ir Jurbarko rajono
savivaldybės mero pavaduotojas Saulius Lapėnas.
Vėliau atėjo metas padėkoti. „Kiekvienam iš Jūsų galima tarti didelį Ačiū už pačius įvairiausius
dalykus. Tačiau šiandien ypatingą AČIŪ norime tarti keletui žmonių, kurie vienaip ar kitaip prisideda
prie to, kad gyventumėme nuolat gražėjančioje Skirsnemunėje“ – kalbėjo vakaro vedėja Karolina
Kliukienė. Padėkos už aktyvią veiklą Skirsnemunėje įteiktos kun. Mindaugui Kairiui, skirsnemuniškei
poetei Julijai Galbuogienei, aktyviems įvairių bendruomenės renginių organizatoriams ir dalyviams:
Daliui Tamošaičiui, Benediktui Diliui, Editai Lendraitienei ir Ilonai Ruškytei. Vakaro metu
susirinkusiesiems koncertavo jurbarkietis kompozitorius ir atlikėjas Kęstutis Vasiliauskas, šoko
šiuolaikinių šokių grupės „Enigma“ ir linijinių šokių grupės „Svaja“ šokėjos.
Išdalijus apdovanojimus, Padėkos vakare apsilankė ir pats Kalėdų senelis, lydimas žaismingo
šuniuko, bei surengė kalėdinių dovanų aukcioną, kuriame aktyviai dalyvavo visi. Susirinkę
skirsnemuniškiai neskubėjo skirstytis, šventiškai papuoštoje salėje dar ilgai skambėjo muzika, kalbos ir
juokas, sukosi šokančios poros...
Džiugu, kad Skirsnemunės bendruomenėje gimė ši nauja, graži tradicija, nes žmonių, kuriems
galima ir reikia padėkoti čia visada buvo ir bus...
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Padėkos vakaras Skirsnemunėje
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ŽINDAIČIŲ SKYRIUS
Laisvės gynėjų diena. 1991 m. sausio 13 d. žuvusius už laisvę prisiminė ir pagerbė Žindaičių
krašto žmonės.
Nuo sausio 11 d. Žindaičių bibliotekoje veikė spaudinių paroda, kurioje eksponuojami 1991-ųjų
metų laikraščių straipsniai apie kruvinuosius įvykius Vilniuje.
Sausio 12 d. vakare prie Atminimo laužo, skirto Laisvės gynėjams paminėti, rinkosi maži ir dideli
Žindaičių, Vertimų kaimų gyventojai. Jie uždegė žuvusiesiems skirtas žvakeles.

Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginiai

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Žindaičiuose ji paminėta linksmai ir
skambiai. Dainas ir nuotaikingą muziką susirinkusiems dovanojo Jurbarko kultūros centro kapela
„Santaka“ (vad. P.Pojavis), Žindaičių skyriaus moterų ansamblis „Raskila“ ir vaikų ansamblis (vad. A.
Jagminaitė). Kartu su žindaitiškiais šventiniame renginyje dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos nariai D. Rybakovas ir D. Virvilas. Visus susirinkusius su švente sveikino Jurbarkų seniūnas A.
Kačiušis, seniūnaitė B. Petraitienė, Žindaičių bendruomenės „Mituva“ pirmininkė R. Kasparaitienė.

Vasario 16-oji Žindaičiuose
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Užgavėnės. Vasario 28 d. ypatingai triukšminga buvo visame Jurbarko rajone – ne viename
miestelyje ar kaime buvo galima sutikti linksmus Užgavėnių persirengėlius, vaikučius, nešinus blynais
ir saldainiais ar linksmai grojančius muzikantus. Taip pat linksmai žiemą išvijo ir žindaitiškiai –vakare
visi susirinko prie didelio laužo, kuriame sudegino Užgavėnių simbolį – gražuolę Morę. Šventėje
netrūko linksmų personažų, skambių dainų, nuotaikingų šokių ir, žinoma, skanių blynų.

Užgavėnės

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Pavasariu kvepiančią kovo 11-osios popietę
žindaitiškiai rinkosi paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Visus susirinkusius
pasveikino seniūnas A. Kačiušis, eiles apie Lietuvą skaitė kultūros darbuotoja S. Pužeckaitė,
nuotaikingomis eilėmis su pavasariu sveikino seniūnaitė B. Petraitienė. O skambiomis dainomis
žindaitiškių širdis džiugino Jurbarko kultūros centro moterų choras „Lelija“ (vad. D. Jonušauskienė).

Kovo 11-oji
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„Baltais takeliais saulytė bėga“. Birželio 1 dieną visi vaikučiai, mamytės, seneliai buvo
kviečiami į Žindaičius. Čia vyko renginys skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai „Baltais takeliais
saulytė bėga“. Krepšinio aikštėje prie Žindaičių skyriaus vaikučių laukė du klounai, su kuriais vaikučiai
linksmai šėliojo: šoko, žaidė nuotaikingus lauko žaidimus, piešė ant asfalto. Vaikus džiugino linksma
muzika, estafetės, nuotaikingi žaidimai, piešinių konkursas ant asfalto, o 20 val. įvyko akcija „Taikos
glėbys“, kurios metu visi apsikabino ir palinkėjo, kad visuomet būtų TAIKA.

Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirtas renginys

Joninių šventė. Lietingą birželio 24-osios vakarą Žindaičiuose buvo švenčiama tradicinė
Jurbarkų seniūnijos Joninių šventė. Šventę pradėjo Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos
„Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė) šokėjai. Skambias dainas dainavo Jurbarko kultūros centro
Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Raskila“ (vad. A. Jagminaitė). Buvo pagerbti Jonai ir
Janinos, jiems padovanoti Joninių medaliai. Varduvininkus ir visus susirinkusius sveikino Jurbarkų
seniūnas A. Kačiušis, Lietuvos Respublikos Seimo narys R. Juška. Į sceną buvo pakviesti šventės
rėmėjai ir pagalbininkai, už paramą organizuojant šventę jiems dėkojo Jurbarko kultūros
centro Žindaičių skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė S. Pužeckaitė. Visi susirinkusieji džiaugėsi
svečių – Šilalės kultūros centro Bijotų laisvalaikio salės liaudiškos muzikos kapelos „Bijotaičiai“ (vad.
K. Mizgirienė ir S. Bugenis) – koncertu. Jaunimas su didžiausiu nekantrumu laukė sportinių varžybų,
kuriose išbandė savo jėgas. Varžybas pravedė žindaitiškis A. Bietkis. O nuotaikinga grupės „Trivašis“
muzika skambėjo visą vakarą. Šiltai žiūrovų buvo priimtas atlikėjas Eligijus Jukna. Šventę vainikavo
šventinis Joninių laužas, kuris neužgeso net lyjant lietui.
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Joninių šventė

Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Liepos 6-ąją Žindaičiuose
vyko gražus Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas. Renginio
organizatoriai visus bendruomenės narius sukvietė ant Meškininkų piliakalnio, kur lygiai 21 val. visi
prisijungė prie akcijos „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ ir kartu sugiedojo Lietuvos himną. Renginyje
sveikinimo žodį visiems tarė Jurbarkų seniūnas Audronis Kačiušis, istorikas, humanitarinių mokslų
daktaras Jonas Rekešius susirinkusiems pasakojo piliakalnio, ant kurio buvo giedamas Lietuvos himnas,
istoriją.
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Valstybės dienos minėjimas ant Meškininkų piliakalnio

„Po savo stogu labai patogu“. Spalio 20-osios vakarą žindaitiškiai rinkosi į rudeninį pasibuvimą
„Po savo stogu labai patogu“. Eiles apie rudenį skaitė ir dainas dainavo Žindaičių kaimo vaikų ansamblis
(vad. A. Jagminaitė) ir Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis
„Raskila“ (vad. A. Jagminaitė). Vakaro metu vyko loterija „Ką pasėsi 2018 m.“, vyko rudens gėrybių
paroda. O Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus klojimo teatras „Mituvis“ (vad. L. Zdanavičienė)
žindaitiškiams parodė naujausią savo spektaklį J. Grušo „Kelionė su kliūtimis“. Tad geros nuotaikos
netrūko!

Vakaronė „Po savo stogu labai patogu“
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„Kepsim pyragėlį, pavaišinsim kaimynėlį“. Lapkričio 11 d. Jurbarko kultūros centro Žindaičių
skyriuje vyko smagi popietė „Kepsim pyragėlį, pavaišinsim kaimynėlį“, skirta Pyragų dienai. Į popietę
rinkosi Žindaičių bendruomenės gaspadinės, nešinos savo pačių keptais skanumynais. Renginio
organizatorė S. Puzeckaitė kvietė kiekvieną pristatyti savo kepinį ir receptą, kaip jis pagamintas.
Šeimininkės atskleidė savo kepimo paslaptis, papasakojo, ką reikia daryti, kad pyragas būtų skanesnis.
Į svečius taip pat atvyko firmos „Tupperware“ atstovės, kurios ne tik pristatė virtuvėje reikalingus indus,
įrankius, bet ir kepė, virė bei gausybę patarimų pažėrė susirinkusioms žindaitiškėms.
Saldžios „Pyragų dienos“ aukojimo tradicijos įkvėptos, dalį pyragų moterys padovanojo VšĮ
„Jurbarko socialinės paslaugos“ lankantiems neįgaliesiems. Kaip gera buvo matyti šių žmonių
nuoširdžias, šiltas šypsenas.

Pyragų diena

„Ramybės taku į Kalėdų šviesą“. Gruodžio 3 d. žindaitiškiai kartu su Vertimų kaimo
bendruomene rinkosi į Žindaičių skyrių, kur vyko adventinė popietė „Ramybės taku į Kalėdų šviesą“.
Popietėje skambėjo eilės, giesmės ir dainos, o Jurbarko kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ vadovė
Birutė Bartkutė visiems papasakojo, ką Advento vakarais veikė mūsų seneliai ir tėvai. Seniūnaitė Birutė
Petraitienė pasveikino su prasidėjusiu Adventu ir visiems padovanojo po mažą angeliuką, linkėdama,
kad jis atneštų į kiekvieno namus šilumą ir ramybę. Popietės dalyviai vaišinosi spanguolių kisieliumi,
kūčiukais ir nuoširdžiai bendravo tarpusavyje.
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Adventinė popietė „Ramybės taku į Kalėdų šviesą“

Kalėdinės eglės įžiebimas. Gruodžio 17 d. Kalėdų senelis su Senių Besmegenių palyda aplankė
Žindaičius. Jaukioje, šventiškai papuoštoje kultūros centro Žindaičių skyriaus salėje gražiausius
kalėdinius eilėraščius deklamavo ir daineles dainavo Žindaičių skyriaus vaikų kolektyvas (vad. A.
Jagminaitė). Susirinkę vaikučiai žaidė ir dainavo su Seniais Besmegeniais, deklamavo savo išmoktus
eilėraščius Kalėdų seneliui, kuris visus, ir išmokusius eilėraštukus, ir tuos, kurie dar nedrįso jų pasakyti,
apdovanojo saldžiomis dovanėlėmis. Pašokus, padainavus ir pasilinksminus, visi iškeliavo į lauką, kur
netrukus lempučių girliandomis nušvito spalvinga Kalėdų eglutė ir driokstelėjo fejerverkas.
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Kalėdinės eglės įžiebimo šventė Žindaičiuose
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IV SKYRIUS
SPEKTAKLIŲ PREMJEROS
Vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ premjera. Kovo 24 d. vykusią meno terapijos dieną
„Teatro karštinė“ užbaigė Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ (vad. B.
Šneiderienė), visus teatro mylėtojus nudžiuginęs spektaklio L. Razumovskajos „Namo!“ premjera.
Spektaklis pasakoja apie benamius vaikus ir jų skaudžius likimus. Tai keleto tėvams nereikalingų,
gatvėje atsidūrusių vaikų gyvenimo istorijos, pasakojimas apie tėvų atsakomybę už savo vaikų dvasinį
būvį nuo tos dienos, kai jų gyvenimas tik prasideda. Kodėl? Kaip toliau? Į šiuos klausimus bando atsakyti
visiems dalijantis viltį ir tikėjimą jaunas vienuolis. „Vaivorykštės“ aktoriai prikaustė susirinkusių dėmesį
ir suteikė puikią galimybę visus scenoje virusius jausmus išgyventi kartu.
Spektaklyje vaidino: Matas Mankus, Vainora Galbuogytė, Aidas Ašmonas, Ieva Sapronaitytė,
Gabrielius Andrijauskas, Emilija Kazlauskaitė, Eimantas Puidokas, Matas Globys, Marija
Vasiliauskaitė, Justas Virbickas, Mantvydas Norkus, Jurgita Sabataitytė, Andrius Vilkelis, Rugilė
Kriščiukaitytė, Sirvydas Griškus, Klaudija Kriaučiūnaitė, Edvina Vaičekauskaitė.
Režisierė Birutė Šneiderienė.
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Vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ spektaklis L. Razumovskajos „Namo!“

Girdžių klojimo teatro „Mituvis“ premjera. Balandžio 7 d. Jurbarko kultūros centro Girdžių
skyriuje įvykusio Tarptautinei teatro dienai skirto renginio metu Girdžių klojimo teatras „Mituvis“ savo
gerbėjus nudžiugino premjera – J. Grušo „Kelionė su kliūtimis“. Spektaklyje linksmai ir įtaigiai, su
didele humoro ir ironijos doze parodytas seno žmogaus santykis su šeima, aplinkiniais ir kaimynais,
amžinoji gyvenimo ir mirties bei atsisveikinimo su gyvenimu drama. Spektaklis pasižymi įspūdinga ir
charakteringa aktorių vaidyba, ryškiais personažais.
Spektaklyje vaidino: Valiulis – Jonas Zaronas, Valiulienė – Loreta Zdanavičienė, augintinė
Monika – Inga Andriulaitienė, marintojos – Danutė Bosienė, Laima Pernarauskienė, Vida Norvilienė,
kaimynė Šaulienė – Laima Ušinskienė, kaimynas Kazimieras – Darius Juodaitis, kaimynas – Algimantas
Vizbara.
Režisierė Loreta Zdanavičienė.
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Girdžių klojimo teatro „Mituvis“ spektaklis J. Grušo „Kelionė su kliūtimis“
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V SKYRIUS
JURBARKO KULTŪROS CENTRE ORGANIZUOTI PROFESIONALAUS MENO
SKLAIDOS IR POPULIARIOSIOS MUZIKOS RENGINIAI
Vienas iš Jurbarko kultūros centro veiklos tikslų – profesionalaus meno sklaidos organizavimas.
Siekdamas šio tikslo, Kultūros centras organizuoja įvairių koncertinių organizacijų siūlomų programų
pristatymą bendruomenei ir sudaro sąlygas profesionaliems atlikėjams parodyti savo programas
Kultūros centro renginiuose.
2017 metais, siekiant tenkinti profesionalaus meno vartojimo poreikius, buvo rengiami
populiariosios ir klasikinės muzikos bei teatro kolektyvų pasirodymai, demonstruojami įvairūs kino
filmai.
Kino filmai
Per 2017 metus įvairių renginių metu žiūrovams parodyta 8 dokumentiniai ir vaidybiniai kino
filmai („The Rolling Stones: turas po Lotynų Ameriką“, dok. filmas apie laukinę Lietuvos gamtą „Keturi
metų laikai“, „Amžinai kartu”, „Budėjimas“, anim. filmas „Kaukai”, „Baladė apie Rimvydą ir Žaibą“
(Skirsnemunės skyriuje), dok. filmas „Šaligatvis“, „Emilija iš Laisvės alėjos“ (Girdžių skyriuje).
Jurbarko kultūros centre atnaujintas komercinių kino filmų rodymas ir per 2017 metus žiūrovams
parodyti 11 lietuviškų ir užsienio šalių kino filmų („Be 5 min. vedę“, „12 kėdžių“, „ZERRO 3“, anim.
filmas „Kria-kria-keriai“, anim. filmas „Didysis gerulis milžinas“, „Šerkšnas“, „Šventasis“, „kaip
susigrąžinti ją per 7 dienas“, „Trys milijonai eurų“, „Šuns tikslas“, anim. filmas „Robinzono Kruzo
sala“).
Populiariosios muzikos koncertai ir pramoginiai renginiai
2017 m. Jurbarko kultūros centre ir skyriuose surengta 19 pramoginės ir klasikinės muzikos
koncertų (Radži ir Agnės koncertas (Skirsnemunės skyriuje), R. Šilansko ir grupės „Husarai“ koncertas
(Girdžių skyriuje), Pauliaus Stonio koncertas „Aš tavim tikiu“ (Žindaičių skyriuje), grupės „El fuego“
koncertas „apie meilę...“, R. Šilansko ir grupės „Husarai“ koncertas, teatralizuotas Laisvos koncertas
„Taip, aš tokia!“, Dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ programa „Kalba radijas“, Koncertas „25 metai
su legendine grupe „Nerija“, koncertas „Ekstremalus klasikos pliūpsnis. Martynas Levickis ir kvartetas“,
Eligijaus Juknos koncertas „Dangus tau dovanojo aukštį 2“, Juozo Erlicko koncertas, Kazimiero Jakučio
ir grupės koncertas, E. Stašenko, L. Mikalausko ir ansamblio „Brass bravo“ koncertinė programa „Tu
ateik į pasimatymą“, Ž. Žvagulis su žemaitiška programa, Vitalijos Katunskytės koncertas, grupių
„Ambrozija“ ir „Sadūnai“ muzikos ir humoro šou, grupės „Nemuno krantai“ koncertas, O. Kolobovaitės,
E. Bavikino ir Kauno valstybinio muzikinio teatro šokėjų koncertinė programa „4 istorijos pagal A.
Bočelį ir S. Brightman“), pristatyta 11 pramoginių profesionalių teatrų spektaklių („Domino“ teatro
spektakliai „Striptizo ereliai“, „Žavios ir pavojingos“, „Loto“, „Kaip atsikratyti draugo?“, Manto
Stonkaus ir gyvo garso grupės humoro šou „Kultas“, Vilniaus kamerinio teatro spektaklis „Strakaliukas
ir Makaliukas“, A. Orlausko šou „Sex Tabu be/ne Tabu...“, humoro šventė “Juokis 2017”, ansamblio
„Ainiai“ ir Deivio Norvilo muzikinė teatralizuota komedija „Ar Amerika pirtyje?!“, „Kitoks teatras“
spektaklis „Pašėlusių moterų išpažintis“), 4 cirko pasirodymai (Ukrainos cirko „Tigris“ pasirodymas
„Anos ir Elizos nuotykiai pasakų karalystėje, magijos šou visai šeimai „Iliuzionistas „Emmagic“, Lėliųmilžinų teatro spektaklis vaikams „Nauji herojų nuotykiai“, Ukrainos cirko „Tigris“ teatralizuota
programa su cirko elementais „TROLIŲ NUOTYKIAI“).
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Manto Stonkaus ir gyvo garso grupės humoro šou
„Kultas“

Grupės „El fuego“ koncertas „apie meilę...“

Vilniaus kamerinio teatro spektaklis „Strakaliukas ir
Makaliukas“

Teatralizuotas Laisvos koncertas „Taip, aš tokia!“

Koncertas „Ekstremalus klasikos pliūpsnis. Martynas
Levickis ir kvartetas“

Eligijaus Juknos koncertas „Dangus tau dovanojo aukštį 2“

Juozo Erlicko koncertas

Kazimiero Jakučio ir grupės koncertas
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E. Stašenko, L. Mikalausko ir ansamblio „Brass bravo“
koncertinė programa „Tu ateik į pasimatymą“

O. Kolobovaitės, E. Bavikino ir Kauno valstybinio
muzikinio teatro šokėjų koncertinė programa „4 istorijos
pagal A. Bočelį ir S. Brightman“

Profesionalaus meno sklaidos projektas „Susitikimai 2017“
Jau ne pirmus metus Jurbarko kultūros centre vykdomas profesionalaus meno sklaidos
projektas „Susitikimai“, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Jurbarko rajono
savivaldybė. 2017 m. vasario 10 d. Jurbarko kultūros centre įvyko pirmasis projekto „Susitikimai 2017“
renginys – „Politinių kalinių ir tremtinių vaikaičiai šalies ar užsienio menininkai“, o tokia yra spektaklio
„Antigonė“ kūrėja ir atlikėja Birutė Mar. Penktadienio vakarą jurbarkiečiai turėjo puikią progą išvysti
spektaklį, kuriam plojo įvairiausių šalių teatro gerbėjai ir kuris buvo puikiai įvertintas tarptautiniuose
festivaliuose. Jurbarkiškiams ši menininkė gerai žinoma iš anksčiau pristatytų spektaklių, įdomi
kamerinio spektaklio kūrėja dramaturgė ir režisierė. Po spektaklio jurbarkiškiai turėjo galimybę
pabendrauti su aktore

Birutės Mar mono spektaklis „Antigonė“

Kovo 9 d. Jurbarko parodų ir koncertų salėje įvyko renginių ciklo „Politinių kalinių ir tremtinių
vaikaičiai šalies ar užsienio menininkai“ naujas renginys, kuriame dalyvavo žurnalistė, pianistė, muzikos
laidų vedėja Gerūta Griniūtė. Renginys prasidėjo filmuotu jos vedamų LTV laidų epizodų pristatymu ir
jurbarkiškių „Sorelle di Canto“ (vad. L. Matuzaite-Kairiene) vokalinio dueto sveikinimu. Gerūta,
vaikystės vasaras praleidusi Jurbarke pas savo senelius, su didele pagarba ir meile kabėjo apie savo
močiutę, politinę kalinę, buvusio Jurbarko kultūros centro choro „Versmė“ dainininkę Janiną Dailidienę.
Kaip žurnalistė ji visada domėjosi senelių ir visos giminės gyvenimo praeitimi, Sibiro ir tolimųjų rytų
lagerių išgyvenimais.
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Susitikimas su Gerūta Griniūte

Kovo 16 d. Jurbarko krašto muziejuje įvyko dar vienas profesionalaus meno sklaidos projekto
„Susitikimai 2017“ renginių ciklo „Veidu į Lietuvą“ renginys skirtas kraštiečių kompozitoriaus S.
Šimkaus, dramaturgo G. Veličkos ir operos solisto V. Baltrušaičio sukaktims paminėti. Pilnoje
muziejaus židinio salėje skambėjo Lietuvių liaudies dainos, harmonizuotos S. Šimkaus, V. Klovos, A.
Švedo, arijos iš operų „Don Žuanas“, „Linksmoji našlė“, parodytos G. Veličkos dramų filmuotos
ištraukos. Vakare-prisiminime dalyvavo solistai iš Kauno Giedrė Kelpšaitė (sopranas), Žygimantas
Galinis (baritonas), Paulė Galinienė (fortepionas). Renginį vedė D. Samienė ir R. Buitkus.

Renginys skirtas kraštiečių kompozitoriaus S. Šimkaus, dramaturgo G. Veličkos ir operos solisto V. Baltrušaičio
sukaktims paminėti

Balandžio 14 d. Jurbarko kultūros centre įvyko profesionalaus meno sklaidos projekto
„Susitikimai 2017“ renginys, į kurį kvietė Klaipėdos universiteto menų akademijos studentų spektaklis
„Tu arba Tave“ (režisierius V. Masalskis, kompozitorė N. Sinkevičiūtė). Spektaklis pasakoja apie
šiandieną ypač aktualias nejautrumo, žiaurumo apraiškas jaunimo tarpe. Po spektaklio vyko diskusijos
smurto tema su jaunaisiais jurbarkiečiais. Renginį užbaigė klaipėdietės dailininkės Sofijos
Kanaverskytės vėliavų parodos „Lietuvos valdovai“ atidarymas. Jo metu Klaipėdos universiteto menų
akademijos studentai pristatė modernių ritmų, sket principu parengtą kompoziciją „Kubai“ (rež. V.
Masalskis, komp. N. Sinkevičiūtė), kuri puikiai derėjo prie dailininkei S. Kanaverskytei būdinga spalvos
kultūra ir jos mėgstamu dekoratyvinės aplikacijos, koliažo principu sukurtų istorinės improvizacijos
vėliavų.
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Klaipėdos universiteto menų akademijos studentų spektaklis „Tu arba Tave“

Dailininkės Sofijos Kanaverskytės vėliavų parodos „Lietuvos valdovai“ atidarymas

Gegužės 19 d. Jurbarko kultūros centre nedidelis būrys jurbarkiečių turėjo galimybę išvysti teatro
„Atviras ratas“ spektaklį „Lietaus žemė“ (rež. A.Giniotis). Spektaklyje plėtojamos Lietuvos tarpukario
laikmečio realijos, sekant kelių šeimų džiaugsmus ir tragedijas: vaikystė kaime, draugystės išdaigos,
pirmoji meilė šokiuose, branda besikaupiant Antrojo pasaulinio karo audrai, tragiški likimai partizanų
kovose ir trėmimuose. Po spektaklio jurbarkiškiai turėjo galimybę pabendrauti su aktoriais kūrybos,
pilietiškumo ir kitomis temomis.

Teatro „Atviras ratas“ spektaklis „Lietaus žemė“

Lapkričio 20 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko paskutinysis
profesionalaus meno sklaidos projekto „Susitikimai 2017“ renginys – vakaras su aktoriumi, režisieriumi
Mykolu Vildžiūnu, tarytum alsavęs ateinančio Advento laikotarpio nuojauta.
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Aktorius, pasidalinęs su žiūrovais savo režisūrinių darbų įspūdžiais ir patirtimi kuriant
Konstantino Boreckio vaidmenį seriale „Laisvės kaina. Savanoriai“, taip pat išsakė savo požiūrį į
šiandien visuomenėje populiarėjančius ne itin malonius minčių bei jausmų išraiškos būdus: „Mes
dainuojanti tauta. Kartais ir kalbanti, bet negalėčiau pasakyti, kad esame tyleniai. Gal daugiau kalbame
negatyviai, nei pozityviai, bet tai, tikiu, laikina, praeis kaip mada. O ji dabar tokia – kalbėti grubiai,
kartais net niekinančiai. Norėčiau, kad pokalbiai įgautų kuo daugiau teigiamų aspektų ir visai nesvarbu,
apie ką kalbame.“ Artėjantis Adventas – labai geras laikotarpis apie tai pamąstyti.

Vakaras su aktoriumi, režisieriumi Mykolu Vildžiūnu
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VI SKYRIUS
MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ ĮSIMINTINIAUSIOS KONCERTINĖS IŠVYKOS,
SVARBIAUSI LAIMĖJIMAI BEI PASIEKIMAI, VEIKLOS JUBILIEJAI
Berniukų choras „Bildukas“
(vadovė Danutė Lapienė)
Berniukų choras „Bildukas“ susibūrė 2002 metais, o 2003 m. kovo 11 d. įvyko pirmasis šio
choro koncertas. Jame dainuoja įvairaus mokyklinio amžiaus berniukai. „Bildukas“ yra aktyvus Jurbarko
kultūros centro organizuojamų renginių bei įvairių respublikinių švenčių dalyvis.
2017 metais berniukų choras „Bildukas“ atšventė veiklos 15-os metų sukaktį, ta proga kovo 4
d. Jurbarko kultūros centre įvyko šventinis koncertas.

Koncertas berniukų choro „Bildukas“ 15-os metų veiklos sukakčiai paminėti

Vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukas“
(vadovė Danutė Lapienė)
Vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukas“ itin aktyviai koncertuoja rajono šventėse, renginiuose
bei kituose miestuose vykstančiuose festivaliuose, dalyvauja įvairiuose konkursuose.
Vasario 15 d. Slavikų pagrindinėje mokykloje visa bendruomenė minėjo Valstybės atkūrimo
dieną. Šventinį minėjimą vainikavo Jurbarko kultūros centro vokalinio vaikinų ansamblio „Bildukas“
koncertas.
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Kovo 8 d. Marijampolės kultūros centre vyko renginys, skirtas Tarptautinei moters dienai
paminėti.. Renginio metu gražiausias dainas ir melodijas moterims skyrė vyrų vokalinis ansamblis
„Sūduvietis“, Rygiškių Jono gimnazijos vaikinų ansamblis, Česlovo Sasnausko choras, pučiamųjų
kvintetas, Remigijus Stoškus ir saksofonistai. Renginio koncertinę dalį susirinkusioms moterims
dovanojo ir Jurbarko kultūros centro vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukas“, atlikęs keletą gražių dainų.

Vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukas“ Marijampolėje

Tarptautinis vyrų chorų festivalis „Užtraukim, vyrai, dainą“ – tradicinis, 2017 metais jau 8 kartą
Tauragėje nuskambėjęs vyrų chorinės muzikos renginys. Nuolatiniai jo dalyviai – Jurbarko kultūros
centro vaikinų vokalinis ansamblis „Bildukas“. Balandžio 22 d. „Bildukas“ traukė vyriškas dainas kartu
su Tauragės kultūros centro vyrų choru „Mintauja“, Gruzijos Terjola miesto vyrų ansambliu
„Maspindzelo“, Latvijos Dobele kultūros ir laisvalaikio centro „Bikstu“ vyrų vokaliniu ansambliu
„Optimisti“, Kauno kultūros centro „Tautos namai“ vyrų choru „Perkūnas“, Lietuvos kariuomenės
Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choru „Aidas“, Vidaus reikalų ministerijos vyrų choru
„Sakalas“, Palangos kultūros ir jaunimo centro Jūros šaulių vyrų choru, Kretingos rajono kultūros centro
vyrų vokaliniu ansambliu „Žilvinas“, Šakių kultūros centro vyrų vokaliniu ansambliu „Akordas“.

Vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukas“ tarptautiniame vyrų chorų festivalyje „Užtraukim, vyrai, dainą“
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Jaunimo mišrus choras
(vadovė Danutė Lapienė)
Jaunimo mišrus choras – vienas iš jauniausių Jurbarko kultūros centro kolektyvų, susibūręs tik
2016 metų rudenį, bet jau aktyviai besireiškiantis rajono kultūriniame gyvenime, daug koncertuojantis
tiek kultūros centro renginiuose, tiek išvykose.
Balandžio 2 d. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje vyko Lietuvos moksleivių chorų festivalis
„Dainų mozaika“. Čia susirinko Lietuvos jaunučių, jaunių ir mišrūs chorai iš įvairių muzikos studijų,
bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklų tam, kad susirastų naujų draugų, išgirstų, kokią muziką dainuoja
chorai kituose miestuose ir visiems garsiai pasakytų: „Dainuoju ir didžiuojuosi!“. Džiugu, kad tarp 38
chorų iš visos Lietuvos Šv. Kotrynos bažnyčioje pasirodė Jurbarko kultūros centro jaunimo mišrus
choras. Festivalio metu chorai turėjo atlikti tris pasirinktus kūrinius ir bent vieną kūrinį atlikti su
choreografijos elementais.

Jaunimo mišrus choras šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje

Gegužės 13 d. Šakių evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko VIII moksleivių chorų festivalio
„Lai skamba jaunos širdys“ baigiamasis koncertas, kuriame dalyvavo Jurbarko kultūros centro jaunimo
mišrus choras, Chailsheimo (Vokietija) Albert-Schweizer gimnazijos choras bei Šakių rajono meno
mokyklos jaunių choras „Aušrinės“.

Jaunimo mišrus choras Šakių evangelikų liuteronų bažnyčioje
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Nors Jaunimo mišrus choras yra vienas iš jauniausių Jurbarko kultūros centro kolektyvų, jis jau
turi nemažai gerų draugų. Pas vienus iš jų – Crailsheimo (Vokietija) Alberto Šveicerio gimnazijos
kolektyvą – choras ir išvyko liepos mėn. Liepos 3-ąją choristai susipažino su Čekijos sostine Praha,
kurioje daugelis iš jų buvo pirmąjį kartą, o vakare pasiekė Crailsheimą, kur atvykstančiųjų jau laukė
viešnagės metu juos globojusios vokiečių šeimos.
Liepos 4-osios rytą Alberto Šveicerio gimnazijoje jurbarkiečiai kartu su vietos choru ir
bigbendu surengė bendrą koncertą, po kurio išvyko į viduramžių miestą Dinkelsbiulį. Grįžus į
Crailsheimą, choristus maloniai priėmė ir pavaišino miesto meras, kurio prašymu jurbarkiečiai surengė
trumpą koncertą ant merijos laiptų. Pagrindinis choro koncertas įvyko Šv. Bonifacijaus bažnyčioje,
dalyvaujant vietos chorui ir bigbendui, su kuriais jurbarkiečiai atliko bendrą dainą. Koncerte apsilankė
ir tuo metu Crailsheime viešėjusi Jurbarko verslininkų delegacija, vadovaujama Jurbarko rajono
savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus. Viešnagės metu jurbarkiečiai taip pat aplankė Štutgarto
muzikos namus, Porsche automobilių muziejų, Kaizerio pilį Niurnberge, fizinių potyrių muziejų,
karaliaus Liudviko II pilį Bavarijoje bei Alpėse esantį Breitach upės tarpeklį.
Liepos 6 d. 20 val. (Lietuvos laiku –21 val.) choristai kartu su viso pasaulio lietuviais sugiedojo
Lietuvos himną bei sudainavo dar kelias lietuvių liaudies dainas, o liepos 8-ąją, atsisveikinę su
svetingomis šeimomis ir vadove Corinna Just, išvyko namo, pakeliui dar aplankydami Drezdeną.

Jaunimo mišrus choras Crailsheime (Vokietijoje)

Moterų choras „Lelija“
(vadovė Dalė Jonušauskienė)
Moterų choras „Lelija“ – nuosekliai, sistemingai ir darniai dirbantis kolektyvas, mielai
koncertuojantis įvairiuose Jurbarko miesto kultūriniuose renginiuose, Jurbarko rajono bei kaimyninių
rajonų kultūros įstaigose, bažnyčiose, bendruomenės namuose. 2017-aisiais „Lelija“ atšventė savo
veiklos 35-ąsias metines.
Gegužės 7 d. Marijampolės menų mokykloje vyko Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso
zoninis turas, kurį kas keturi metai organizuoja Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Zoniniame ture
dalyvavo net 14 chorų iš visos Lietuvos, tarp kurių buvo ir Jurbarko kultūros centro moterų choras
„Lelija“. Dainininkėms konkurse sekėsi labai gerai – jos buvo apdovanotos III laipsnio diplomu.
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Po konkurso „Lelijos“ choristės dar dalyvavo XVIII tarptautiniame sakralinės muzikos
festivalyje „Džiūgaukim... Aleliuja 2017“ ir koncertavo Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio
bažnyčioje.

Moterų choras „Lelija“ Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje
Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso III laipsnio diplomas

Gegužės 20 d. Jonavos kultūros centre vyko X tarptautinis chorų festivalis „Šviesa amžinoji
dainos“. Šis festivalis organizuojamas kas dveji metai ir kiekvienais metais sulaukia vis daugiau dalyvių
iš Lietuvos ir užsienio šalių. Festivalį vedė atlikėjai Deivis ir Renata, kurie ne tik pristatė festivalio
programą, bet ir atliko savo kūrinius. Festivalyje dalyvavo Vengrijos Respublikos Kossuth Lajas
kultūros centro moterų choras (vad. Majorosne Hodossy Ilona), Latvijos Respublikos Aizkrauklės
kultūros namų mišrus vokalinis ansamblis (vad. Janina Zolotorenko), Gruzijos Respublikos, Zugdidi
rajono savivaldybės „Odiši" kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis „Odoia“ (vad. Orest Sitčinava),
Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos jaunių choras (vad. Dalia Asadauskaitė), Kauno Miko
Petrausko muzikos mokyklos jaunių choras (vad. Ingrida Maslauskienė), Jonavos kultūros centro moterų
choras „Guoba" (vad. Neringa Kukarinienė), Ukmergės kultūros centro moterų choras „Žemyna“ (vad.
Neringa Valinskienė), Kauno įgulos karininkų ramovės moterų choras „Indraja" (vad. Zinaida Gerasina),
Kauno rajono Samylų kultūros centro moterų choras „Žaisa" (vad. Laimutė Dzedaravičienė), Pakruojo
rajono Linkuvos kultūros centro moterų choras „Mūša" (vad. Methardas Zubas), Jurbarko kultūros
centro moterų choras „Lelija" (vad. Dalė Jonušauskienė), Palangos kultūros ir jaunimo centro moterų
vokalinis ansamblis „Guboja" (vad. Rimgaudas Juozapavičius), Jonavos kultūros centro mišrus choras
„Žemyna" (vad. Violeta Michelkevičienė), Kauno rajono Garliavos sporto ir kultūros centro mišrus
choras „Melodija" (vad. Ramunė Navickienė), Raseinių kultūros centro mišrus choras „Šatrija" (vad.
Gražvydas Jegnoras), Vilkaviškio kultūros centro kamerinis choras „Uosija" (vad. Laima Venclovienė)
ir Kazlų Rūdos kultūros centro mišrus choras „Viltis" (vad. Salomėja Laima Vaitukynienė).
Birželio 10 d. Palangoje vyko tradicinė kurorto šventė „Myliu Palangą 2017“. Šios šventės,
kasmet skelbiančios vasaros sezono atidarymą, neatsiejama dalis – chorų festivalis „Su jūra dainuok“.
Džiugu, kad nuolatinėmis šio festivalio dalyvėmis galima vadinti Jurbarko kultūros centro moterų choro
„Lelija“ dainininkes. Šiais metais festivalis prasidėjo šeštadienį vykusiais chorų koncertais, po jų visi
dalyviai žygiavo iškilmingoje šventinėje eisenoje J. Basanavičiaus gatve, o pabaigoje visi chorai traukė
jungtines dainas.

110

„Lelija“ kurorto šventėje „Myliu Palangą 2017“

Kitą dieną, birželio 11-ąją, Jurbarko kultūros centro moterų choro „Lelija“ choristės iš
Palangos keliavo į Klaipėdą, kur vyko Lietuvos vakarų krašto dainų šventė, skirta Mažosios Lietuvos
lietuvių dainų šventės 90-mečiui. Šiemetinėje dainų šventėje Klaipėdoje dalyvavo per 260 meninių
kolektyvų ir daugiau nei 7000 dalyvių iš visos Lietuvos.
Birželio 24 d. Seredžiuje vyko Stasio Šimkaus chorų festivalis „Kur bakūžė samanota...“,
skirtas kompozitoriaus, chorvedžio, dirigento, pedagogo, pirmosios lietuvių Dainų šventės
organizatoriaus Stasio Šimkaus 130-osioms gimimo metinėms paminėti. Stasio Šimkaus gimtinės
vietoje Motiškių kaime suskambo pirmoji kompozitoriaus daina, o parke prie jo vardu pavadintos
mokyklos buvo atidengta liaudies meistro Algimanto Sakalausko medžio skulptūra, skirta šiems
festivaliams įamžinti – smuiko raktas ir giedantys paukšteliai, simbolizuojantys jau aštuntą kartą
vykstantį festivalį. Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje chorinės dainos gerbėjai klausėsi
jungtinio chorų kolektyvų kuriame dalyvavo Jurbarko kultūros centro moterų choras „Lelija“ ir kiti
chorai: „Vasara“ (Šiauliai), „Šaltinis“ (Šiaulių r.), „Šatrija“ (Raseiniai) bei solistų Sigutės Trimakaitės
(Vilnius) ir Naglio Mačėno (Jurbarko r.) koncerto.

Jungtinis chorų pasirodymas festivalyje „Kur bakūžė samanota...“ Diriguoja Dalė Jonušauskienė
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Lapkričio 18-ąją į chorinės muzikos švente „Susitikimai dainoje“ moterų choras „Lelija“,
atšventė savo veiklos 35-metį.

Chorinės muzikos šventė „Susitikimai dainoje“, skirta moterų choro „Lelija“ kūrybinės veiklos 35-mečiui ir Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui

Moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“
(vadovė Dalė Jonušauskienė)
Moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ – darbingas, veiklus ir klausytojų mėgstamas
kolektyvas, kuriame dainuoja 10 dainininkių. Ansamblis mielai kviečiamas į įvairius renginius, kuriuos
papuošia profesionaliai atliekamomis dainomis.
Balandžio 23 d. Kauno rajono Samylų kultūros centro Ilgakiemio laisvalaikio salėje vyko
respublikinis vokalinių ansamblių Lietuvių liaudies dainos festivalis „Supinsiu dainužę – 2017“. Šiais
metais festivalyje „Supinsiu dainužę - 2017“ dalyvavo net 12 kolektyvų iš visos Lietuvos. Į Ilgakiemio
laisvalaikio salėje vykstantį festivalį pirmą kartą buvo pakviestas dalyvauti ir Jurbarko kultūros centro
moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“. Šį kartą dainininkėms talkino klarnetininkas Vytis Binkauskas.
Džiugu, kad moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ išlieka tarp geriausių Lietuvos vokalinių ansamblių,
jurbarkietės tapo laureatėmis ir buvo apdovanotos diplomu už „Gražiausiai supintą dainužę“.
Rugsėjo 26 dieną „Verdenė“ lankėsi Tauragės kultūros centre, kur vyko kūrybinė akademija
„Dainomis apkabinkime žemę“, skirta vokalinės ir instrumentinės muzikos kolektyvams, bendrojo
lavinimo mokytojams, privačių studijų vadovams ir dalyviams. Jurbarkietės šia proga pristatė gražią
muzikinę programą, kurioje skambėjo gražiausios moterų vokalinis ansamblio „Verdenė“ atliekamos
dainos.
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Spalio 4 d. Vilkijos žemės ūkio mokykloje vyko etnografinė vakaronė „Jurginai puošia rudenį“.
Šiame gražiame renginyje dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“.
Dainininkės gausiai susirinkusiems žiūrovams dovanojo pačias gražiausias dainas apie rudenį.

„Verdenė“ etnografinėje vakaronėje „Jurginai puošia rudenį“ Vilkijoje

Spalio 21 d. Taujėnų dvare (Ukmergės rajonas) jau penkioliktąjį kartą vyko respublikinis
kamerinių ir vokalinių ansamblių festivalis-konkursas „Šventosios gaida“, kurio tikslas – aktyvinti
vokalinių ansamblių veiklą, populiarinti lietuvių bei užsienio kompozitorių vokalinę kūrybą, ugdyti
kolektyvų meistriškumą, skatinti dainininkų mėgėjų aktyvumą. Dalyviai buvo vertinami pagal
programos savitumą, atlikimo meninį lygį ir sceninę kultūrą.
Šiame gražiame renginyje tarp daugiau kaip dvidešimties geriausių vokalinių kolektyvų iš visos
Lietuvos dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“. Jurbarkietės
konkurso komisijai, vadovaujamai doc. D. Puišio, pristatė tris savo dainas: „Sidabrinis rūkas (m. ir ž. K.
Vasiliausko), „Žuvų šakele“ ( lietuvių l. d., aranž. G. Kalino) bei A. Dvoržako „Slavų šokis Nr. 2“ ir
vokalinių ansamblių kategorijoje užėmė II-ąją vietą.

Moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ Taujėnų dvare
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Gruodžio 3 d. Veliuonos kultūros centro Raudonės skyriuje vyko šiltas ir labai gražus renginys,
skirtas Adventui. Šiame renginyje susirinkusiems bendruomenės nariams gražiausią dainų programą
dovanojo Jurbarko kultūros centro vokalinis moterų ansamblis „Verdenė“.

„Verdenė“ Raudonėje

Teatralizuota dainos kuopa ir dainavimo studija „Strazdas“
(vadovė Rūta Šličkutė)
Dainavimo studija – vienas iš jauniausių Jurbarko kultūros centro kolektyvų, susikūręs 2015
metų vasarą. 2017-aisiais dainavimo studijos grupės įgijo naujus pavadinimus: suaugusiųjų grupė tapo
Teatralizuota dainos kuopa, o vaikai – dainavimo studija „Strazdas“.
Vasario 14 d. Jurbarko kultūros centro dainavimo studijos suaugusiųjų grupė buvo pakviesta į
Briedžių laisvalaikio salę, kur vyko šventinis renginys „Su meile Lietuvai Tėvynei“, skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Dainavimo studijos suaugusieji Briedžiuose
114

Vasario 25 d. Jurbarko seniūnijos salėje vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
Jurbarko skyriaus ataskaitinis susirinkimas. Renginys pradėtas Lietuvos himno giedojimu ir Tylos
minute, pagerbiant visus Anapilin išėjusius sąjungos narius. Vėliau eiles skaitė Jurbarko kultūros centro
Konstantino Glinskio teatro vadovė D. Samienė, o po to visiems susirinkusiems gražiausias savo
melodijas ir dainas dovanojo Jurbarko kultūros centro dainavimo studija.
Kovo 10 d. Jurbarko kultūros centro dainavimo studija koncertavo Gelgaudiškio kultūros
centre, kur vyko šventinis koncertas, skirtas Kovo 11-ajai. Koncertas prasidėjo Gelgaudiškio seniūno
Vinco Dabravolskio sveikinimu bei Gelgaudiškio mokyklos mokinių poezijos posmais. Dainavimo
studija atliko programa „Su meile Lietuvai Tėvynei“, kurią susirinkę miestelio gyventojai bei svečiai
priėmė labai šiltai ir jausmingai.
Balandžio 29 d. Linkuvos kultūros centre vyko respublikinis vokalinių ansamblių konkursas
„Kur aukštas klevas“. Šiemet konkursinėje programoje dalyvavo 47 kolektyvai iš Šilalės, Joniškio,
Radviliškio, Šiaulių, Šakių, Kelmės, Širvintų, Raseinių, Biržų, Kauno, Kupiškio, Pasvalio, Akmenės,
Kėdainių, Panevėžio, Pagėgių, Kaišiadorių, Klaipėdos, Jurbarko, Prienų, Ignalinos, Vilkaviškio miestų
ir rajonų. Labai džiaugiamės, kad šiemet šiame konkurse dalyvavo ir du Jurbarko kultūros centro
kolektyvai, tai vokalinė instrumentinė kapela „Šilas“ (vad. A. Lapė) ir dainavimo studija (vad. R.
Šličkutė). Konkurso dalyviai buvo suskirstyti į tris kategorijas: mažieji ansambliai, kaimo ir miestelių
didieji ansambliai, miestų ir rajono centrų didieji ansambliai. Dalyvių pasirodymus vertino
kompetentinga konkurso komisija, kurią sudarė komisijos pirmininkas – chorvedys, Šiaulių pučiamųjų
orkestro meno vadovas ir dirigentas, kamerinio ansamblio „Ars Vivo“ meno vadovas – Sigitas
Vaičiulionis, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos vyr. mokytoja – Beata Smiltinkienė,
Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos mokytoja-metodininkė – Ingrida Tuomienė, Panevėžio
rajono vokalinių ansamblių vadovė – Lina Kairytė, Pakruojo rajono savivaldybės kultūros,
paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja – Birutė Vanagienė ir choro dirigentas, Linkuvos kultūros
centro direktorius Methardas Zubas. Renginio pabaigoje buvo apdovanoti visų trijų kategorijų
laimėtojai.

Dainavimo studijos suaugusiųjų grupė konkurse „Kur aukštas klevas“
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Gegužės 6 d. Gelgaudiškio dvaro prieigose vyko „Stasiuko mugė“. Kvietimo dalyvauti
nuotaikingoje šventėje-mugėje sulaukė Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ (vad. P. Pojavis) ir
dainavimo studija (vad. R. Šličkutė). Mugėje dalyvavo ir Šakių kultūros centro orkestras, Gelgaudiškio
vaikų darželio „Eglutė“ auklėtiniai, Šakių kultūros centro pagyvenusių žmonių tautinių šokių kolektyvas
„Vijūras“ ir Gelgaudiškio kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai: „Šiūlupė“, „Gelgaudiškis“,
„Liocukas“.

Dainavimo studija Gelgaudiškio dvare

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena, minima bene visuose Lietuvos miestuose, miesteliuose
ir kaimeliuose. Gedulo ir vilties dienos minėjime, vykusiame Lukšių miestelio Šv. Juozapo bažnyčioje,
kurį organizavo Lukšių kultūros centras, po Šv. Mišių susirinkusiems koncertavo Jurbarko kultūros
centro dainavimo studija.

Dainavimo studija Lukšiuose

Jurbarko kultūros centro dainavimo studija „Strazdas“ spalio 21 dieną dalyvavo VI
tarptautiniame vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos festivalyje-konkurse „Muzikinės nominacijos 2017“
Utenoje.
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Tai pirmasis debiutinis šio kolektyvo konkursas. Nors ir neužėmė prizinių vietų, vaikučiai labai
džiaugiasi turėję galimybę sudalyvauti, pamatyti kitų kolektyvų pasirodymus bei pasisemti daug gražių
įspūdžių.

Dainavimo studija „Strazdas“ VI tarptautiniame vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos festivalyje-konkurse „Muzikinės
nominacijos 2017“ Utenoje

Folkloro grupė „Imsrė“ ir folkloro grupė „Imsriukai“
(vadovė Birutė Bartkutė)
Folkloro grupių „Imsrė“ ir „Imsriukai“ pagrindinę repertuaro dalį sudaro A. ir J. Juškų liaudies
dainų lobynai, taip pat atliekamos kitų regionų dainos, rateliai, žaidimai, smulkioji tautosaka, sutartinės.
Kolektyvai yra paruošę svodbines, krikštynų, karo, našlaičių, vaišių dainų programas.
Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ Lietuvos valstybės atkūrimo dieną praleido itin
aktyviai – dalyvavo net dviejuose renginiuose. Dainininkės pirmiausia vyko į Eržvilko kultūros centro
Kartupių skyrių, kur vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas „Šitą žemę mums likimas
dovanojo“. Koncerto metu buvo pristatyti Lietuvos etnografinių regionų, įeinančių į Jurbarko rajono
savivaldybės teritoriją, moteriški tautiniai rūbai: Mažosios Lietuvos, aukštaičių, žemaičių, suvalkiečių
ir netgi miestiečių rūbai. Čia vykusiame šventiniame renginyje jurbarkietės atliko keletą savo kūrinių,
pademonstravo tautinį kostiumą ir išvyko į Eržvilko kultūros centrą, kur vyko koncertas, skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai paminėti.
Kovo 31 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko Lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų
konkurso „Tramtatulis 2017“ Suvalkijos regioninis turas. Jame dalyvavo Jurbarko kultūros centro
folkloro grupės „Imsriukai“ dainininkė Gabija Petravičiūtė. Džiugu, kad šiai dainininkei sekėsi puikiai
ir ji pateko į tolimesnį, nacionalinį turą Kaune.
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Gabija Petravičiūtė ir vadovė Birutė Bartkutė konkurso „Tramtatulis 2017“ Suvalkijos regioniniame ture

Rugpjūčio 12 d. Norgėlų (Raseinių raj.) bendruomenės aikštėje vyko šventė ,,Susėskim,
aukštaičiai, susėskim žemaičiai, susėskim visa Lietuva“, kurią vedė Lietuvos Muzikos ir teatro
akademijos docentė, etnomuzikologė, radijo ir televizijos laidų ir renginių vedėja Zita Kelmickaitė.
Šventėje kartu su meno kolektyvais iš Birštono, Radviliškio, Tauragės ir Luokės dalyvavo ir Jurbarko
kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“, pristačiusi klausytojams pristatė gražiausias mūsų krašto dainas.

„Imsrės“ dainininkės Norgėluose

2017 metai – Piliakalnių metai. Šiems metams skirtų renginių netrūksta ne tik mūsų rajone, bet
ir visoje Lietuvoje. Viename jų rugsėjo 16 d. dalyvavo Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“,
keliavusi į Tauragės rajone esantį Pagramantį, kur ant piliakalnio vyko renginys „Piliakalnių šviesa“,
skirtas Piliakalnių metams ir Europos paveldo dienoms paminėti.
Renginio metu piliakalnis spindėjo tautiškumo spalvomis: buvo pristatomas tautinis kostiumas,
uždegamas Baltų vienybės laužas, atliekamos Rudens lygiadienio apeigos, ragaujama iš šiųmetinių javų
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pagaminta gira ir rugiais kvepianti duonelė, o skambiausias mūsų krašto dainas atliko Jurbarko kultūros
centro folkloro grupės „Imsrė“ dainininkės.

„Imsrė“ ant Pagramančio piliakalnio

Lapkričio 10 d. LRT laidoje „Duokim garo!“ dalyvavusi Jurbarko kultūros centro folkloro
grupė „Imsrė“ atliko net 4 dainas „Žvejiškos kultūros“ tematika.

„Imsrės“ moterys LRT laidoje „Duokim garo!“

Gruodžio 12 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko smagus kalėdinis
rytmetis „Laukiu Kalėdų“. Šiame renginyje dalyvavo Jurbarko kultūros centro folkloro grupė
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„Imsriukai“ ir jos vadovė Birutė Bartkutė. Susirinkusieji klausėsi „Imsriukų“ atliekamų gražiausių
advento dainų, visi kartu žaidė įvairius žaidimus, smagiai suko ratelius, minė suktas lietuviškas mįsles,
o B. Bartkutė pasakojo apie tautinį kostiumą, kokie jo skirtumai įvairiuose Lietuvos regionuose.

Folkloro grupė „Imsriukai“ kalėdiniame rytmetyje Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje

Vokalinė instrumentinė kapela „Šilas“
(vadovas Adolfas Lapė)
Vokalinėje instrumentinėje kapeloje „Šilas“ dalyvauja ne tik muzikantai, bet ir mišrus vokalinis
ansamblis – gausus kolektyvas dažnai pasirodo Jurbarko kultūros centre ir mieste vykstančiose įvairiose
šventėse.
Vasario 16 d. Pilies I kaime vyko bendruomenės popietė, skirta Valstybės atkūrimo dienai
paminėti. Visiems susirinkusiems gražiausias savo melodijas ir dainas dovanojo Jurbarko kultūros
centro vokalinė instrumentinė kapela „Šilas“.
Balandžio 9 d. Paskynų bendruomenės namuose vyko bendruomenės ataskaitinis rinkiminis
susirinkimas, kurio laukiamiausias svečias buvo vokalinė instrumentinė kapela „Šilas“.
Balandžio 29 d. Linkuvos kultūros centre vyko respublikinis vokalinių ansamblių konkursas
„Kur aukštas klevas“. Šiemet konkursinėje programoje dalyvavo 47 kolektyvai iš visos Lietuvos.
Konkurse kartu su Jurbarko kultūros centro dainavimo studija (vad. R. Šličkutė) dalyvavo ir vokalinė
instrumentinė kapela „Šilas“.

„Šilas“ respublikiniame vokalinių ansamblių konkurse „Kur aukštas klevas“ Linkuvoje
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Gegužės 1 d. kapela „Šilas“ svečiavosi Veliuonos kultūros centro Raudonės skyriuje, kur vyko
raudonės kaimo kapelos 15-os metų jubiliejinis koncertas. Renginyje jurbarkiečiai atliko daug
nuotaikingų dainų, kurios susirinkusius privertė ne tik linguoti, bet ir kartu dainuoti ar kojas pakilnoti.
Koncerte taip pat pasirodė Raudonės kaimo kapela ir Šakių rajono Slavikų liaudiškos muzikos kapela.

„Šilas“ Raudonėje

Birželio 17 d. Rotuliuose vyko smagi šventė „Dešimt metų suėję draugėn“, skirta Rotulių
kaimo bendruomenės 10-ties metų veiklos paminėjimui. Šventės metu visi susirinkusieji klausėsi
Jurbarko kultūros centro vokalinės instrumentinės kapelos „Šilas“ atliekamų dainų. Gražiausius šokius
dovanojo Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus linijinių šokių grupės „Svaja“ (vad. R.
Plikusienė) šokėjos. Šventės metu taip pat buvo atidaryta Rotulių kaimo bendruomenės veiklos
nuotraukų paroda, vyko sportinės varžybos.
Rugpjūčio 5-ąją vyko Vadžgirio miestelio šventė „Mūsų kaimas labai fainas“. Šventėje
Jurbarką gražiomis melodijomis ir dainomis atstovavo Jurbarko kultūros centro vokalinė instrumentinė
kapela „Šilas“. Be jurbarkiečių renginyje pasirodė ir žinomi Lietuvos scenos atlikėjai Deividas Bastys
ir Steponas Januška.

Vokalinė instrumentinė kapela „Šilas“ Vadžgirio miestelio šventėje „Mūsų kaimas labai fainas“
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Rugsėjo 2 d. vokalinė instrumentinė kapela „Šilas“ svečiavosi Viliaus Gaigalaičio globos
namuose Gargžduose, kur savo nuotaikingą koncertinę programą dovanojo globos namų gyventojams.

„Šilas“ Gargžduose

Rugsėjo 23 d. Klausučiuose vyko Rudens lygiadienio šventė. Šia gražia proga susirinkusiems
gražiausias dainas ir melodijas dovanojo kapela „Šilas“. Klausučių gyventojai ypač šiltai sutiko Jurbarko
muzikantus ir dainininkes, negailėjo jiems garsių plojimų, ovacijų ir daugybės gražių žodžių po
koncerto.

„Šilas“ Klausučiuose

Vokalinė instrumentinė studija „Jada“
(vadovas Gytis Gvozdas)
Vokalinė instrumentinė studija „Jada“ pradėjo savo veiklą 2015 metų pabaigoje. Nors
kolektyvas dar labai jaunas, jis aktyviai dalyvauja Jurbarko kultūros centro renginiuose.
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Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre Smalininkuose gruodžio 11 d. įteiktas
penktasis pilietiškiausio metų smalininkiečio apdovanojimas. Renginyje svečiavosi Nacionalinio Kauno
dramos teatro aktorius Arnas Ašmonas ir „Keistuolių teatro“ aktorė Karolina Elžbieta Mikalajūnaitė.
Muzikinius kūrinius susirinkusiesiems dovanojo Jurbarko kultūros centro vokalinė instrumentinė grupė
„Jada“.

„Jada“ Smalininkuose

Liaudiška kapela „Mituva“
(vadovė Jadvyga Žemliauskienė)
Liaudiškos kapelos „Mituva“ didžiąją repertuaro dalį sudaro buvusio kapelos vadovo Vidmanto
Žemliausko kūriniai. Kapela „Mituva“ aktyviai dalyvauja ne tik rajono kultūriniame gyvenime, bet ir
kitų rajonų organizuojamose šventėse, festivaliuose.
Jurbarko kultūros centro kapela „Mituva“ Vasario 16- osios Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
proga koncertavo Veliuonos kultūros centre, kur vyko šventinis koncertas. Koncerte taip pat šoko
Veliuonos kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Veliuonietis“ (vad. A. Baublienė),
skambėjo eilės Lietuvai, dainavo Naglis Mačėnas.
Vasario 25-ąją, pasitinkant Užgavėnes, Anykščių kultūros centro kieme puikavosi Morė. Ji
pasitiko tradicinės, jau dvidešimtosios respublikinės kapelų šventės „Gaida“ muzikantus ir liaudiškos
muzikos gerbėjus. Jubiliejinėje respublikinėje kapelų šventėje dalyvavo Anykščių kultūros centro
kapelos „Grieža“ (vad. K. Grigaliūnas) muzikantai ir dainininkai, Utenos kultūros centro liaudiškos
muzikos kapela „Skylėta kepurė“ (vad. D. Gavėnas), publiką linksmino Visagino kultūros centro kapela
„Linksmuolė“ (vad. T. Kochanka), kartu padainuoti kvietė Jurbarko kultūros centro liaudiška kapela
„Mituva“ (vad. J. Žemliauskienė) ir Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“
(vad. D. Jonušauskienė), Rokiškio choreografijos mokyklos kapela „Bučkis“ (vad. A. Bagdonas),
šventinę nuotaiką dovanojo Birštono kultūros centro kapela „Lendrūnas“ (vad. A. Jazbutis), Grigiškių
kultūros centro kapela „Gryčia“ (vad. R. Petkevičius), Plungės kultūros centro liaudiškos muzikos
kapela „Suvartukas“ (vad. V. Žilinskas) ir Tauragės kultūros centro kapela „Jūra“ (S. Bernotas).
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Liaudiška kapela „Mituva“ respublikinėje kapelų šventėje „Gaida“ Anykščiuose

Lapkričio 4 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko graži jurbarkiškių sueiga. Organizatorių
kvietimu iš Jurbarko į sostinę sudalyvauti renginyje keliavo Jurbarko rajono meras Skirmantas
Mockevičius ir Jurbarko kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Mituva“.

„Mituva“ susitikime su Vilniaus jurbarkiškiais

2017 m. lapkričio 24-27 dienomis Laakdalio mieste, Belgijoje lankėsi oficiali Jurbarko rajono
savivaldybės delegacija, kurią sudarė Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė Vilma Venslauskienė, Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos Finansų skyriaus vedėja, draugijos „Europa–Jurbarkas–Europa“ prezidentė Audronė
Stoškienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji
specialistė draugijos „Europa–Jurbarkas–Europa“ narė Aldona Pauliukaitienė, Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Lukas
Bakšys bei Jurbarko kultūros centro liaudiška kapela „Mituva“. Savivaldybės atstovai dalyvavo
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Laakdalio (Belgija) miesto rotušės atidarymo šventėje, susitiko su Laakdalio savivaldybės vadovais bei
savivaldybės bendruomene.
Kapela „Mituva“ atstovavo Jurbarko kraštui regioninėje šventėje Merode. Susirinkusieji į
šventę liko labai sužavėti kapelos atlikta muzikine programa.

„Mituvos“ kapela mieste-partneryje Laakdalyje (Belgija)

Kapela „Santaka“
(vadovas Petras Pojavis)
Jurbarko kultūros centro kapelos „Santaka“ muzikantai groja bandonijomis, armonikomis,
smuiku, kontrabosu, būgnais. Prie muzikantų prisijungė ir keletas dainininkių, įnešusių daug gražaus
skambesio ir jaunatviškos energijos. „Santaka“ kviečiama ne tik į bene visas miesto šventes bei
renginius, bet ir itin daug koncertuoja Jurbarko rajone ir už jo ribų, vyksta į įvairius kapelų festivalius,
varžytuves ir šventes.
Vasario 3 d.. LRT televizijos eteryje skambėjo šaunių kapelų atliekama muzika ir dainos. Garo
davė „Martvežiai“ iš Klaipėdos rajono, „Ratilai“ iš Vilniaus, „Noragas“ iš Širvintų, „Salako
muzikantai“, „Smagratis“ iš Telšių ir „Santaka“ iš Jurbarko.
Kovo 3-5 dienomis Vilniuje vyko tradicinė Kaziuko mugė, kurioje dalyvavo ne tik įvairiausi
amatininkai, rankdarbių gamintojai ir virėjai, bet ir skambūs šalies muzikantų kolektyvai. Jurbarko
kultūros centro kapela „Santaka“ – viena jų.
Kovo 11 d. Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ svečiavosi Tilžės turizmo informacijos
centre Sovetske, kur vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas.
Kovo 17 d. Kidulių dvare vyko Tradicinė Juozuko mugė, kurioje dalyvauti kvietimo sulaukė ir
Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“. Nuvykę į Kidulių dvarą jurbarkiečiai buvo labai šiltai sutikti
ir dovanojo žiūrovams skambiausias savo melodijas.
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„Santaka“ Kidulių dvare

Balandžio 23 d. Pakražančio kultūros centre vyko respublikinė sūrių šventė „Jurgis, Jorgis ir
Jurgelis – skamba jis visom tarmelėm“. Kvietimo dalyvauti nuotaikingoje šventėje sulaukė Jurbarko
kultūros centro kapela „Santaka“, kuri dovanojo pakražantiečiams skambiausias savo melodijas.
Gegužės 6 d. Gelgaudiškio dvaro prieigose vyko Stasiuko mugė, kurioje kartu su dainavimo
studija (vad. R. Šličkutė) dalyvavo ir kapela „Santaka“.

„Santaka“ Gelgaudiškio dvare

Gegužės 12 d. Pilies kaimo bendruomenės namuose vyko vakaronė, skirta šeimos dienai
paminėti. Vakaro metu susirinkusiems pačia geriausią nuotaiką ir skambiausias melodijas jau ne pirmąjį
kartą dovanojo kapela „Santaka“.
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Birželio 4 d. Šiauliuose vyko XX-asis Lietuvos, Latvijos ir Estijos kaimo muzikantų ir kapelijų
festivalis „Ant rubežiaus“. Tai tradicinis ir tęstinis liaudiškos muzikos festivalis skirtas plačiai
visuomenės daliai – nuo šeimų, jaunimo iki senjorų. Nuo ryto iki vakaro pėsčiųjų bulvare šurmuliavo
Lietuvos ir Latvijos tautodailininkų, amatininkų, kulinarinio paveldo ir prekybininkų mugė. Didžiojoje
festivalio scenoje pasirodė kapelijos, stilizuotos kapelos, modernaus folkloro grupės ir pavieniai kaimo
muzikantai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Tarp daugybės kolektyvų jau ne pirmą kartą šiame gražiame
festivalyje dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“. Šiais metais festivalyje dalyvavo apie
40 kolektyvų ir daug pavienių muzikantų.

„Santaka“ festivalyje „Ant rubežiaus“

Liepos 2 d. Panevėžio Šv. Apaštalo Petro ir Povilo parapijoje vyko parapijos atlaidai. Atlaidus
organizavo Panevėžio vyskupijos Šv. Apaštalo Petro ir Povilo parapija. Atlaidų pradžioje buvo laikomos
Šv. Mišios, po jų susirinkusiems gražią puokštę skambių dainų ir melodijų dovanojo ir kviestiniai svečiai
– Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“.
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Liepos 5 d., Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ svečiavosi Lietuvos Respublikos
konsulate Sovetske (Tilżėje), kur vyko Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos
minėjimas. Renginyje dalyvavo lietuvių bendruomenės nariai, vietos valdžios atstovai.

„Santaka“ Sovetske (Rusija)
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Liepos 28–30 dienomis Klaipėdoje vyko tradicinė garsi ir graži 58-oji „Jūros šventė“, gausi
kultūrinių, sporto ir pramoginių renginių. Šventės metu Klaipėdoje vyksta koncertai, pasirodymai,
spektakliai. Tarp gausybės geriausių šalies kolektyvų ir užsienio svečių šventėje dalyvavo ir Jurbarko
kultūros centro kapela „Santaka“.
Liepos 30 d. „Santaka“ svečiavosi Paupio kaimo bendruomenės namuose, kur vyko smagi
Paupio kaimo šventė. Renginyje jurbarkiečiai atliko daug nuotaikingų dainų. Muzikantai savo
smagiomis melodijomis pasveikino Paupio kaimo bendruomenę penktojo gimtadienio.
Rugpjūčio 12 d. Kelmėje prie Burbaičių piliakalnio, žmonių vadinamo tiesiog Piliuku, surengta
tradicinė kasmetinė šventė. Šioje gražioje tradicinėje šventėje dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro
kapela „Santaka“. Jurbarkiečiai susirinkusiems dovanojo gražiausias savo melodijas bei dainas. Be
jurbarkiečių šventėje taip pat pasirodė ir jaunimo kapela iš Šedbarų.
Spalio 5 d. Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje vyko jaukus renginys „Rudens karoliai
2017“, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai. Šia proga pedagogus sveikino ne tik moksleiviai, bet ir
svečiai – Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“.

„Santaka“ Smalininkuose

Spalio 6 d. Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ dalyvavo LRT laidoje „Duokim garo!“,
skirtoje Tarptautinei mokytojų dienai.
Spalio 7 d. „Santaka“ svečiavosi Rusijoje, Kaliningrado srities, Dobrovolsko miestelyje, kur
vyko XVIII-oji Lietuvių kultūros šventė „Laiko malūnas 2017“. Šventėje dalyvavo kolektyvai iš
Lietuvos ir Rusijos federacijos.
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„Santaka“ Dobrovolske (Rusija)

Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ šventinį laikotarpį pasitiko itin aktyviai
muzikuodami – dalyvavo net trijuose šventiniuose, kalėdiniuose renginiuose. Pasipuošę šypsenomis ir
nešini savo instrumentais, muzikantai gruodžio 14 d., vyko į Panevėžio pataisos namus, kur savo Šv.
Kalėdų programą dovanojo nuteistų moterų bendruomenei.

„Santaka“ Panevėžio pataisos namuose...

Gruodžio 20 d. „Santakos“ muzikantai šventinį koncertą dovanojo Smalininkų senjorų namį
gyventojams.

129

Gruodžio 27 d. kapelos „Santaka“ muzikantai skubėjo į dar vieną kalėdinį koncertą Jurbarko
miesto seniūnijoje, kur pačią geriausią nuotaiką ir skambiausias melodijas dovanojo susirinkusiems
pagyvenusio amžiaus žmonėms.

ir Smalininkų senjorų namuose...

Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“
(vadovė Justė Lukauskienė)
Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ palaiko draugiškus ryšius su daugeliu Lietuvos
šokių kolektyvų. „Mituviečiai“ aktyviai dalyvauja rajono kultūriniame gyvenime, respublikinėse ir
pasaulio lietuvių Dainų ir šokių šventėse, tradiciniuose festivaliuose.
Vasario 4 d. Panevėžio bendruomenių rūmuose vyko respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių
kolektyvų festivalis „Senjorų apvalcius“, kuriame dalyvavo skirtingų Lietuvos regionų kultūros centrų
šokėjų kolektyvai bei svečių kolektyvas „Velreiz“ iš Jurmalos (Latvija) . Jurbarko kultūros centrą
renginyje atstovavo net du kolektyvai: liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė) ir
vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“. Jurbarkiečiai ne tik puikiai pasirodė Panevėžio žiūrovams,
bet ir turėjo progą pabendrauti su draugais iš kitų miestų.

„Mituvos“ kolektyvas „Senjorų apvalciuje“
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Gegužės 27 d. Jurbarko kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Mituva“ šokėjai
keliavo į Kretingą, kur vyko tradicinis tautinių šokių kolektyvų sambūris „Gintarinė klumpė“. Šiemet
šventėje taip pat pasirodė vyresniųjų tautinių šokių kolektyvas „Banguolis“ (vad. Janina Serapinienė) iš
Palangos, Vilniaus mokytojų namų liaudiškų šokių kolektyvas ,,Šoktinis“ (vad. Alma Lomsargė),
Klaipėdos VšĮ ,,Edukoteka“ vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Spacierius“ (vad. Saulius Rudelis),
Kretingos vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,Toncius“ bei pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė ,,Rangė“
(vad. Svajonė ir Andrius Razmai).

„Mituva“ tautinių šokių kolektyvų sambūryje „Gintarinė klumpė“ Kretingoje

„Mituvos“ šokėjai „Veliuonos kadrilyje“

Birželio 17 d. Veliuonoje vyko XV tradicinis amatų, muzikavimo ir liaudiškų šokių festivalis
„Veliuonos kadrilis“, kuriame dalyvavo ir „Mituvos“ šokėjai. Festivalyje vyko šventinė dalyvių eisena,
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koncertiniai pasirodymai, jungtinių šokių programa bei kolektyvų konkursas-varžytuvės dėl
„Smagiausios kolektyvo polkos“ ir „Techniškiausios polkos poros“ nominacijų. Ant Ramybės
piliakalnio šėlo smagi gegužinė –Jurbarko kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“
savo šokius pristatė ir sukosi kartu su kitais liaudiškų šokių kolektyvais iš Panevėžio, Kėdainių, Utenos,
Šakių, Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų. Muzikinius kūrinius susirinkusiesiems dovanojo grupės „Jonis“
ir „Žentai“.
Birželio 24 d. Tauragės kultūros centro Pagramančio miestelio stadione vyko smagi šventė –
respublikinė, antrus metus organizuojama, linijinių ir liaudiškų šokių šventė „Šokių pynė“. Džiugu, kad
kvietimą dalyvauti festivalyje sulaukė net du Jurbarko kultūros centro šokių kolektyvai – vyresniųjų
liaudiškų šokių grupė „Mituva“ ir Skirsnemunės skyriaus linijinių šokių grupė „Svaja“ (vad. R.
Plikusienė). Šventėje dalyvavo kolektyvai iš Raseinių, Pagėgių, Panevėžio ir Tauragės.

„Mituva“ šventėje „Šokių pynė“ Pagramantyje

Liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“
(vadovė Jolanta Telišauskienė)
Liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“, vienijanti jaunių, jaunuolių ir suaugusiųjų grupes,
aktyviai dalyvauja tiek Jurbarko kultūros centro organizuojamuose renginiuose, tiek respublikinėse
dainų ir šokių šventėse bei respublikiniuose konkursuose.
Vasario 4 d. Panevėžio bendruomenių rūmuose vykusiame respublikiniame vyresniųjų
liaudiškų šokių kolektyvų festivalyje „Senjorų apvalcius“ kartu su vyresniųjų liaudiškų šokių grupė
„Mituva“ (vad. J. Lukauskienė) dalyvavo ir liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ suaugusieji.
Kovo 18-ąją Elektrėnų kultūros centre vykusiame respublikiniame tautinių šokių festivalyje
„Šokių pynė“, kuriame dalyvavo skirtingų Lietuvos regionų kultūros centrų šokėjų kolektyvai, Jurbarko
kultūros centrą atstovavo liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“. Jurbarkiečiai puikiai pasirodė Elektrėnų
žiūrovams: sušoko du naujausius savo šokius „Dabingas“ ir „Senovinė Polka“, pristatė savo žemaitiškus
kostiumus bei pabendrauravo su draugais iš kitų miestų. Festivalyje „Šokių pynė“ dalyvavo Kaišiadorių
„Savingė“, Panevėžio „Verdenė“, Balbieriškio „Ringis“, Kauno rajono Garliavos „Ąžuolas“,
Marijampolės „Jotvingis“.
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„Nemunėlis“ „Šokių pynėje“ Elektrėnuose

Balandžio 7–8 dienomis Vilniaus technologijų ir verslo kolegijoje vyko III tarptautinis vaikų,
jaunimo ir suaugusiųjų meninės raiškos konkursas-festivalis „Muzikos talentų lyga 2017“, skirtas
Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui. Šiame konkurse tarp daugelio dalyvių iš Lietuvos ir
užsienio šalių pasirodė ir Jurbarko kultūros centro kolektyvai: šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ (vad.
J. Telišauskienė), liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ ir merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“
(K. Donauskienė). Jurbarkiečiams konkurse sekėsi labai gerai visi kolektyvai užėmė prizines vietas ir
balandžio 8 dieną Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje dalyvavo iškilmingame laureatų koncerte,
kurį filmavo LRT televizija.
Balandžio 8 d. „Nemunėlis“ dalyvavo Latvijoje, Liepojoje vykusiame liaudiškų šokių
festivalyje „Balandžio lašai“. Pirmąją festivalio dalį sudarė futbolo varžybos, kuriose rungėsi visi
festivalyje dalyvavę kolektyvai, o antrąją – tradicinis liaudiškų šokių kolektyvų koncertas. Festivalyje
dalyvavo 10 kolektyvų iš Latvijos ir tik vienintelis kolektyvas iš Lietuvos – „Nemunėlis“.
Balandžio 30 d. Marijampolės kultūros centre vyko suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių
konkurso „Pora už poros 2017“ II ratas, kuriame dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių
studijos „Nemunėlis“ jaunuolių ir suaugusiųjų grupės. Konkurso dalyviai rungėsi merginų, jaunimo,
vyresniųjų ir pagyvenusiųjų šokių grupėse. Tarp beveik 30 konkurso dalyvių „Nemunėlio“ šokėjai
pasirodė puikiai – tiek jaunuolių, tiek suaugusiųjų grupės užėmė I-ąsias vietas ir pateko į tolimesnį
respublikinį turą Ukmergėje.

„Nemunėlio“ šokėjai konkurso „Pora už poros 2017“ II rate Marijampolėje
133

O gegužės 19–21 dienomis „Nemunėlio“ jaunuoliai ir suaugusieji dalyvavo Ukmergės kultūros
centre vykusio suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių konkurso „Pora už poros 2017“ III rate. Tarp daugiau
kaip 20 konkurse dalyvavusių geriausių šokių kolektyvų iš visos Lietuvos „Nemunėlio“ jaunimo grupė
tapo mažaisiais konkurso laureatais, o suaugusiųjų grupė – pagrindiniais šio konkurso laureatais.

„Nemunėlio“ jaunuoliai – mažieji konkurso „Pora už poros 2017“ laureatai

„Nemunėlio“ suaugusiųjų grupė – pagrindiniai konkurso „Pora už poros 2017“ laureatai

Ankstyvą liepos 1-osios rytą gausus būrys jurbarkiečių šokėjų palydėti į ypatingą kelionę –
Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė), liaudiškų šokių
studija „Nemunėlis“ ir merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ (vad. K. Donauskienė) išvyko į
Bulgariją, kur kurortiniame Nessebaro mieste liepos 3–9 dienomis vyko tarptautinis šokių festivalis
„Menų sala“. Jurbarko kultūros centro šokėjų pasirodymai vyko viešbučio scenoje bei Nessebaro
senamiestyje esančiame amfiteatre. Visą savaitę su šokėjais dirbo animatorius iš Serbijos, kiekvieną rytą
vykdavo mankšta, dienos metu – žaidimai, sportinės estafetės, piešimas ant kūno, maudynės jūroje,
baseine, šokių repeticijos. Vakarais festivalyje dalyvaujančių šalių – Serbijos, Bosnijos, Hercegovinos,
Lenkijos, Rusijos, Bulgarijos – atstovai pristatydavo savo folklorinius šokius.
Jurbarkiečiai aplankė Nessebaro senamiestį, kitas įžymias turistų lankomas vietas, dalyvavo
bulgariškame vakare, kur stebėjo profesionalių šokėjų pasirodymus, šokį ant žarijų, klausėsi bulgariškos
muzikos, ragavo nacionalinių patiekalų bei turėjo galimybę pabendrauti su mėgėjų meno kolektyvais iš
kitų šalių.
Liepos 29 d. Smalininkuose vyko Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro
organizuota „Nemuno šventė“, kurios metu vyko tradicinės žvejų varžybos, sporto varžybos, veikė
amatininkų mugė. Susirinkusieji į šventę galėjo išbandyti įvairias užduotis, žaidimus bei pasisukti
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smagioje gegužinėje. Gražiausius šokius „Nemuno šventės“ žiūrovams dovanojo Jurbarko kultūros
centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“.

Jurbarko kultūros centro šokėjai tarptautiniame festivalyje „Menų sala“ Nessebare (Bulgarija)

Lapkričio 24 d. „Nemunėlio“ jaunių ir jaunimo grupių šokėjai dalyvavo Kretingoje vykusiame
III-iąjame respublikiniame vaikų ir jaunimo liaudies šokių festivalyje ,,Pupa“. Šventėje taip pat pasirodė
šokių kolektyvai iš įvairių Lietuvos miestų: Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos tautinių šokių
kolektyvas „Mituvėlė“, Mažeikių choreografijos mokyklos liaudiškų šokių studija „Kauškutis“,
Gargždų kultūros centro vaikų šokių studija „Trepsiukas“, Panevėžio Velžio gimnazijos jaunučių
liaudiškų šokių grupė ,,Kupolėlė“, Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos liaudiškų šokių
kolektyvas, Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo šokių ansamblis „Žirginėliai“, Kretingos meno
mokyklos vaikų šokių studija „Ratilėlis“, Kretingos Vydmantų gimnazijos merginų stilizuotų liaudies
šokių grupė ,,Linažiedės“, Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos liaudiškų šokių
kolektyvas „Pupa“.

„Nemunėlio“ šokėjai respublikiniame vaikų ir jaunimo liaudies šokių festivalyje „Pupa“ Kretingoje
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Gruodžio 13 d. „Nemunėlis“ jaunių ir jaunimo grupės keliavo į Vilnių, kur vyko IV
respublikinis vaikų ir jaunimo šokių kolektyvų festivalis „Šokių vaivorykštė“, sukvietęs kolektyvus iš
daugelio Lietuvos miestų: Šakių, Vilkaviškio, Šiaulių, Mažeikių, Šilutės, Anykščių ir Jurbarko.

„Nemunėlio“ jaunių ir jaunimo grupės „Šokių vaivorykštėje“ Vilniuje

Šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“
(vadovė Jolanta Telišauskienė)
Šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“, jungiančios vaikų ir jaunimo grupes, kolektyvas aktyviai
dalyvauja rajono kultūriniame gyvenime, koncertuoja ne tik mūsų šalies, bet ir užsienio scenose –
šventėse, festivaliuose, konkursuose.
Vasario 4 d. Kauno sporto ir kultūros centre „Girstutis“ vyko festivalis-konkursas „Streetstyle“,
kuriame dalyvavo daugybė geriausių šalies kolektyvų. Šokėjai atstovavo skirtingus miestus bei
skirtingus šokių stilius – tuo šis konkursas buvo įdomus ir išskirtinis. Jurbarką festivalyje „Streetstyle“
atstovavo 2 Jurbarko kultūros centro kolektyvai: šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ jaunimo grupė
bei merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ (vad. K. Donauskienė). „Šypsenos“ šokėjai festivalio
komisijai ir žiūrovams pristatė naujausią šokį „Tamsos sargai“.

„Šypsena“ festivalyje-konkurse „Streetstyle“ Vilniuje
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Kovo 25 d. Kauno Girstučio kultūros centre vykusiame XIII respublikiniame šiuolaikinio ir
modernaus šokio festivalyje-konkurse „Šokio erdvėje 2017“ dalyvavo apie 100 talentingų šokėjų
kolektyvų iš Lietuvos ir užsienio, atliekančių įvairaus stiliaus šokius. Nuolatiniai šio konkurso dalyviai
yra ir Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ bei Jurbarko kultūros centro merginų
šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ (vad. K. Donauskienė). Šiais metais konkurse „Šokio erdvėje
2017“ „Šypsena“ pelnė I, II ir III vietas.

„Šypsenos“ šokėjai festivalyje-konkurse „Šokio erdvėje“ Kaune

Balandžio 7–8 dienomis šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“, kartu su liaudiškų šokių studija
„Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė) ir merginų šiuolaikinio šokio kolektyvu „Dona“ (K. Donauskienė)
dalyvavo Vilniaus technologijų ir verslo kolegijoje vykusiame III tarptautiniame vaikų, jaunimo ir
suaugusiųjų meninės raiškos konkurse-festivalyje „Muzikos talentų lyga 2017“, skirtame Lietuvos
valstybingumo atkūrimo šimtmečiui.

„Šypsena“ festivalyje-konkurse „Muzikos talentų lyga 2017“ Vilniuje
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Balandžio 29 d. Jurbarko kultūros centre vykusiame šiuolaikinio šokio festivalyje-konkurse
„Emocijos 2017“ „Šypsenos“ šokėjai pelnė net tris prizines vietas – I, II ir III – įvairiose amžių ir šokių
kategorijose.

„Šypsenos“ mažiausieji šokėjai festivalyje-konkurse „Emocijos 2017“

Gegužės 27 d. „Šypsena“ dalyvavo Birštono kultūros centre vykusiame VI respublikiniame
modernaus šokio festivalyje-konkurse „Judančios spalvos 2017“. Šiais metais šokėjai konkurse atliko
šokius „Mister Me“ ir „Nakties sargai“ (show dance kategorija) ir pelnė I ir II vietas!

„Šypsenos“ šokėjai festivalyje-konkurse „Judančios spalvos 2017“ Birštone

Liepos 3–9 dienomis „Šypsenos“ šokėjai kartu su Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių
studija „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė) ir merginų šiuolaikinio šokio kolektyvu „Dona“ (vad. K.
138

Donauskienė) dalyvavo kurortiniame Nessebaro mieste (Bulgarija) vykusiame tarptautiniame šokių
festivalyje „Menų sala“.
Lapkričio 26 d. Rygoje vyko XII-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo kūrybos konkursas „Debut
premium 2017“, kuriame šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ jaunimo grupė užėmė dvi I vietas.
Konkurse dalyvavo daugybė stiprių atlikėjų bei kolektyvų iš Latvijos, Lietuvos, Estijos, Rusijos,
Baltarusijos.

„Šypsena“ XII-ąjame tarptautiniame vaikų ir jaunimo kūrybos konkurse „Debut premium 2017“ Rygoje (Latvija)

Merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“
(vadovė Kristė Donauskienė)
Merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“, kuriame šoka 14–16 metų merginos, pasižymi
dideliu darbštumu, jaunatviška energija ir nuolatiniu siekiu tobulėti. Kolektyvas aktyviai dalyvauja
Jurbarko kultūros centro organizuojamuose renginiuose bei savo įgūdžius pristato įvairiuose šokio
konkursuose, festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje.
Vasario 4 d. Kauno sporto ir kultūros centre „Girstutis“ vykusiame festivalyje-konkurse
„Streetstyle“, kuriame dalyvavo daugybė geriausių šalies kolektyvų, kartu su šiuolaikinio šokio studija
„Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė) dalyvavusios merginų šiuolaikinio šokio kolektyvo „Dona“ šokėjos
festivalio komisijai ir žiūrovams pristatė šokį „Karma“.
Kovo 25 d. tame pačiame Kauno „Girstučio“ sporto ir kultūros centre vyko XIII respublikinis
šiuolaikinio ir modernaus šokio festivalis-konkursas „Šokio erdvėje 2017“. Konkurse kasmet dalyvauja
apie 100 talentingų šokėjų kolektyvų iš Lietuvos ir užsienio, atliekančių įvairaus stiliaus šokiu.
Nuolatinės šio konkurso dalyvės merginų šiuolaikinio šokio kolektyvo „Dona“ šokėjos užėmė I ir II
vietas!
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„Dona“ festivalyje-konkurse „Šokio erdvėje 2017“ Kaune

Balandžio 7-8 dienomis Vilniaus technologijų ir verslo kolegijoje vykusiame III tarptautiniame
vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų meninės raiškos konkurse-festivalyje „Muzikos talentų lyga 2017“,
skirtame Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui, merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“
užėmė prizinę vietą ir balandžio 8 dieną dalyvavo iškilmingame laureatų koncerte, kuris buvo
filmuojamas LRT televizijos.

„Donos“ šokėjos konkurse-festivalyje „Muzikos talentų lyga 2017“ Vilniuje

Balandžio 29 d. Jurbarko kultūros centre vykusiame šiuolaikinio šokio festivalyje-konkurse
„Emocijos 2017“ „Dona“ pelnė keturias I vietas skirtingose šokio kategorijose.
Birželio 9 d. Telšių miesto amfiteatre vyko V tarptautinis šokių festivalis „Dance station 2017“.
Vienoje scenoje pasirodė trijų Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos bei Estijos – atstovai. Jurbarką
festivalyje atstovavo merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“, atlikęs šokį „Karma“.
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„Donos“ merginos šokių festivalyje „Dance station 2017“ Telšiuose

Liepos 3–9 dienomis „Donos“ kolektyvas kartu su Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių
studija „Nemunėlis“ ir šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė) dalyvavo
tarptautiniame šokių festivalyje „Menų sala“ Nessebaro mieste (Bulgarija).
Lapkričio 9 d. Jurbarko kultūros centro merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ viešėjo
Šiaulių arenoje, kur vyko uždarosios akcinės bendrovės „Dojus Agro“ 25-erių metų jubiliejaus šventė.

„Dona“ Šiauliuose

Lapkričio 26 d. Rygoje vykusiame XII-ajame tarptautiniame vaikų ir jaunimo kūrybos
konkurse „Debut premium 2017“, kartu su šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė)
dalyvavusi „Dona“ užėmė I ir II vietas.
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„Donos“ šokėjos Rygoje

Konstantino Glinskio teatras
(vadovė Danutė Samienė)
Konstantino Glinskio teatro kolektyvo pastangomis rengiami įvairūs mėgėjų ir profesionalių
teatrų projektai, edukacinės programos ir seminarai. Teatro repertuaro pagrindą sudaro panemunės
regiono tradicijas ir papročius atspindinti autorių kūryba.
Vasario 15 d. Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre Viešvilėje vyko Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos paminėjimas, kuriame dalyvauti buvo pakviesti Jurbarko kultūros centro
Konstantino Glinskio teatro aktoriai. Susirinkusiems žiūrovams buvo parodytas spektaklis J. Petrulio
„Prieš srovę“.

Konstantino Glinskio teatras po spektaklio Viešvilėje
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Lietuvos nacionalinis kultūros centras ir Lietuvos mėgėjų teatro sąjunga nuo 2006 m. inicijuoja
Lietuvos mėgėjų teatrų šventę „Tegyvuoja teatras“, skirtą pagerbti ryškiausius teatro kūrėjus. 2017aisiais Lietuvos mėgėjų teatrų vadovai, režisieriai, aktoriai, teatro pedagogai kovo 25 d. buvo pakviesti
į Priekulės kultūros centrą. Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ kasmet apdovanojami
ryškiausi Lietuvos teatrai, teatriniai įvykiai bei organizacijos, nominuojamos keliose skirtingose
kategorijose. Džiugu, kad net 5 „Tegyvuoja teatras“ nominacijos skirtos Jurbarko kultūros centro
Konstantino Glinskio teatrui! Ryškiausiu sezono vyro epizodinio vaidmens atlikėju pripažintas
Kęstutis Matuzas už Grainevskio vaidmenį spektaklyje Juozo Petrulio „Prieš srovę“, ryškiausias
sezono aktorius - Edgaras Pilypaitis už Antano Strazdo vaidmenį spektaklyje Juozo Petrulio „Prieš
srovę“, ryškiausias muzikinis, garsinis spektaklio sprendimas – Konstantino Glinskio teatro
muzikinis, garsinis spektaklio Juozo Petrulio „Prieš srovę“ sprendimas (dainų autorė Rūta Šličkutė),
ryškiausia nacionalinės dramaturgijos interpretacija – Konstantino Glinskio teatro spektaklis
Juozo Petrulio „Prieš srovę“, ryškiausias sezono režisierius – Konstantino Glinskio teatro režisierė
Danutė Samienė už spektaklį Juozo Petrulio „Prieš srovę“.

Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ (penkta iš dešinės – Danutė Samienė)

Kovo 11 d. Konstantino Glinskio teatras vyko į Šimkaičių bendruomenės namus, kur vyko
renginys, skirtas ilgametės Šimkaičių mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos, buvusios
mokyklos dramos būrelio vadovės, visuomenininkės, dabar jau pensininkės Ivaldos Pranciškos
Gudavičienės 80-ties metų jubiliejui paminėti. Susirinkusiesiems Konstantino Glinskio teatras parodė
spektaklį J. Skinkio „Moters kerštas“.
Kovo 12 d. Konstantino Glinskio teatras vadino Šakių rajone, Griškabūdyje, kur miestelio
gyventojams buvo parodytas spektaklis pagal Juozo Petrulio pjesę „Prieš srovę“. Simboliška, jog minint
27-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines žiūrovai išvydo spektaklį pasakojantį apie
maištingą dvasininko ir poeto Antano Strazdo asmenybę. Skambant S. Gedos ir A. Strazdo tekstus
parašytoms dainoms (dainų aut. R. Šličkutė) jie nusikėlė į baudžiavos ir sukilimo prieš Rusijos imperiją
laikus. A. Strazdą (senatvėje) vaidino S. Ambrazaitis, Juliją (senatvėje) - D. Samienė.
Gegužės 26–28 dienomis Kupiškio rajone Skapiškyje vyko XXI kartų teatrų ir VIII senjorų
teatrų festivalis „Pienės pūkas“. Festivalyje dalyvavo teatro kolektyvai: „Elementorius“ ir
senjorų teatras iš Vilniaus, Rokiškio liaudies teatras, Skapiškio teatras „Stebulė“, B. Mar su spektakliu
„Tremties atmintys“, Kupiškio kultūros centro jungtinis teatras ir Jurbarko kultūros centro Konstantino
Glinskio teatras su spektakliu J. Petrulio „Prieš srovę“. Festivalio metu vyko susitikimai su aktoriais F.
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Jakšiu ir V. Bagdonu, kantri muzikos vakarai su svečiu iš JAV, pristatytas I. Kurklietytės filmas,
atidaryta tautodailininko K. Vaičiūno tapybos darbų paroda „Praeitis ir dabartis“, kurioje puikavosi ir
autoriaus darbas „Panemunės pilis“. Jurbarkiškiai pravažiavo savo spektaklio personažo – poeto A.
Strazdo kunigavimo vietomis: Karsakiškis, Subačius, Skapiškis, kuriame, kaip sako šaltiniai, buvo
sukurta giesmė „Pulkim ant kelių“.

Konstantino Glinskio teatras festivalyje „Pienės pūkas“ Skapiškyje

Liepos 5 d. Konstantino Glinskio teatras dalyvavo Kelmeje vykusiame teatrų festivalyje, kuris
buvo skirtas Valstybės 100-mečiui ir Mindaugo karūnavimo dienai. Gal todėl, kad jurbarkiškių teatro
spektaklio pjesės autorius Juozas Petrulis – kelmiškis, Dvaro salė buvo pilnutėlė, prireikė papildomų
eilių kėdžių. Kelmės Mažojo teatro režisierius Algimantas Armonas Jurbarko Konstantino Glinskio
spektaklį pristatė, kaip unikalų, jautrų, muzikalų ir labai nuoširdų.
Liepos 22–23 dienomis Kurtuvėnuose (Šiaulių raj.) jau septynioliktą kartą vyko respublikinis
teatrų festivalis „Atvyk, pamilk, pasilik... Kurtuvėnuose“, į kurį buvo pakviestas ir Konstantino Glinskio
teatras. Ši teatrų šventė išskirtinė tuo, jog joje dalyvaujantys kolektyvai varžosi dėl rašytojo, režisieriaus
ir politinio veikėjo Povilo Višinskio vardo prizo. Iškilmingame festivalio atidaryme dalyvavo Lietuvos
Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, pirmoji jo pavaduotoja Rima Baškienė, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga bei Lietuvos Respublikos Seimo narys
Robertas Šarknickas. Jurbarkiečiai festivalyje pristatė naujausią savo spektaklį – J. Petrulio „Prieš srovę“
(rež. D. Samienė). Festivalyje dalyvavo gausus būrys teatrų iš visos Lietuvos, tad buvo parodyta labai
daug spektaklių, o pasirodymai baigėsi tik sekmadienio, liepos 23-iosios, vakare. Vertinimo komisija,
kuriai pirmininkavo Klaipėdos universiteto Menų akademijos teatro režisierius, profesorius Gytis
Padegimas, vienbalsiai nusprendė, jog Povilo Višinskio vardo prizo nusipelnė Jurbarko kultūros
centro Konstantino Glinskio teatras už spektaklį J. Petrulio „Prieš srovę“.
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Respublikinis teatrų festivalis Kurtuvėnuose

Spalio 4–8 dienomis Utenos kultūros centre vyko tarptautinis teatrų festivalis „Theater cluster
2017“, kuriame dalyvavo teatrai iš Rusijos, Ispanijos, Ukrainos, Gruzijos, Latvijos bei Lietuvos. Lietuvą
atstovavo Utenos kultūros centro Žaliaduonių teatras, Kelmės mažasis teatras, jungtinis Pasvalio
kultūros centro ir Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos teatras, Utenos kultūros centro vaikų ir jaunimo
teatro studija, Rokiškio liaudies teatras, Anykščių kultūros centro teatras, Utenos kultūros centro Leliūnų
skyriaus teatras „Le Liūnė“ ir Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras. Jurbarkiečiai su
savo spektakliu J. Petrulio „Prieš srovę“ Utenos kultūros centro scenoje pasirodė spalio 7 dieną.
Spektaklyje debiutavo aktoriai: Julė (jaunystėje) – Gina Meškauskienė, Strazdas-Paukštis – Rūta
Šličkutė, Šimanovskis – Raimondas Buitkus, Srazdas (senatvėje) – Juozas Karvauskas).

Konstantino Glinskio teatras tarptautiniame teatrų festivalyje „Theater cluster 2017“ Utenoje

Spalio 19–22 dienomis Rokiškyje vyko XXIII mėgėjų teatrų festivalis „Interrampa“, kuriame
kvietimo dalyvauti sulaukė ir Konstantino Glinskio teatras. Festivalyje dalyvavo teatrai iš Latvijos,
Ukrainos, Baltarusijos ir Lietuvos. Rokiškėnai turi gražias ir ilgametes teatro populiarinimo tradicijas
tiek profesionaliojo, tiek mėgėjiško teatro srityje. Pirmąją festivalio dieną jurbarkiečių spektaklį Juozo
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Petrulio „Prieš srovę“ stebėję ukrainiečiai, rokiškėnai, Lietuvos nacionalinio kultūros centro teatro
skyriaus specialistė Irena Maciulevičienė išsakė malonius komplimentus ir geranoriškus patarimus.

Konstantino Glinskio teatro spektaklio J. Petrulio „Prieš srovę“ epizodas festivalyje „Interrampa“ Rokiškyje

Lapkričio 12 d. Konstantino Glinskio teatras savo spektaklį J. Petrulio „Prieš srovę“ pristatė
Lekėčių (Šakių raj.) gyventojams. Spektaklis buvo priimtas su gražiausiais įvertinimais, kuriuos
jurbarkiškiai išgirdo iš Lekėčių teatro bei bendruomenės narių. Susitikime su Lekėčių teatro aktoriais
bei Lekėčių seniūnu Ričardu Krikštolaičiu, teatro režisierė Vaida Brazaitienė pristatė Lekėčių
bendruomenės rengiamas šventes, didelio susidomėjimo sulaukė jų organizuojamas „Mėlynių
festivalis“.
Vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“
(vadovė Birutė Šneiderienė)
Vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ veikloje dalyvauja nerimstantys, kūrybingi, talentingi,
draugiški, ieškantys bendraminčių visoje Lietuvoje paaugliai. Teatro dalyviai aktyviai įsijungia į visus
miesto ir rajono renginius, juos veda, režisuoja, reklamuoja, kuria vaizdo klipus socialinėmis bei
pramoginėmis temomis, inicijuoja įvairius jaunimo projektus.
Kovo 18–19 dienomis Tauragės kultūros centre šurmuliavo vaikai. Čia vyko IX Lietuvos vaikų
ir jaunimo teatrų apžiūros-šventės „Šimtakojis 2017“ regioninis turas. Žiūrovams ir komisijai, kuriai
pirmininkavo aktorė, teatro pedagogė, docentė Elena Savukynaitė, savo spektaklius pristatė 18 teatrų iš
visos Lietuvos. Po linksmo šventės atidarymo vaidino ir komisijos vertinimų laukė Radviliškio Gražinos
pagrindinės mokyklos teatro grupė (rež. R. Atkočiūnienė), Panevėžio rajono Velžio gimnazijos teatro
grupė (rež. R. Švagždienė), Akmenės kultūros namų vaikų dramos būrelis (rež. R. Butnorienė), Jurbarko
kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“, Tauragės moksleivių kūrybos centro „Pilies
teatras“ (rež. J. Kazlauskienė), Radviliškio Lizdeikos gimnazijos teatro grupė (rež. R. Atkočiūnienė),
Akmenės kultūros centro jaunimo dramos studija „9-netukas“ (rež. A. Gričiutė), Joniškio vaikų ir
jaunimo teatras „Bendraamžiai“ (rež. A. Butkus), Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos „Klasės
teatras“ (rež. A. Liukpetrienė), Raseinių meno mokyklos teatras „Svajoklis“ (rež. R. GodelytėIrkmonienė), šiaulių moksleivių namų vaikų ir jaunimo teatro studija „Kompanija šauni“ (rež. D. ir V.
Dargiai), Klaipėdos M. Gorkio pagrindinės mokyklos vaikų teatras „Strazdanėlė“ (rež. G. Semionova),
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Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Saula“ (rež. S. ir R. Matuliai), Rietavo kultūros centro
vaikų ir jaunimo dramos studijos grupė (rež. B. Gedminaitė), Mažeikių Vytauto Klovos muzikos
mokyklos teatras „Naminukas“ (rež. D. Skaringienė), Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos
„Colių“ teatras (rež. A. Lementauskienė). „Vaivorykštė“ apžiūroje pristatė du spektaklius: vyresniųjų
grupės – L. Klemkaitės „Žaidimas be taisyklių“ ir jaunesniųjų – J. Strong komediją „Kai 14...“

„Vaivorykštė“ IX Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros-šventės „Šimtakojis 2017“ regioniniame ture Tauragėje
(iš kairės – „Kai 14...“ ir „Žaidimas be taisyklių“)

Po apžiūros praslinkus nedaug laiko Jurbarko kultūros centrą pasiekė džiugi žinia – Jurbarko
kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ pripažintas geriausiu 2017 metų šalies vaikų
teatru. Vaikų ir jaunimo teatrų nacionalinio konkurso „Šimtakojis 2017“ vertinimo komisija paskelbė
rezultatus: iš 88 konkurse dalyvavusių teatrų jaunimo teatrų kategorijoje „Vaivorykštės“ teatro
vyresniųjų grupė su spektakliu „Žaidimas be taisyklių“ surinko 100 vertinimo komisijos balų
– daugiausiai iš visų dalyvių ir tapo konkurso laureatais. „Vaivorykštės“ jaunesniųjų grupė su
spektakliu „Kai 14...“ taip pat tapo šio konkurso laureatais.
Balandžio 29 d. Pasvalio kultūros centre vykusioje X Respublikinėje vaikų ir jaunimo teatrų
apžiūros baigiamojoje šventėje „Šimtakojis 2017“ fantazijų, vilčių, ieškojimų ir atradimų kupino teatro
pasaulio uždangą praskleidė patys ryškiausi ir geriausi jaunimo teatrai: Punsko lietuvių kultūros namų
jaunių teatras „Kregždė“, Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“, Šakių
„Žiburio“ gimnazijos „Varpo“ dramos studija, Pasvalio kultūros centro jaunimo teatras „Drama“,
Ignalinos gimnazijos teatras „Iki“, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos teatras „N-7, Tauragės
moksleivių kūrybos centro „Pilies teatras“, Naujosios akmenės Ramučių gimnazijos „Talentų klubas“.
Čia „Vaivorykštė“ parodė savo spektaklį-laureatą L. Klemkaitės „Žaidimas be taisyklių“.
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„Vaivorykštė“ ir jos trofėjai Pasvalyje

Gegužės 11 d. Šakių „Varpo“ pagrindinėje mokykloje vyko XXV respublikinė vaikų ir jaunimo
teatrų šventė „Scenos pavasaris“. Šioje šventėje dalyvavo ir Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo
teatras „Vaivorykštė, pristatęs savo spektaklį „Kai 14“ (pagal J. Strong).

„Vaivorykštė“ Šakiuose

Gegužės 13 d. į Rokiškio kultūros centre vykusią respublikinę vaikų ir jaunimo teatrų šventę
„Šimtakojis 2017“. rinkosi geriausi šalies vaikų teatrai: Punsko lietuvių kultūros namų vaikų teatras
„Kregždutė“ (rež. J. Malinauskaitė-Vektorienė), Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Kuršėnų
vaikų ir jaunimo teatras „Ikaras“ ( rež. L. Valskienė), Anykščių kultūros centro Troškūnų teatro studija
„Mes“ (rež. J. Pupkienė), Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro vaidybos studija „Trepsė“ (rež.
R. Svytytė), Vilniaus darželis-mokykla „Šaltinėlis“ (rež.: H. Macutkevič, D. Golubovskaja, L.
Bulkevič), Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras ,,Vaivorykštė“, Jonavos rajono savivaldybės
teatro jaunimo grupė ir Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos ugdytiniai (rež. Ž. Martinaitienė).
Mažieji „vaivorykštukai“ žiūrovams pristatė savo spektaklį J. Strong :Kai 14...“.
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„Vaivorykštė“ Rokiškyje

Birželio 7–11 dienomis Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ aktorių
grupė dalyvavo nepamirštamoje tarptautinėje edukacinėje stovykloje-festivalyje „Troškimai“, vykusioje
Anykščių rajone esančiame Troškūnų vienuolyne. Čia jaunieji aktoriai turėjo galimybę dalyvauti
rašytojo, režisieriaus Vytauto V. Landsbergio vedamose kūrybinėse dirbtuvėse „Muzika, dramaturgija,
teatras“, Lietuvos Nacionalinio dramos teatro aktorės Elzės Gudavičiūtės vedamoje teatro laboratorijoje,
klausytis gyvo garso koncerto „Bjelle III“, pasimokyti iš aktorės, režisierės Cliodhna Noonan (Airija),
aktorės Ramintos Šniaukštaitės (Lietuva), improvizuoti su aktore Violeta Mičiuliene, pamatyti teatro
„Teatriukas“ spektaklį šeimai „Žalia gyva“, pagilinti savo scenos kalbos žinias teatro kūrybinėje
laboratorijoje su LMTA docente, Nacionalinio dramos teatro aktore Adrija Čepaite, apžiūrėti Anykščių
krašto įžymybes, išgirsti Augsburgo (Vokietija) berniukų choro koncertą, pašėlti įspūdingame gyvo
garso koncerte „Mes už teisingą muziką“ su grupėmis „Arbata“ ir Lemon Joy“, susipažinti su šešėlių
teatru kūrybinėse dirbtuvėse, kurias vedė šešėlių teatro „Budrugana Lietuva“ aktoriai, dalyvauti
užsiėminuose su aktoriumi, režisieriumi Vidmantu Fijalkausku, muzikos laboratorijoje su
multiinstrumentalistu Sauliumi Petreikiu ir bardu Domantu Razausku, išvysti šešėlių teatro „Budrugana
Lietuva“ spektaklį „Keturi metų laikai“ (rež. Gela Kandelaki (Gruzija), pasiklausyti Domanto Razausko
ir Sauliaus Petreikio gyvo garso koncertas „Dešimt metų drauge“, pasimokyti kompozitoriaus,
muzikanto, gitaros virtuozo, grupės „Žalvarinis“ vadovo Roberto Semeniuko vedamoje muzikos
laboratorijoje bei sudalyvauti teatralizuotoje eisenoje Troškūnų miestelio gatvėmis su vario dūdų
orkestru „Aukštyn“.

„Vaivorykštės“ aktoriai tarptautinėje edukacinėje stovykloje-festivalyje „Troškimai“
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Birželio 20–21 dienomis „Vaivorykštės“ aktoriai aplankė Lietuvos pajūrį. Apžiūrėję Palangos
kurorto įžymybes, įsiamžinę ant jūros tilto, antradienio vakarą „vaivorykštukai“ praleido Karklėje, kur
jų laukė stovyklos laužas, pajūrio kopos ir gaivios Baltijos jūros bangos. Linksmybės ir maudynės tęsėsi
ir kitą dieną, o pavakare jaunieji aktoriai dar aplankė Klaipėdą.
Ši išvyka – tai paskutinis „Vaivorykštės“ vyresniųjų grupės atsisveikinimo su savuoju teatru
akordas. Jurbarko žiūrovai su savo numylėtiniais turėjo galimybę atsisveikinti gegužės 18 d., kai
renginio „Vaivorykštės lempos“ metu jiems paskutinį kartą buvo parodytas spektaklis L. Klemkaitės
„Žaidimas be taisyklių“.

„Vaivorykštukai“ Karklėje

Spalio 21–22 dienas vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ aktoriai praleido Ignalinoje, kur
kasmet Ignalinos kultūros ir sporto centre vyksta jaunimo teatrų festivalis „Bildučiai“, šiais metais – jau
dvidešimt trečiasis. „Vaivorykštė“ – nuolatinis šio festivalio dalyvis, o jaunųjų aktorių čia visuomet
laukia begalė naujų susitikimų, įdomios ir kūrybingos veiklos. Pirmąją festivalio dieną „Vaivorykštė“
publikai pristatė savo spektaklį L. Razumovskajos dramą „Namo!“, žiūrovams palikusią didelį įspūdį,
ypač dėl aktualios temos – benamių, tėvų meilės nepatyrusių vaikų likimų. Iš viso festivalyje šiemet
dalyvavo 9 teatrai. Pertraukose tarp spektaklių jaunieji aktoriai turėjo galimybę klausytis Ignalinos
kultūros ir sporto centro bei Ignalinos miesto ir rajono mokyklų auklėtinių koncertų, atlikėjo „Baltasis
Kiras“ pasirodymo, šėlo linksmoje vakaronėje, kur kiekvienas teatras pristatė savo sukurtą muzikinę
kaukę.
Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ jau ne pirmus metus
organizuoja edukacinių renginių ciklą jaunimui „Eikš artyn“. Pagrindinis šio renginio tikslas –
išvažiuojamieji edukaciniai užsiėmimai bei spektaklio pristatymas kaimiškose vietovėse.
Lapkričio 9 d. šis edukacinis renginių ciklas sėkmingai startavo Skirsnemunės Jurgio
Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje. Susirinkusiems žiūrovams Jurbarko kultūros centro vaikų ir
jaunimo teatras „Vaivorykštė“ parodė spektaklį „Namo“ pagal L. Razumovskaja. Visiems
susirinkusiems ši skaudi drama paliko neišdildomą įspūdį – jaudinanti tematika, įtaigi vaidyba nepaliko
nė vieno abejingo.
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Po spektaklio visi norintys labiau įsigilinti į teatro pasaulį, turėjo galimybę kartu su
„Vaivorykštės“ teatro aktoriukais dalyvauti improvizaciniuose teatriniuose užsiėmimuose.

Projekto „Eikš artyn“ renginys Skirsnemunėje

Lapkričio 15-16 dienomis Kaune Girstučio kultūros centre šėlo tarptautinis vaikų ir jaunimo
teatrų festivalis „Vivo avanscena 2017“. Į jį susirinko jaunieji teatro entuziastai iš įvairių Lietuvos miestų
ir miestelių, tarp kurių buvo ir Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“, taip pat
svečiai iš Latvijos. Dvi įtemptas ir turiningas dienas trukusioje festivalio programoje buvo parodyti net
16 įvairių žanrų spektaklių. „Vaivorykštė“ žiūrovams pristatė dramą „Namo!“ pagal L. Razumovskajos
pjesę. Pertraukose tarp spektaklių vyko improvizuotos spaudos konferencijos, vedamos Kauno
akademinio dramos teatro aktoriaus bei Kauno šv. Mato gimnazijos teatro studijos „Kubas“ vadovo
Tomo Erbrėderio, kurių metu spektakliuose ką tik pasirodę jaunieji aktoriai atsakinėjo į pačius
įvairiausius klausimus.
Girdžių klojimo teatras „Mituvis“
(vadovė Loreta Zdanavičienė)
Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus suaugusiųjų teatras susibūrė 2002 metais. Teatras yra
nuolatinis Klojimų teatrų šventės dalyvis, organizuoja šventes ir pats aktyviai dalyvauja Girdžiuose
vykstančiuose renginiuose.
Birželio 9 d. „Mituvis“ svečiavosi Girkalnio miestelyje (Raseinių raj.). Susirinkusiems
žiūrovams aktoriai pristatė spektaklį „Kelionė su kliūtimis“ (pagal J. Grušą). Tiek spektaklis, tiek
nuoširdi girdžiškių vaidyba sužavėjo visus renginio svečius.

Klojimo teatras „Mituvis“ Girkalnyje

Liepos 1 d. Skaudvilės kultūros namuose vyko XXIX Lietuvos klojimo teatrų šventė „Krivūlė“.
Jurbarko kultūros centrą šioje šventėje puikiai atstovavo klojimo teatras „Mituvis“. Be girdžiškių
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šventėje dalyvavo Kauno kultūros centro „Tautos namai“ Kazio Binkio teatras (vad. R. Štaras),
Klaipėdos universiteto teatras (vad. P. Bielskis), Bilionių mėgėjų teatras (vad. V. Geštautienė), Batakių
bibliotekos skaitytojų teatras (vad. L. Pavalkienė), Skaudvilės bendruomenės teatras (vad. S.
Kancevyčius).
Girdžių klojimo teatras „Mituvis“ Skaudvilėje pristatė naujausią spektaklį J. Grušo „Kelionė su
kliūtimis“. Džiugu, kad tiek šventės organizatoriai, tiek dalyviai liko sužavėti šiuo spektakliu, ir dvi
nominacijos už įsimintiniausius vaidmenis atiteko Girdžių teatro aktoriams Loretai Zdanavičienei ir
Jonui Zaronui.

„Mituvio“ aktoriai XXIX Lietuvos klojimo teatrų šventėje „Krivūlė“ Skaudvilėje

Rugsėjo 7–15 dienomis Raseinių kultūros centras Šiluvoje didžiųjų atlaidų metu jau šeštą kartą
organizavo mėgėjų teatrų festivalį „Šiluvos devyndienis 2017“, kurio renginiuose kasdien žiūrovams
buvo pristatomas vis kitas spektaklis. Rugsėjo 13 d. po Šiluvos atlaidų Šv. Mišių jaukioje Šiluvos
kultūros namų salėje klojimo teatras „Mituvis“ parodė žiūrovams nuotaikingą Juozo Grušo spektaklį
„Kelionė su kliūtimis“.

„Mituvis“ „Šiluvos devyndienyje 2017“

Rugsėjo 15 d. klojimo teatras „Mituvis“ svečiavosi Šakių raj. Lukšių seniūnijos Zanavykų
muziejuje, kur vyko jau XV-oji edukacinė šventėje „Duonos kelias nuo grūdo iki stalo“. „Mituvio“
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aktoriai susirinkusiesiems į šventę pristatė savo spektaklį „Bobutės susipyko“ (pagal A. Gricių), kuris
žiūrovams paliko kuo geriausius įspūdžius.
Spalio 2-ąją Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos
komisariato pareigūnai paminėjo Policijos – Angelų sargų dieną. Pasveikinti policijos pareigūnų atvyko
ir klojimo teatras „Mituvis“, pristatęs savo naujausią spektaklį J. Grušo „Kelionė su kliūtimis“.

„Mituvio“ aktoriai sveikina policijos pareigūnus profesinės šventės proga

Skirsnemunės mėgėjų teatras
(vadovė Birutė Šneiderienė)
Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus suaugusiųjų teatras susibūrė 2013 metų
pavasarį. Bendras tikslas – realizuoti save scenoje, suteikti džiaugsmą žiūrovams – apjungė ir skirtingo
amžiaus bei požiūrio į gyvenimą žmones.
Kovo 4 d. Skirsnemunės mėgėjų teatras vyko į Paulių bendruomenės namus, kur pristatė savo
spektaklį „Melo diena“ (pagal. K. Sają).

Skirsnemunės mėgėjų teatras Paulių bendruomenės namuose
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Gegužės 12 d. Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriuje vykusiame vakare „Šeimyninis
pavakarojimas“ dalyvavę Skirsnemunės mėgėjų teatro aktoriai susirinkusiems žiūrovams parodė
nuotaikingą ir jau žiūrovų pamėgtą spektaklį K. Sajos „Melo diena“.
Spalio 28 d. Raseinių rajono kultūros centre Viduklėje vyko smagi šventė „Po visų rudens
darbų“. Pailsėti po darbų ir pasisemti geros nuotaikos organizatoriai nusprendė pasikviesdami
Skirsnemunės mėgėjų teatrą. Skirsnemuniškiai susirinkusiems žiūrovams pristatė nuotaikingą A.
Griciaus komediją „Ponaitis“, kuri sulaukė daugybės gražių žodžių ir įvertinimų.

Skirsnemunės mėgėjų teatras Viduklėje

Gruodžio 1 d. Skirsnemunės mėgėjų teatras lankėsi netolimoje kaimynystėje – Kidulių dvaro
rūmuose (Šakių raj.). Ten aktoriai pristatė A. Griciaus komediją „Ponaitis“.

Skirsnemunės mėgėjų teatro aktoriai Kidulių dvare

154

Šiuolaikinių šokių grupė „Enigma“
(vadovė Rūta Plikusienė)
Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriuje 2014 m. susibūrė veiklios, norinčios išmokti
šokti merginos, tad buvo įkurta šiuolaikinių šokių grupė „Enigma“, kurią šiuo metu sudaro 2 grupės:
vaikų ir jaunimo.
Balandžio 21 d. Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė
ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių „Šokių šventė 2017“. Joje dalyvavo šokių
kolektyvai iš Jurbarko rajono, o Jurbarko kultūros centrą šventėje sėkmingai atstovavo Skirsnemunės
skyriaus šiuolaikinių šokių grupės „Enigma“ mažiausieji šokėjai.

Šiuolaikinių šokių grupė „Enigma“ „Šokių šventėje 2017“

Linijinių šokių grupė „Svaja“
(vadovė Rūta Plikusienė)
Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriuje 2014 m. suburta linijinių šokių grupė „Svaja“,
kurioje dalyvauja aktyvios, linksmos ir šokį mylinčios moterys.
Birželio 8 d. linijinių šokių grupė „Svaja“ keliavo į Pilies kaimo bendruomenės namus, kur
vyko šventinis koncertas „Pasveikinkim vasarą“. Visiems susirinkusiems šokėjos dovanojo gražiausius
savo šokius.
Birželio 17 d. Rotuliuose vyko smagi šventė „Dešimt metų suėję draugėn“, skirta Rotulių kaimo
bendruomenės 10-ties metų veiklos paminėjimui. Gražiausius šokius dovanojo linijinių šokių grupės
„Svaja“ šokėjos.
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Linijinių šokių grupės „Svaja“ šokėjos Rotuliuose
\

Birželio 24 d., Tauragės kultūros centro Pagramančio miestelio stadione vyko respublikinė,
antrus metus organizuojama, linijinių ir liaudiškų šokių šventė „Šokių pynė“. Džiugu, kad kvietimą
dalyvauti festivalyje sulaukė net du Jurbarko kultūros centro šokių kolektyvai – ne tik vyresniųjų
liaudiškų šokių grupė „Mituva“ (vad. J. Lukauskienė), bet ir Skirsnemunės skyriaus linijinių šokių grupė
„Svaja“.

Linijinių šokių grupė „Svaja“ Pagramantyje
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VII SKYRIUS
JURBARKO KULTŪROS CENTRO PASIEKIMAI 2017 METAIS
Kovo 30 dieną Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre vyko 2017 metų Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ įteikimo ceremonija, kurios metu šiuo
medaliu už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą buvo
apdovanota Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro vadovė Danutė Samienė.
2017 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai“ iš viso buvo
pateiktos 54 kandidatūros šioms nominacijoms gauti: už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių
saviraiškos skatinimą ir rėmimą – 15 kandidatūrų; už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje – 11
kandidatūrų; už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą – 14
kandidatūrų; už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes – 14
kandidatūrų.
Medalis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę
neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias
visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ įteikimo Danutei Samienei akimirkos
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PABAIGOS ŽODIS
Jurbarko kultūros centras yra didžiausia miesto kultūrinius renginius organizuojanti įstaiga,
bendruomenės susibūrimo kultūriniais ir edukaciniais tikslais centras. Čia susibūrę daugiausia mėgėjų
meno kolektyvų rajone – 29, kurie jungia 493 įvairaus amžiaus (nuo 5 iki 80 metų) asmenis. Kultūros
centro darbuotojai 2017 metais organizavo 200 (iš jų skyriuose – 55) įvairaus žanro renginius, kuriuos
aplankė 43 969 (iš jų skyriuose – 5 91) žiūrovai. Jurbarko kultūros centre susiformavo patyrusių
specialistų komanda, kuri jaučia, kad jų darbas reikalingas miesto bendruomenei ir nuolat ieško naujų
galimybių kultūrinei veiklai tobulinti.
Nors šiuo metu vykstanti Jurbarko kultūros centro pastato renovacija kelia tam tikrų sunkumų,
kultūros centras savo veikla siekia ir sieks būti modernia, tautines ir vietos tradicijas puoselėjančia ir
naujas kuriančia, profesionalaus meno sklaidą, laisvalaikį ir pramogas organizuojančia, bendruomenės
kultūrinius poreikius tenkinančia meninio ugdymo įstaiga.
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