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ĮVADAS
Jurbarko kultūros centras – Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios pagrindiniai
uždaviniai – pasiūlyti bendruomenės interesus tenkinančius kultūrinius produktus, kurti naujus laikmečio
ir bendruomenės poreikius atitinkančius meno kolektyvus, plėtoti edukacinę veiklą, aktyvinti
etnokultūrinę veiklą, skatinti jaunimo iniciatyvas ir bendrų kultūrinių veiklų atsiradimą.
Jurbarko kultūros centro struktūrą sudaro: Jurbarko kultūros centras, Girdžių, Skirsnemunės ir
Žindaičių skyriai.
Jurbarko kultūros centras nuo 2005 metų yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys, glaudžiai
bendradarbiauja su kitais šios organizacijos nariais bei kitais šalies kultūros centrais, švietimo, meno ir
kultūros įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis ir užsienio partneriais.
Pagrindiniai ištekliai kultūrinei ir meninei veiklai organizuoti – žmonės. Nuo jų profesionalumo,
kūrybiškumo, kompetencijos priklauso veiklos kokybė. 2015 m. prie Jurbarko kultūros centro kolektyvo
prisijungė trys puikūs specialistai. Rūtos Šličkutės ir Gyčio Gvozdo dėka Kultūros centre susibūrė
Dainavimo ir instrumentinės muzikos studijos, Kristė Donauskienė subūrė puikų merginų šiuolaikinio
šokio kolektyvą. Nuo 2015 m. pradžios Jurbarko kultūros centrui vadovauja darbšti, iniciatyvi ir kultūrai
atsidavusi direktorė Aida Bliundžiuvaitienė.
Jurbarko kultūros centre aktyviai veikia 31 mėgėjų meno kolektyvas, 7 iš jų veikia skyriuose.
Gyventojų kultūrinė veikla, dalyvavimas mėgėjų kūrybinėje veikloje išreiškia visuomenės aktyvumą, jos
poreikius ir vertybines nuostatas. Jurbarko kultūros centre vykstanti mėgėjų meno kolektyvų veikla yra
kultūrinio savitumo garantas – tai jų dėka kuriamos naujos, kiekvienam regionui savitos kultūrinės
tradicijos, plečiasi tarptautinis bendradarbiavimas.
2015 metais Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo daugybėje miesto bei
rajono renginių, bendradarbiaudami su kitomis įstaigomis bei organizacijomis keliavo į kitus miestus bei
rajonus, dalyvavo įvairiuose festivaliuose, konkursuose, kuriuose buvo apdovanoti aukštais įvertinimais.
Praėjusiais metais netrūko spektaklių premjerų, veiklos jubiliejų ir kitų ypatingų renginių.
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MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ ĮSIMINTINIAUSIOS KONCERTINĖS IŠVYKOS
Vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukai“
Vadovė Danutė Lapienė
Balandžio mėnesį Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje vyko visiems Lietuvos moksleivių chorams
ypatingas renginys – respublikinis moksleivių chorų festivalis „Dainų mozaika“. Šis festivalis išsiskyrė
ypatingu tikslu – pasiekti ilgiausią Lietuvos istorijoje vaikų chorų koncerto rekordą, kurį fiksavo Lietuvos
rekordų agentūra „Factum“. Tarp 46 chorų iš visos Lietuvos Šv. Kotrynos bažnyčioje pasirodė Jurbarko
kultūros centro vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukai“. „Bildukai“, kaip ir kiti festivalyje dalyvavę
chorai, atliko 3 dainas. Įspūdingas koncertas truko net 10 valandų.

Jurbarko kultūros centro vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukai“ respublikiniame moksleivių chorų festivalyje
„Dainų mozaika“ Vilniuje

To pačio mėnesio pabaigoje Jurbarko kultūros centro vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukai“
dalyvavo VI vaikų ir jaunimo chorų festivalyje „Lai skamba jaunos širdys“ Šakiuose. Festivalyje,
organizuojamame Šakių rajono meno mokyklos, dalyvavo kolektyvai iš Vilkaviškio, Marijampolės,
Šakių, Lukšių, Kudirkos Naumiesčio. Šiais metais festivalis sulaukė svečių iš Latvijos – kartu su
lietuviais scenoje pasirodė Jelgavos valstybinės mokyklos choras „Skalini“ (vad. M. Branka).

Jurbarko kultūros centro vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukai“ VI vaikų ir jaunimo chorų festivalyje
„Lai skamba jaunos širdys“ Šakiuose

Respublikinis vyrų chorų festivalis „Užtraukim, vyrai, dainą“ – jau 6 kartą Tauragėje nuskambėjęs
vyrų chorinės muzikos renginys. Nuolatiniai jo dalyviai yra Jurbarko kultūros centro vokalinis vaikinų
ansamblis „Bildukai“. Birželio pradžioje vykusiame festivalyje „Bildukai“ traukė vyriškas dainas kartu su
Tauragės kultūros centro vyrų choru „Mintauja“ (vad. D. Petraitienė), karių savanorių choru „Margiris“
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(vad. R. Kazlauskas), Kauno miesto choru „Perkūnas“ (vad. R. Misiukevičius), Šakių kultūros centro
vyrų ansambliu „Akordas“ (vad. D. Zuokienė).

Jurbarko kultūros centro vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukai“ respublikiniame vyrų chorų festivalyje
„Užtraukim, vyrai, dainą“ Tauragėje

„Mes – Lietuvos vaikai“ – taip vadinasi jau 5 kartą nuskambėjęs Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų
festivalis-konkursas, kuris vyko birželio 13-14 dienomis Klaipėdoje. Festivalis buvo skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės 25-mečiui bei Gedulo ir Vilties dienai. Šis festivalis Klaipėdą kaskart paverčia
dainuojančių vaikų chorų sostine, kurioje tarp daugybės Lietuvos dainininkų kasmet galima išvysti
Jurbarko kultūros centro vokalinio vaikinų ansamblio „Bildukai“ narius. Visi choristai linksmai
skanduodami ir traukdami dainas žygiavo iki vasaros estrados, kur vyko pagrindinis koncertas. Geriausiu
Lietuvos choru 2015 m. tituluotas Šiaulių Dagilėlio dainavimo mokyklos choras „Dagilėlis“ (vad. R.
Adomaitis).

Jurbarko kultūros centro vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukai“ Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje-konkurse
„Mes – Lietuvos vaikai“ Vilniuje

Berniukų choras „Bildukai“
Vadovė Danutė Lapienė
Jurbarko kultūros centro berniukų choras „Bildukai“ kasmet dalyvauja daugybėje visoje Lietuvoje
vykstančių festivalių, konkursų ir švenčių. Vienas jų – kas dvejus metus skirtinguose Lietuvos miestuose
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organizuojamas berniukų chorų festivalis-akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“. 16-ąjį
kartą vykstantis festivalis šiemet aidėjo Molėtuose. Gegužės mėn. vykusio festivalio metu žiūrovai išvydo
berniukų jungtinį chorą, kuriame dainavo jaunieji dainorėliai iš Molėtų, Šiaulių, Alytaus, Kauno, Kelmės,
Klaipėdos, Lazdijų, Panevėžio, Prienų, Varėnos, Vilkaviškio, Vilniaus bei Jurbarko. Festivalyje dalyvavo
24 berniukų chorai, iš viso – net 600 dainininkų. „Bildukų“ choristai dainavo gražias dainas, bendravo su
draugais iš kitų Lietuvos miestų, o vadovė D. Lapienė buvo viena šios šventės dirigentų.

Jurbarko kultūros centro berniukų choras „Bildukai“ XVI berniukų chorų festivalyje-akcijoje
„Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“

Folkloro grupė „Imsrė“ (vaikų ir suaugusiųjų grupės)
Vadovė Birutė Bartkutė
Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ metus pradėjo ypatinga išvyka į Vilnių – sausio
viduryje moterys svečių teisėmis dalyvavo LRT laidoje „Duokim garo!“. Tiesiogiai per LRT televiziją
transliuojamoje laidoje pasirodęs kolektyvas atliko 4 Veliuonos krašto Antano ir Jono Juškų svodbines
dainas, kurios labai patiko varžytuvių dalyviams ir vedėjams.

Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ LRT laidoje „Duokim garo!“
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2015 metai – Etnografinių regionų metai. Šiems metams skirtų renginių netrūko ne tik mūsų
rajone, bet ir visoje Lietuvoje. Viename jų gegužės viduryje dalyvavo Jurbarko kultūros centro folkloro
grupė „Imsrė“. Jurbarkietės keliavo į Varėnos rajone esantį Marcinkonių kaimą, kur vyko folkloro
festivalis „Dzūkų godos“. Festivalio metu vyko konferencija „Dzūkai ir jų artimiausi kaimynai“,
pasakorių varžytuvės ir baigiamasis festivalio koncertas, kuriame pasirodė folkloro grupė „Imsrė“,
Marcinkonių kaimo folkloro ansamblis (vad. R. Avižinienė), Lazdijų kultūros centro folkloro ansamblis
„Riecimėlis“ (vad. R. Kaveckienė), Alytaus rajono Daugų kultūros centro Alovės filialo folkloro
ansamblis „Susiedai“ (vad. R. Miškauskienė), Druskininkų kultūros centro folkloro ansamblis „Stadalėlė“
(vad. L. Balčiūnienė), Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro Turgelių laisvalaikio salės folkloro
ansamblis „Turgelianka“ (vad. V. Šilobrit), Žiūrų kaimo folkloro ansamblis (vad. M. Paulauskienė),
Trakų rajono kultūros rūmų Dusmenų padalinio folkloro ansamblis „Dusmena“ (vad. E. Bubelevičienė),
Kaišiadorių kultūros ir meno centro folkloro ansamblis „Verpeta“ (vad. V. Jankauskienė), Alytaus rajono
Punios mokyklos-daugiafunkcio centro folkloro ansamblis „Levandra“ (vad. O. Kizelienė), Varėnos
kultūros centro folkloro ansamblis „Žeiria“ (vad. V. Naruševičiūtė), Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro
folkloro kolektyvas „Jieznelė“ (vad. I. Valentienė) ir Birštono kultūros centro folkloro ansamblis
„Raskila“ (vad. R. Ruočienė ir A. Seniūnas).

Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ folkloro festivalyje „Dzūkų godos“ Varėnoje

Gegužės 24 d. – Sekminės. Jų išvakarėse Raudonės seniūnijoje, Pupkaimyje, buvo surengta graži
Sekminių šventė, skirta etnografinių regionų metams. Šventės metu susirinkusiems pasirodė Raudonės
pagrindinės mokyklos dainininkai, Veliuonos kultūros centro ansamblis „Veliuonietis“ (vad. J.
Žemliauskienė), Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus vaikų folkloro ansamblis „Šebukai“ (vad. L.
Lukošienė), Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro kapela „Smalinė“ (vad. V. Žemaitis) bei
Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“. Jurbarkietės šventės metu atliko Sekminių šventės
dainas bei papasakojo apie šios šventės tradicijas.

Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ Sekminių šventėje Pupkaimyje
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Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ gegužės mėnesį dalyvavo regioniniame vaikų ir
jaunimo folkloro festivalyje „Pas močiutę augau“. Šiais metais Sūsninkų kaime (Kalvarijos sav.)
esančioje kaimo turizmo sodyboje „Beržynėlis“ vykęs festivalis buvo skirtas Etnografinių regionų
metams paminėti. Be jurbarkiečių, šventėje pasirodė Kėdainių kultūros centro vaikų folkloro ansamblis
„Kleketukai“ (vad. G. Brazinskienė), Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinės mokyklos „Širvintukai“
(mok. R. Arlauskienė, V. Kaukaitė), Kalvarijos savivaldybės kultūros centro jaunučių liaudiškų šokių
kolektyvas „Jurginėlis“ (vad. L. Vasikonytė), Vilkaviškio r. Pilviškių Santakos gimnazijos vaikų folkloro
ansamblis „Ramtatydris“ (mok. J. Grakavinienė, V. Kasiliauskienė), Kalvarijos meno mokyklos kanklių
ir skudučių ansambliai (mok. R. Mačiulskienė), Kalvarijos savivaldybės kultūros centro vaikų folkloro
ansamblis „Bruknyčiukai“ (vad. R. Vasikonienė).

Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ regioniniame vaikų ir jaunimo folkloro festivalyje
„Pas močiutę augau“ Sūsninkų km. (Kalvarijos sav.)

Paskutinį pavasario savaitgalį Tauragėje vyko tradicinės miesto dienos „Tauro ragas 2015“. Be
daugybės koncertų, pramogų, siurprizų, mugių, šventės metu vyko smagus šventinis jomarkas „Žalia
miesto ūlytėlė“. Šioje šventėje pasirodė daugybė kolektyvų iš įvairių Lietuvos etnografinių regionų. Mūsų
kraštą Tauragėje dainingai atstovavo Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“.

Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ Tauragės miesto šventėje „Tauro ragas 2015“

Rugpjūčio pabaigoje Druskininkuose vyko 22-oji regioninė Dainavos krašto folkloro šventė, skirta
Etnografinių regionų metams. Joje dalyvavo daugybė folkloro kolektyvų iš visos Lietuvos ir užsienio:
Vilniaus miškų urėdijos folkloro ansamblis „Nalšia“, Šakių rajono Patašinės laisvalaikio salės folkloro
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ansamblis „Nova“, sutartinių giedotojų grupė „Ūtara“, Veisiejų kultūros namų folkloro ansamblis
„Packavėlė“, Alytaus rajono Daugų kultūros centro Alovės filialo folkloro ansamblis „Susiedai“,
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos folkloro ansamblis „Racilukai“, Druskininkų kultūros centro folkloro
ansambliai „Stadalėlė“, „Serbenta“, Trakų rajono Rūdiškių folkloro ansamblis, Punsko (Lenkija) folkloro
ansamblis „Alna“, Soligorsko (Baltarusija) folkloro ansamblis „Maladzik“, Borisovo (Baltarusija)
folkloro ansamblis „Trajieckijie muzyki“. Galimybės sudalyvauti puikioje šventėje nepraleido kvietimą
gavusios Jurbarko kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ dainininkės. Renginys prasidėjo šeštadienį –
visą dieną veikė amatų mugė, o Pramogų aikštės scenoje visi folkloro kolektyvai pristatė savo regionų
dainas ir pakvietė žiūrovus į Druskonio ežero amfiteatre vyksiantį pagrindinį koncertą. Šiame koncerte
gausiai susirinkusiems žiūrovams jurbarkietės pristatė nuotaikingą 20 min. programą su gražiausiomis
mūsų krašto dainomis.

Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ 22-ojoje regioninėje Dainavos krašto folkloro šventėje Druskininkuose

Rugsėjo pradžioje Juodkrantėje vyko tradicinė folkloro šventė „Pūsk, vėjuži“. Šventės metu,
kurioje dalyvavo Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“, veikė amatų mugė, vyko įvairūs
praktiniai užsiėmimai, žaidimai, skaniausių patiekalų ragavimai, Kuršių genties kostiumų pristatymai.
Visi šventės dalyviai turėjo galimybę sudalyvauti įdomiose doc. dr. N. Strakauskienės ir prof. dr. R.
Sliužinsko paskaitose. Po šių įdomių veiklų, jau vakarėjant, prasidėjo didysis vakaro koncertas „Ko
neužpustė laiko vėjai“, kuriame pasirodė daugybė folkloro kolektyvų iš visos Lietuvos: „Aušrinė“
(Juodkrantė), „Giedružė“ (Nida), „Kupolė“ (Kaunas), „Kuršininkai“ (Juodkrantė), „Labingis“ (Vilnius),
„Lankupa“ (Vilkaviškis), „Lažupis“ (Dovilai), „Ramytė“ (Šilutė), „Šakija“ (Šakiai) ir „Viešia“
(Neveronys).

Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ folkloro šventėje „Pūsk, vėjuži“
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Rugsėjo viduryje Rygiškių km. (Griškabūdžio sen.) esančioje J. Jablonskio tėviškėje vyko jauki
„Arbatos šventė“, kurioje dalyvavo Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“. Šventės metu vyko
ne tik įvairių kolektyvų pasirodymai, bet ir vaistažolių arbatos degustavimas, vaistažolių saulės rate
mainai, visi susirinkusieji stebėjo filmo „Žolelių rinkimo tradicijos“ pristatymą. Be Jurbarko „Imsrės“
šventėje pasirodė ir šie kolektyvai: „Santaka“ (vad. J. Navickienė) iš Sintautų, „Vaiguva“ (vad. A.
Grigaitienė) iš Plokščių, „Stadalėlė“ (vad. L. Balčiūnienė) iš Drsukininkų, „Dailingė“ (vad. B.
Nemčinskienė) iš Kauno, „Marijampolės kanklininkai“ (vad. J. Vylius) iš Marijampolės, „Senapilė“ (vad.
D. Venckienė) iš Marijampolės, „Nova“ (vad. N. Černevičienė) iš Patašinės.

Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ „Arbatos šventėje“ J. Jablonskio tėviškėje

Konstantino Glinskio teatras
Vadovė Danutė Samienė
Gegužės pabaigoje Paįstryje (Panevėžio raj.) vyko Lietuvos mėgėjų teatrų festivalis „Tiltai 2015“,
kuriame dalyvavo Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras. Jau 14-ąjį kartą praūžęs
festivalis kaip ir kaskart sukvietė daugybę įvairių Lietuvos teatrų – tris dienas vykusioje šventėje žiūrovai
stebėjo Vilniaus, Pasvalio, Utenos, Anykščių, Krekenavos (Panevėžio raj.), Ukmergės, Paįstrio
(Panevėžio raj.), Klaipėdos, Kupiškio, Paluobių (Šakių raj.), Rokiškio teatrų pasirodymus. Paskutinę
festivalio dieną, sekmadienį, scenoje pasirodę jurbarkiečiai parodė spektaklį pagal J. Skinkį „Moters
kerštas“.

Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras Lietuvos mėgėjų teatrų festivalyje „Tiltai 2015“ Paįstryje

10

Rugsėjo pabaigoje Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras dalyvavo Utenos
kultūros centre vykusioje Teatro ir poezijos šventėje „Mano skambantis kraštas“. Renginio metu
skirtingose kultūros centro erdvėse vyko įvairūs užsiėmimai, spektaklių pristatymai, poezijos skaitymai.
Jurbarkiečiai šventės žiūrovams pristatė spektaklį „Bišpilis“, pastatytą pagal eiliuotą B. Mačionio poemą.
Šventės metu Utenos kultūros centro „Žaliaduonių“ teatras pakvietė į muzikinio poezijos spektaklio
premjerą „Undeniu, ugniu, žalynais“, Anykščių kultūros centro teatras pristatė elegantišką poezijos
spektaklį „Lapkritis veidrodyje“ (rež. J. Buziliauskas), teatras „ReBus“ į Uteną atvežė poezijos spektaklį
„Velnioniškai vienas“ (rež. J. Buziliauskas), uteniškis režisierius Š. Kunickas sukūrė jautrų poezijos
spektaklį. Teatro ir poezijos šventę vainikavo poezijos ir autorinės dainos vakaras, kuriame dalyvavo
poetai aukštaičiai R. Šileika, A. Balbierius ir dainuojamosios poezijos atlikėjas žemaitis P. Girdenis.

Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras teatro ir poezijos šventėje „Mano skambantis kraštas“ Utenoje

Spalio pabaigoje Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras Kalvarijos savivaldybės
kultūros centro kvietimu dalyvavo Lietuvos mėgėjų teatrų festivalyje „Bičiuliai“. Festivalyje jurbarkiečiai
pristatė J. Skinkio spektaklį „Moters kerštas“, už kurį gavo specialų prizą „Už meilės ir melo proveržius“.
Į šventę savo pasirodymus atvežė ir Paluobių kaimo (Šakių raj.) teatras (vad. M. Kriaučiūnas), Punsko
lietuvių kultūros namų klojimo teatras (vad. J. Vektorienė) bei Jonavos rajono savivaldybės teatras (vad.
J. Andriulevičius).

Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras Lietuvos mėgėjų teatrų festivalyje „Bičiuliai“ Kalvarijoje
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Šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“
Vadovė Jolanta Telišauskienė
Vasario mėnesį Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ šokėjai keliavo į
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją, kur vyko XXIV tarptautinio festivalio „Slavianskij bazar“
atrankinis turas. Šiame renginyje dalyvavo daugybė kolektyvų, siekiančių patekti į garsųjį tarptautinį
festivalį „Slavianskij bazar“. „Šypsenos“ šokėjai čia pasirodė svečių teisėmis ir visiems atrankos
dalyviams, komisijai bei žiūrovams pristatė 2 gražiausius savo šokius, kuriais visi liko ypač sužavėti.

Jurbarko kultūros centro Šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ XXIV tarptautinio festivalio „Slavianskij bazar“
atrankiniame ture Vilniuje

Liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ (vaikų ir suaugusiųjų grupės)
Vadovė Jolanta Telišauskienė
Gegužės mėnesį Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ šokėjai keliavo į
Kudirkos Naumiestį, kur vyko respublikinis šokių festivalis „Atidarykim vartelius“. Kudirkos
Naumiesčio kultūros centre vykstantis festivalis kasmet sukviečia kolektyvus iš daugelio Lietuvos miestų,
tarp jų visuomet yra ir Jurbarkas. Šiemet šventėje taip pat pasirodė šokių kolektyvai iš Šiaulių, Kuršėnų,
Vilkaviškio, Pilviškių, Lukšių, Šakių ir Kudirkos Naumiesčio.

Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ (jaunių grupė) respublikiniame liaudiškų šokių festivalyje
„Atidarykim vartelius“ Kudirkos Naumiestyje
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Paskutinįjį gegužės savaitgalį Marijampolėje vyko tradicinė miesto šventė „Miesto dienos-2015“.
Šios šventės viena sudedamųjų dalių – vyresniųjų tautinių šokių festivalis „Jotvingis 2015“. Džiugu, kad
šventės šeimininkai – Marijampolės kultūros centro vyresniųjų tautinių šokių kolektyvas „Jotvingis“ (vad.
A. Kvietkauskienė) į šią šventę pakvietė ilgamečius draugus – Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių
studiją „Nemunėlis“. Festivalyje jurbarkiečiai parodė specialiai sukurtą prisistatymo numerį bei
gražiausius savo šokius.

Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ (suaugusiųjų grupė)
vyresniųjų tautinių šokių festivalyje „Jotvingis 2015“ Marijampolėje

Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ kasmet su nekantrumu laukia
lapkričio pabaigos – jau keletą metų iš eilės kolektyvas tokiu metu keliauja į Garliavos (Kauno raj.)
sporto ir kultūros centrą, kur vyksta tradicinis respublikinis liaudiškų šokių kolektyvų festivalis
„Atidarykim vartelius“. Šiemet festivalis buvo ypatingas – šokėjai „vartelius atidarė“ jau 10-ąjį kartą.
Jubiliejinis renginys sulaukė 12 kolektyvų iš visų Lietuvos Etnografinių regionų: Nidos, Anykščių,
Marijampolės, Prienų rajono, Gargždų, Kauno rajono ir miesto bei, žinoma, Jurbarko. Liaudiškų šokių
studijos „Nemunėlis“ šokėjai džiaugiasi puikiu festivaliu ir nuoširdžia ilgamete draugyste su festivalio
šeimininkais – Garliavos sporto ir kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupe „Ąžuolas“ (vad. Z.
Vaškelienė).

Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ (suaugusiųjų grupė) respublikiniame liaudiškų šokių kolektyvų
festivalyje „Atidarykim vartelius“
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Moterų choras „Lelija“
Vadovė Dalė Jonušauskienė
Gegužės mėnesį Palangoje vyko tradicinė kurorto šventė „Myliu Palangą 2015“. Šia švente
kasmet skelbiamas vasaros sezono atidarymas. Kurorto šventės 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 chorų koncertais miesto centrinėje
aikštėje, po jų visi dalyviai žygiavo iškilmingoje šventinėje eisenoje J. Basanavičiaus gatve, o pabaigoje
visi chorai traukė jungtines dainas. Kitą dieną chorų giesmės skambėjo Palangos bažnyčioje. Chorų
festivalyje „Su jūra dainuok“ jurbarkietės turėjo progą sutikti daugybę bendraminčių iš kitų Lietuvos
miestų – šventėje dalyvavo chorai iš Kretingos, Kauno, Birštono, Jonavos, Tauragės, Ramygalos,
Linkuvos, Gargždų, Ukmergės ir, žinoma, Palangos.

Jurbarko kultūros centro moterų choras „Lelija“ chorų festivalyje „Su jūra dainuok“ Palangoje

Politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė“
Vadovė Marija Elena Tautkuvienė
Gegužės mėnesį Plungėje vyko VII Partizanų dainų diena, skirta partizanų dainoms atminti ir
Plungės tremtinių, politinių kalinių mišraus choro „Tėvynės ilgesys“ 25 metų jubiliejui paminėti.
Renginyje dalyvavo tremtinių ir politinių kalinių mišrūs chorai iš Gargždų, Kuršėnų, Mažeikių, Plungės ir
Jurbarko – mūsų miestą atstovavo Jurbarko kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė“.
Renginys prasidėjo bendromis Šv. mišiomis Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, iškart po jų chorai
skubėjo į Plungės kultūros centrą, kur žiūrovams dovanojo partizanams skirtų dainų koncertą.
Jurbarkiečiai atliko dvi specialiai šiam renginiui parengtas dainas bei keletą bendrų dainų su visais
šventėje dalyvavusiais chorais.

Jurbarko kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė“
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Rugpjūčio pradžioje Ariogaloje vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
organizuojamas sąskrydis „Su Lietuva širdy“. Kaip ir kiekvienais metais, į šią šventę susirinko buvę
tremtiniai, politiniai kaliniai, laisvės kovų dalyviai, jų šeimos, Lietuvos, Latvijos, Estijos partizanų
organizacijų vadai, „Misija Sibiras“ ekspedicijų dalyviai, Lietuvos kariuomenė, Krašto apsaugos
savanoriškų pajėgų atstovai, šaulių, skautų, kudirkaičių ir kitų patriotinių visuomeninių organizacijų
nariai ir užsienio svečiai. Vieni nuolatinių sąskrydžio dalyvių yra Jurbarko kultūros centro politinių
kalinių ir tremtinių choras „Versmė“. Dainininkai džiaugiasi turėję galimybę vėl susitikti su senais
pažįstamais, kartu atlikti gražiausias lietuviškas dainas, menančias nelengvus laikus.

Jurbarko kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė“ Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
tradiciniame sąskrydyje „Su Lietuva širdy“(Ariogala)

Skirsnemunės skyriaus suaugusiųjų teatras (vadovė Birutė Šneiderienė) ir
Skirsnemunės skyriaus linijinių šokių grupė „Svaja“ (vadovė Rūta Plikusienė)
Vasario 15 d. Pilies I kaime vyko bendruomenės popietė, skirta Vasario 16-jai. Joje dalyvauti
buvo pakviesti Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus suaugusiųjų teatro aktoriai ir
Skirsnemunės skyriaus linijinių šokių grupė „Svaja“. Susirinkusiems vytėniškiams buvo parodytas
nuotaikingas ir jau žiūrovų pamėgtas spektaklis „Tariamas ligonis“ pagal Moljerą.

Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus suaugusiųjų teatras ir Skirsnemunės skyriaus linijinių šokių grupė „Svaja“
Pilies I kaime
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Kovo mėnesį Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus suaugusiųjų teatras ir linijinių šokių
grupė „Svaja“ dalyvavo Natkiškių (Pagėgių sav.) kultūros centre vykusiame Teatro dienai skirtame
renginyje. Skirsnemuniškiai susirinkusiems pristatė naujausią savo spektaklį „Tariamas ligonis“ (pagal
Moljerą), kuris sulaukė didelio Natkiškių bendruomenės narių susidomėjimo ir gerų atsiliepimų.

Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus suaugusiųjų teatras ir Skirsnemunės skyriaus linijinių šokių grupė „Svaja“
Teatro dienos renginyje Natkiškiuose

Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus suaugusiųjų teatras ir linijinių šokių grupė
„Svaja“ šiemet Jonines praleido ne Jurbarke – dar pavasarį jie sulaukė kvietimo šią stebuklingą naktį
vaidinti Pagėgių savivaldybėje Bitėnuose esančiame Martyno Jankaus muziejuje. Vos nuvykus
skirsnemuniškius sužavėjo ypatinga muziejaus aplinka bei eksponatai. Vėliau skirsnemuniškiai aplankė ir
Rambyno kalną – jų pasirodymas buvo sudedamoji skambių Joninių ant Rambyno kalno, kur gausiai
susirinkusiems pasirodė Pagėgių meno ir sporto mokyklos jaunių choras (vad. R. Pilkionienė), Pagėgių
pradinės mokyklos jaunučių choras „Unisonas“ (vad. I. Ubartienė), Kauno valstybinis choras ir aktorius
D. Svobonas (vad. P. Bingelis), Stano ir Lietuvos aklųjų choras (vad. S. Stavickis), kapela „Vaivorykštė“
(vad. V. Armonas), liaudiškų šokių kolektyvas „Marguva“ (vad. G. Paliokienė) ir grupė „Tequila“, dalis.
Pasibaigus šiai turiningai programai, žiūrovai magiškais Raganų takais su degančiais fakelais rankose
patraukė link M. Jankaus muziejaus, kur jų jau laukė Moljero spektakliui „Tariamas ligonis“ pasiruošę
aktoriai bei šokėjos. Spektakliu žiūrovai liko sužavėti, o iškart po jo prasidėjo aktoriaus A. Kaniavos
koncertas.

Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus suaugusiųjų teatras ir Skirsnemunės skyriaus linijinių šokių grupė „Svaja“
Joninių šventėje Bitėnuose
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Lapkričio pabaigoje Kudirkos Naumiesčio kultūros centre vyko mėgėjų teatrų šventė „Ačiū, kad
žiūrėjot...“. Į šią šventę susirinkusiems teatro mylėtojams savo spektaklius pristatė 3 teatrai. Jurbarko
kultūros centro Skirsnemunės skyriaus suaugusiųjų teatras ir Skirsnemunės skyriaus linijinių šokių grupė
„Svaja“ parodė Moljero spektaklį „Tariamas ligonis“. Be skirsnemuniškių šventėje dalyvavo Šakių
kutūros centro „Zanavykų teatras“ (vad. G. Guzovijienė) su spektakliu „Nedoras vaikas“ ir Lukšių teatras
(vad. B. Dovydaitienė) į Kudirkos Naumiestį atvežę K. Čipilio-Vijūno spektaklį „Bobutės susipyko“.

Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus suaugusiųjų teatras ir Skirsnemunės skyriaus linijinių šokių grupė „Svaja“
Teatro dienos renginyje Kudirkos Naumiestyje

Kapela „Santaka“
Vadovas Petras Pojavis
Kovo pradžioje 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. Aštuoni jurbarkiečiai pirmąją Kaziuko mugės dieną pasirodė
pagrindinėje šventės scenoje, kuri buvo įruošta sostinės Katedros aikštėje. Antrą šventės dieną „Santakos“
vėliavą buvo galima išvysti tarp daugybės Kaziuko mugės šventinės eisenos dalyvių. Po eisenos
muzikantai savo dainas ir melodijas dovanojo Rotušės aikštės lankytojams.

Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ Kaziuko mugėje Vilniuje

Gegužės pabaigoje LRT laidos „Duokim garo!“ pusfinalyje dalyvavo Jurbarko kultūros centro
kapela „Santaka“. Muzikantai įveikė Kauno kapelą „Smilga“ ir pateko į finalą! Pusfinalio metu kapelas
vertino žiūrovai bei speciali komisija. Paskelbus galutinę žiūrovų balsavimo lentelę, kapela „Smilga“
pirmavo 41 balu. Tačiau tai nebuvo galutinis sprendimas, kadangi daug lėmė ir kompetentinga komisija, o
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ši buvo palanki jurbarkiečiams. Taigi susumavus visus balus paskelbtas verdiktas – 39 balais pusfinalį
laimėjo ir į didįjį finalą pateko Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“.

Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ LRT laidos „Duokim garo!“ pusfinalyje

Birželio pradžioje Šiauliuose šurmuliavo VIII Lietuvos ir Latvijos kaimo muzikantų ir kapelijų
festivalis-konkursas „Ant rubežiaus“. Tradicinėje liaudiškos muzikos šventėje dalyvavo kapelos iš
Latvijos ir gausus būrys kolektyvų iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių: Vilniaus, Šilutės, Panevėžio,
Zarasų, Šiaulių, Kauno, Klaipėdos, Kėdainių, Nidos, Tauragės, Telšių, Kelmės ir Jurbarko. Šiame
festivalyje buvo renkamos geriausios kapelos – šauniausia stilizuota Lietuvos kapela pripažinta Jurbarko
kultūros centro kapela „Santaka“.

Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ VIII Lietuvos ir Latvijos kaimo muzikantų ir kapelijų festivalyje-konkurse
„Ant rubežiaus“ Šiauliuose

Birželio viduryje eržvilkiškiai visus sukvietė į III respublikinį bandonininkų festivalį „Antanų
polka“. Smagioje šventėje, kuri prasidėjo muzikalia eisena nuo Ryto aikštės iki Šaltuonos lankos,
dalyvavo Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“, Tauragės ansamblis „Bandonija plius“ (vad. V.
Krencius), „Kauno bandonija“ (vad. A. Kasperavičius), Jonavos kapela „Lankesa“ (vad. A.
Kirvelevičius), Eržvilko kultūros centro „Eržvilko bandonija“ (vad. G. Stirbienė), Eržvilko kultūros
centro Vadžgirio skyriaus folkloro ansamblis „Šebukai“ (vad. L. Lukošienė), populiari kapela „Sadūnai“,
šeimyninis ansamblis iš Palangos ir pavieniai bandonistai iš visos Lietuvos. Saulėtą šeštadienį Eržvilke
praleidę kapelos „Santaka“ muzikantai džiaugėsi galimybe susipažinti su naujais bendraminčiais,
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pabendrauti su senais draugais ir, žinoma, savo nuotaikingomis melodijomis pradžiuginti gausiai
susirinkusius žiūrovus.

Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ III respublikiniame bandonininkų festivalyje „Antanų polka“ Eržvilke

Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ sulaukė kvietimo pirmąjį rudens savaitgalį praleisti
gražiojoje Jono Basanavičiaus gimtinėje (Nacionalinio muziejaus padalinyje Ožkabalių km., Vilkaviškio
raj.). Ten vyko Sūduvos mėgėjų teatrų festivalis „Atžalynas“. Į šventę sugužėjo net 8 teatrai bei, žinoma,
būrys žiūrovų. Visiems dalyviams ir žiūrovams gražią muzikinę dovaną – skambiausių dainų ir melodijų
koncertą dovanojo Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“.

Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ Sūduvos mėgėjų teatrų festivalyje „Atžalynas“ Ožkabaliuose

Rugsėjo viduryje Gargžduose praūžė šeštoji rudens šventė „Obuolių fiesta“. Renginio metu vyko
rudens gėrybių jomarkas, o svarbiausia šventės dalis prasidėjo garsia ir iškilminga eisena iki Gargždų
kultūros centro. Ten vyko šventinis koncertas, kuriame dalyvavo šeši puikūs kolektyvai, vienas jų –
Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“. Jurbarkiečiai puikiai pasirodė, o po savo programos dar
smagiai pasišnekučiavo su kolegomis iš kitų rajonų, taip pat pasirodžiusių šventės scenoje – „Obuolių
fiestos“ žiūrovams koncertavo Veiviržėnų kultūros centro Daukšaičių kaimo kapela „Ritin dobil“ (vad. J.
Barabuška), Priekulės kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „bengeliai“ (vad. J. Petraitienė), kantri
muzikos grupė „Karčema“ (vad. V. Stoškus), Liudviko Rėzos kultūros centro kapela „Kuršininkai“ (vad.
D. Tregub), Gargždų kultūros centro folkloro ansamblis „Cyrulelis“ (vad. V. Radavičius).
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Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ rudens šventėje „Obuolių fiesta“ Gargžduose

Lapkričio pabaigoje Kretingos rajono kultūros centro Darbėnų skyriuje vyko vakaronė
bendruomenei „Visų rudens spalvų aprėpti negaliu“. Susirinkusiems bendruomenės nariams vakaro metu
koncertavo dvi kapelos: Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ ir Kretingos rajono kultūros centro
Darbėnų skyriaus liaudiška kapela „Ontrep“ (vad. P. Pučkorius). Šių kolektyvų graži draugystė užsimezgė
šį rudenį, kai visi kartu keliavo į Briuselį kaip geriausi LRT laidos „Duokim garo!“ dalyviai.

Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ vakaronėje „Visų rudens spalvų aprėpti negaliu“ Darbėnuose

Vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“
Vadovė Birutė Šneiderienė
Kovo pabaigoje Jurbarke pristatę naujausią spektaklį „Pabėgimas į Akropolį“ (pagal M.
Korenkaitę) Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ jį rodė ir Rietave, kur vyko
VIII Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros-šventės „Šimtakojis 2015“ regioninis etapas. Jaunieji
aktoriai labai stengėsi, todėl po spektaklio kompetentinga komisija pažėrė ne vieną komplimentą.
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Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ VIII Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros-šventės
„Šimtakojis 2015“ regioniniame etape Rietave

Labai džiugu, kai užsimezgusios naujos draugystės nenutrūksta po pirmųjų susitikimų! Šių metų
pradžioje prasidėjęs gražus Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ ir Vilniaus
Gabijos gimnazijos teatro „Alfonsas prie teatro“ (vad. E. Špejeraitė) kūrybinis bendradarbiavimas
sėkmingai tęsiasi toliau. Gegužės pradžioje Vilniaus Gabijos gimnazijoje vyko respublikinis miuziklų
festivalis „Mes galim 2015“. „Vaivorykštukai“ džiaugėsi turėję galimybę ne tik pristatyti savo naujausią
spektaklį „Pabėgimas į Akropolį“ (pagal M. Korenkaitę), bet ir stebėti bendraamžių pasirodymus,
džiaugtis jų muzikiniais bei choreografiniais sugebėjimais. Jaunieji aktoriai grįžo pasisėmę naujų idėjų,
gavę daug naudingų žinių, kurias pritaikys teatre.

Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ respublikiniame miuziklų festivalyje
„Mes galim 2015“ Vilniuje

Gegužės mėnesį Birštono kultūros centre vyko 5-oji vaikų ir jaunimo teatrų šventė „Jausmų sala“.
Tai jauki vaikų ir jaunimo teatrų susibūrimo šventė, kurioje šalies teatrai pristato gražiausius spektaklius.
Tarp spektaklių vyko įdomūs užsiėmimai bei fotografų darbų parodos atidarymas. Šiais metais šventėje
pasirodė 4 teatrai: Birštono kultūros centro jaunimo teatro studija (vad. R. Jacunskas) parodė pagal D.
Čepkauskaitės pjesę pastatytą spektaklį „Kiemas – mūsų!“, Druskininkų teatro „Niša“ jaunimo studija
(vad. A. Žiurinskienė) atvežė spektaklį „Aš esu Aš“ (pagal G. Kazlauskaitę), Kretingos rajono kultūros
centro vaikų ir jaunimo teatras „Atžalynas“ (vad. A. Antulienė) pristatė spektaklį, sukurtą pagal R.
Bradbury, „Pienių vynas“. Nuolatiniai „Jausmų salos“ dalyviai yra Jurbarko kultūros centro vaikų ir
jaunimo teatras „Vaivorykštė“. Šiais metais jurbarkiečiai Birštone pristatė pagal M. Korenkaitės pjesę
pastatytą spektaklį „Pabėgimas į Akropolį“.
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Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ vaikų ir jaunimo teatrų šventėje „Jausmų sala“ Birštone

Bene laukiamiausia Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ metų kelionė –
kasmetinė Meno terapijos ir kūrybinių improvizacijų stovykla–festivalis „Troškimai“, kuri vyksta
Anykščių rajone esančiame Troškūnų vienuolyne. Šiemet vyko jubiliejinė, penkioliktoji, stovykla, kuri
pažėrė visiems dalyviams daugybę netikėtumų. Jaunieji aktoriai turėjo galimybę mokytis iš profesionalių
menininkų: dalyviams įvairius užsiėmimus vedė aktorius, režisierius Vidas Bareikis, vitražistė Jurgita
Bugailiškienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, saksofonininkas Petras Vyšniauskas,
aktoriai Kirilas Glušajevas, Birutė Mar, Giedrė Jankauskienė, Vytautas Gasiliūnas, lituanistė Milda
Razauskienė, multiinstrumentalistas Saulius Petreikis. Po įtemptų, tačiau naudingų ir įdomių mokymų,
vakarais jaunieji aktoriai bendravo skambant gyvai muzikai – „Troškimuose“ pasirodė Povilas Meškėla
su grupe, grupės „Rebelheart“, „16Hz“, „ŽAS“, „Saulės broliai“. Meno terapijos ir kūrybinių
improvizacijų stovykla-festivalis „Troškimai“ – tai daug šiltų šypsenų, draugiškų apsikabinimų, linksmų
bemiegių naktų, nuoširdžių pokalbių, begalė naudingų pamokų ir patarimų, daugybė naujų draugų.

Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ XV Meno terapijos ir kūrybinių improvizacijų
stovykloje–festivalyje „Troškimai“ Troškūnuose

Spalio mėnesį Raseinių kultūros centre vyko jaunimo projektas „Impro jėga“, kuris tapo „krikštu“
naujiesiems, šiais metais susirinkusiems Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“
aktoriams. Šio projekto metu vyko įvairūs neformaliojo ugdymo žaidimai, aktoriai kūrė improvizacijas,
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vykdė įdomias kūrybines užduotis, dalyvavo bendrame flashmob‘e. Svarbiausiu dienos akcentu tapo
projekto dalyvių namų darbų pristatymas visiems žiūrovams. O namų darbai turėjo būti susiję su
pasakėčia ir jos moralu. Jurbarkiečiai Raseiniuose pristatė specialiai šiam projektui sukurtą etiudą pagal
Ezopo pasakėčią „Meškos paslauga“. Po namų darbų visi projekto dalyviai ruošėsi ir dalyvavo
fotosesijoje „Daugiau nei asmenukė. Stichija“.

Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ jaunimo projekte „Impro jėga“ Raseiniuose

Kiekvieną rudenį Ignalinoje kultūros ir sporto centre vyksta jaunimo teatrų festivalis „Bildučiai“.
Šio festivalio nuolatiniai dalyviai – ignaliniečių geri draugai Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo
teatras „Vaivorykštė“. Pirmąją festivalio dieną jurbarkiečiai turėjo progą savo spektaklį „Pabėgimas į
Akropolį“ (pagal M. Korenkaitę) pristatyti Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos moksleiviams, o antrąją dieną
šį spektaklį parodė Ignalinoje, pagrindinėje „Bildučių“ scenoje. Iš viso festivalyje šiemet dalyvavo 7
teatrai: Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio teatro studija „Drevinukas“ (vad. I. Ivanauskienė),
Troškūnų vaikų ir jaunimo teatro studija „Mes“ (vad. J. Pupkienė), Kupiškio rajono Skapiškių vaikų ir
jaunimo teatro studija „Ku-kū“ (vad. V. Vadoklytė), Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos teatras
„Iki“ (vad. J. Narbutaitienė), Klaipėdos jaunimo centro teatro studija „Aušra“ (vad. E. Milinienė),
Ignalinos gimnazijos teatras „Iki“ (vad. J. Narbutaitienė), Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras
„Saula“ (vad. R. ir S. Matuliai) bei Šiaulių moksleivių namų vaikų ir jaunimo teatro studija „Kompanija
šauni“ (vad. D. ir V. Dargiai). Vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ nariai džiaugiasi ne tik puikiu savo
pasirodymu, bet ir visomis įdomiomis užduotimis, kurias turėjo atlikti, šauniomis kūrybinėmis
improvizacijomis, buvimu kartu su savo draugais iš kitų miestų ir susitikimu su mylimais aktoriais bei
režisieriais – festivalio metu aktoriams pasirodė grupė „Stipriai kitaip“, kurios nariai yra „vaivorykštukų“
mylimi Vidas Bareikis, Ainis Storpirštis bei Pranas Dapšauskas.

Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ jaunimo teatrų festivalyje „Bildučiai“ Ignalinoje
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Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“
Vadovė Justė Lukauskienė
Lygiai prieš 85 metus Kretingos valsčiuje įvyko pirmoji dainų ir sporto šventė. Šiam jubiliejui
paminėti birželio pradžioje vyko Kretingos rajono dainų ir šokių šventė. Džiugu, kad kretingiškiai savo
džiaugsmu dalijasi ir su jurbarkiečiais – Kretingos rajono dainų ir šokių šventėje dalyvauti buvo pakviesta
Jurbarko kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“.

Jurbarko kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ Kretingos rajono dainų ir šokių šventėje

Kapela „Šilas“
Vadovas Adolfas Lapė
Kovo pabaigoje Raseinių r. kultūros centre vyko Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos kaimo kapelų
varžytuvės „Grok, Jurgeli 2015“. Šventėje dalyvavo Jurbarko kultūros centro kaimo kapela „Šilas“.
Jurbarkiečiai ne tik puikiai sugrojo, bet ir padovanojo susirinkusiems keletą gražių dainų. Be jurbarkiečių
smagioje šventėje pasirodė šios kapelos: „Gojus“ (Raseinių r., Girkalnis), „ Šaltinėlis“ (Raseinių r.,
Ariogala), „ Meldai“ (Kelmės r., Šaukėnai), „Ringuva“ (Šiaulių r., Drąsučiai), „Žara“ (Telšių r., Žarėnai),
„Laukuva“ (Šilalės r., Laukuva), „Žaliakalnis“ (Šilutės r., Žemaičių Naumiestis).

Jurbarko kultūros centro kapela „Šilas“ Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos kaimo kapelų varžytuvėse
„Grok, Jurgeli 2015“ Raseiniuose
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Birželio mėnesį Natkiškių kaimo parke vyko tradicinė kaimo kapelų šventė „Linksmoji armonika
2015“. Šventės organizatoriai – Pagėgių savivaldybės Natkiškių kultūros namai. Smagioje šventėje
Jurbarką gražiomis melodijomis ir dainomis atstovavo Jurbarko kultūros centro kapela „Šilas“. Be
jurbarkiečių renginyje pasirodė ir daug kitų kapelų: Natkiškių kultūros namų kaimo kapela
„Vaivorykštė“, Bikavėnų liaudiškos muzikos kapela „Lolytėlė“, Šeduvos kultūros namų kaimo kapela
„Užuovėja“, Veliuonos kultūros centro Raudonės kaimo kapela, Nevarėnų kaimo kapela „Truk už
vadžių“, Usėnų kaimo bendruomenės kaimiškos muzikos kapela „Verpstė“, gražiausius šokius pristatė
Pagėgių savivaldybės kultūros centro šokių kolektyvas „Marguva“.

Jurbarko kultūros centro kapela „Šilas“ tradicinėje kaimo kapelų šventėje „Linksmoji armonika 2015“ Natkiškiuose

Liepos 26 dieną, minint Onines, Raudonės pilies parke vyko jau IV respublikinė kapelų šventė
„Skambėk, Raudone, muzikoje“, kurioje dalyvavo Jurbarko kultūros centro kapela „Šilas“. Renginio metu
vyko ir varžytuvės – žiūrovai, šauniausiu kolektyvu išrinko kapelą „Šilas“. Jurbarkiečiai koncerte ne tik
džiaugėsi šiuo įvertinimu, bet ir turėjo galimybę pabendrauti ir užmegzti naujas pažintis su kitais šventėje
dalyvavusiais kolektyvais, o jų tikrai netrūko: scenoje pasirodė Pagėgių savivaldybės kultūros centro
Natkiškių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Vaivorykštė“ (vad. V. Armonas), Šakių rajono
Slavikų liaudiškos muzikos kapela (vad. R. Baltrušaitienė), Kulautuvos vokalinis ansamblis „Šilokas“
(vad. D. Šiaudytis), Šakių rajono Liepalotų kaimo kapela (vad. R. Skaizgirys), Veliuonos kultūros centro
raudonės kaimo kapela (vad. J. Grygartas).

Jurbarko kultūros centro kapela „Šilas“ IV respublikinėje kapelų šventėje „Skambėk, Raudone, muzikoje“ Raudonėje
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Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus teatras „Mituvis“
Vadovė Loreta Zdanavičienė
Lapkričio viduryje Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus teatras „Mituvis“ svečiavosi pas
kaimynus – Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriuje. Jau antrus metus iš eilės girdžiškiai lapkričio
mėnesį keliauja į šį miestelį ir dovanoja jiems savo pasirodymą. Šį kartą „Mituvio“ aktoriai pristatė
naujausią savo spektaklį „Bobutės susipyko“ (pagal A. Gricių), kuris žiūrovams ne tik paliko geriausius
įspūdžius, bet ir sukėlė minčių įdomiam pokalbiui – po pasirodymo prie arbatos puodelio aktoriai
bendravo su susirinkusiais ir vienbalsiai nusprendė, kad tokie renginiai ir kultūrinė veikla – tikras
išsigelbėjimas kaimo žmonėms.

Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus teatras „Mituvis“ Vadžgiryje

Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus kapela „Dargaitėliai“
Vadovas Algirdas Petruitis
Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai visuomet džiaugiasi naujomis pažintimis ir
draugystėmis. Vieną tokių lapkričio mėnesį užmezgė Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus kapela
„Dargaitėliai“. Muzikantai keliavo į Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionių filialo
Kurtuvėnų daugiafunkcį centrą, kur vyko priešadventinė vakaronė. Jos metu susirinkusieji draugiškai
šnekučiavosi, aptarė praėjusius darbus ir bendruomenės pasiekimus bei, žinoma, klausėsi skambių
žindaitiškių melodijų. Kapelos muzikantai džiaugiasi sulaukę renginio organizatorių folkloro ansamblio
„Kurtuove“ (vad. E. Ramančionienė) kvietimo dalyvauti renginyje ir susiradę puikių draugų – šį
talentingą kolektyvą tikrai išvysime Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus renginiuose.

Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus kapela „Dargaitėliai“ priešadventinėje vakaronėje Kurtuvėnuose
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Įsimintiniausios koncertinės programos išvykose
Sausio viduryje Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre Viešvilėje vyko I respublikinis
vokalinių ansamblių festivalis „Vėtrungė-2015“, skirtas Klaipėdos sukilimui paminėti. Jame dalyvavo
kolektyvai iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų. Džiugu, kad kvietimo dalyvauti festivalyje sulaukė net du
Jurbarko kultūros centro kolektyvai: moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ (vad. D. Jonušauskienė)
ir vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukai“ (vad. D. Lapienė). Dainininkai džiaugėsi gražiu renginiu bei
galimybe pabendrauti su bendraminčiais iš kitų šalies kolektyvų.

Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ ir vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukai“
respublikiniame vokalinių ansamblių festivalyje „Vėtrungė-2015“

Sausio pabaigoje Panevėžio bendruomenės namuose vyko respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių
kolektyvų sambūris-festivalis „Senjorų apvalcius 2015“. Šiame festivalyje dalyvavo net du Jurbarko
kultūros centro kolektyvai: vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ (vad. J. Lukauskienė) ir
liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė). Šokėjai džiaugiasi sudalyvavę gražioje
šventėje, kur netrūko ne tik gražiausių liaudiškų šokių, bet ir gerai nusiteikusių bendraminčių iš įvairių
Lietuvos kampelių.

Jurbarko kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ ir liaudiškų šokių studija „ Nemunėlis“ respublikiniame
vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvų sambūryje-festivalyje „Senjorų apvalcius 2015“ Panevėžyje

Birželio pabaigoje Veliuonoje ant Ramybės piliakalnio vyko smagi šventė „Svečiuose pas
Veliuonietį“, skirta Etnografiniams regionų metams. Šventės metu visi susirinkusieji laukė ne tik skambių
dainų ir gražių šokių, bet ir ypatingų svečių – nacionalinės ekspedicijos „Nemunu per Lietuvą“ dalyvių.
Jie buvo sutikti skambant Jurbarko kultūros centro liaudiškos kapelos „Mituva“ (vad. V.
Žemliauskas) ir kapelos „Santaka“ (vad. P. Pojavis) melodijoms bei Veliuonos kultūros centro
pagyvenusiųjų šokių ansamblio „Veliuonietis“ vokalinės grupės (vad. J. Žemliauskienė) dainoms,
gražiausios šokius dovanojo pagyvenusiųjų šokių kolektyvas „Veliuonietis“ (vad. A. Baublienė).
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Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ bei liaudiška kapela „Mituva“ šventėje „Svečiuose pas Veliuonietį“ Veliuonoje

Rugsėjo mėnesį Šiluvoje vyko renginių ciklas „Šiluvos devyndienis“. Pirmąjį spektaklį šiame
renginių cikle jaukioje Šiluvos kultūros namų salėje pristatė Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės
skyriaus suaugusiųjų teatras (vad. B. Šneiderienė). Aktoriai kartu su Skirsnemunės skyriaus linijinių
šokių grupe „Svaja“ (vad. R. Plikusienė) pristatė naujausią komediją „Tariamas ligonis“ (pagal
Moljerą). Renginių ciklui „Šiluvos devyndienis“ įpusėjus, apsilankė ir Jurbarko kultūros centro
Girdžių skyriaus teatras „Mituvis“ (vad. L. Zdanavičienė), pristatę spektaklį „Bobutės susipyko“
(pagal A. Gricių).

Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus teatras „Mituvis“ Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus suaugusiųjų
teatras renginių cikle „Šiluvos devyndienis“ Šiluvoje

Lapkričio mėnesį Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko graži jurbarkiškių sueiga.
Organizatorių kvietimu iš Jurbarko į sostinę sudalyvauti renginyje keliavo Jurbarko rajono meras
Skirmantas Mockevičius, Jurbarko kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Mituva“ (vad. V.
Žemliauskas) bei moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ (vad. D. Jonušauskienė). Susirinkusieji liko
sužavėti jurbarkiečių atlikta muzikine programa – visiems patiko jautrios melodijos ir skambios dainos
apie tėvynę ir gimtą kraštą. Apie jurbarkiečių atvežtą kultūrinę programą ypač gražiai atsiliepė
Vadžgiryje gimęs žymus filosofas, humanitarinių mokslų daktaras Krescencijus Stoškus, teigęs, jog
Jurbarkas gražus ne tik gamta ir istorija, bet ir kultūra.
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Jurbarko kultūros centro liaudiška kapela „Mituva“ ir moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ jurbarkiškių sueigoje Vilniuje

Mėgėjų meno kolektyvų išvykos į užsienio šalis
Jurbarko kultūros centro vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukai“ (vad. D. Lapienė) kartu su
Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijos merginų choru „Saulė“ ir Jurbarko A. Sodeikos meno
mokyklos jaunių choru, birželio mėnesį penkias dienas viešėjo Austrijoje, kur koncertavo mokykloje ir
bažnyčiose. Kelionės pradžioje nuvykus į Gleinstätten miestą aikštėje atvykusius pasitiko miesto meras,
pagrindinės mokyklos direktorius, mokytojai bei, žinoma, naujieji draugai. Vėliau jurbarkiečiai leidosi į
malonią pažintį su miesto mokykla, jos istorija ir veikla. Choristai mokykloje ne tik koncertavo, bet ir
pristatė austrų moksleiviams įvairius liaudiškus šokius, išmokino žaisti ne vieną lietuvišką žaidimą.
Trečiąją viešnagės dieną jurbarkiečiai vyko į kitą miestą – Leibnicą, kur vyko chorų sueiga, skirta žymaus
kompozitoriaus F. Koringerio mirties metinių minėjimui. Prieš pagrindinį koncertą visi muzikantai
koncertavo miesto gatvėse. Mūsų choristai tą dieną surengė 3 koncertus, o vėliau mėgavosi jungtinio
austrų choro ir simfoninio orkestro atliekamais kompozitoriaus F. Koringerio kūriniais. Kitą dieną laukė
koncertas Austrijos miesto Grace katedroje. Iškart po jo jurbarkiečiai išvyko į kalnuose esantį mažą
miestelį Grossklein – čia choristai giedojo mišiose. Paskutiniąją kelionės dieną jurbarkiečiai surengė
atsisveikinimo koncertą Gleinstätten miesto bažnyčioje.
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Jurbarko kultūros centro vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukai“ viešnagės Austrijoje metu

Birželio mėnesį Ispanijoje vyko konkursas „Opus 2015“, kuriame dalyvavo Jurbarko kultūros
centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ ir šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ (vad. J.
Telišauskienė) bei Jurbarko šiuolaikinio šokio studija „Dona“ (vad. K. Donauskienė). Šokėjai į Ispanijos
miestą Lloret de Mar atvyko po dviejų dienų kelionės autobusu, tad tik pasiekę tikslą jurbarkiečiai
skubėjo įsikurti viešbutyje ir pailsėti. Kitą dieną vyko pirmasis tarptautinio konkurso „Opus 2015“
koncertas, kuris dėl stipraus lietaus iš miesto centre įrengtos scenos buvo perkeltas į viešbučio salę. Nors
vietos šokėjams buvo nedaug, jie labai stengėsi ir puikiai atliko po 2 šokius: liaudiškų šokių studijos
„Nemunėlis“ pristatė šokius „Pupa“ ir „Kauškutis“, šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ – „Sapnas“ ir
„Atostogos“. Kitą dieną šokėjams buvo laisvas laikas, tad visi leidosi į nepamirštamą ekskursiją po
viduramžių pilį Comte de Valltordera, kurioje stebėjo riterių kovas. Vėliau ekskursantai apžiūrėjo pilies
senuosius rūsius, kur vyko diskoteka, o po jos vyko įspūdingas garsiausios Barselonos šokėjų grupės
„Ballet de Queta Barcelo“ flamenko šou. Pilni įspūdžių šokėjai grįžo ilsėtis – kitą dieną laukė antrasis
konkurso pasirodymas. Šį kartą koncertas vyko Viduržemio jūros pakrantėje įrengtoje scenoje, tad šokėjų
ir kitų konkurso dalyvių pasirodymus galėjo stebėti visi poilsiautojai. Jurbarkiečiai pasirodymams atidavė
visas jėgas, tad džiaugėsi sužinoję, jog kitą dieną jų vėl laukia nauji įspūdžiai ekskursijoje. Taigi
papusryčiavę šokėjai autobusu vyko į Kosta Bravos pakrantėję įsikūrusį miestelį Tossa de Mar, čia visi
grožėjosi nuostabiais kraštovaizdžiais, vaikščiojo siauromis senamiesčio gatvelėmis ir apžiūrėjo
viduramžių laikų tvirtovę. Vėliau šokėjai plaukiojo laivu Kosta Brava pakrantėmis ir per stiklinį laivo
dugną gėrėjosi povandeniniu Viduržemio jūros pasauliu. Kupini įspūdžių šokėjai grįžo į viešbutį ruoštis
paskutiniam pasirodymui.
Ši kelionė šokėjams paliko ypač daug įspūdžių, kurių jie nepamirš visą gyvenimą.
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Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ ir šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“
tarptautiniame konkurse „Opus“ Ispanijoje

Birželio pabaigoje Punske (Lenkija) vyko XXIV klojimo teatrų festivalis „XXVII Lietuvos
klojimo teatrų krivūlė“. Punsko klojimo scenoje pasirodė Punsko lietuvių kultūros namų klojimo teatras
(vad. J. Vektorienė), Paluobių kaimo teatras (vad. M. Kriaučiūnas), Miroslavo mėgėjų teatras „Kaukas“
(vad. I. Norkūnienė), Leliūnų mėgėjų teatras „Le Liūnė“ (vad. Š. Kunickas), Klaipėdos universiteto
teatras (vad. P. Bielskis) bei Senasis Agluonėnų klojimo teatras (vad. E. Kupčiūnas, A. Šutkus),
Žemaitkiemio mėgėjų teatras „Seklyčia“ (vad. D. Uzdilienė), Anykščių kultūros centro teatras (vad. J.
Buziliauskas), Kuršėnų kultūros centro teatras „Mozaika“ (P. Valskys), Matuizų suaugusiųjų teatras
„Giraitė“ (vad. I. Čeplikienė), Seinų mėgėjų teatras (vad. E. Pakutkienė), Jurbarko kultūros centro
Konstantino Glinskio teatras, pristatęs spektaklį „Moters kerštas“ (pagal J. Skinkį) ir Girdžių mėgėjų
teatras „Mituvis“ (vad. L. Zdanavičienė), žiūrovams parodę naujausią spektaklį „Bobutės susipyko“
(pagal K. Vijūną).
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Jurbarko kultūros centro K. Glinskio teatras ir Girdžių skyriaus teatras „Mituvis“ XXIV klojimo teatrų festivalyje
„XXVII Lietuvos klojimo teatrų krivūlė“ Punske (Lenkija)

Šių metų liepos mėnesį Jurbarko kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Verdenė“
(vad. D. Jonušauskienė) dainininkės dvi savaites praleido įspūdingoje šalyje – Amerikoje. Į tolimą
kelionę jurbarkietės leidosi dėl Čikagoje vykusios X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės
„Padainuosim dainų dainelę“. Pirmoji tokia dainų šventė Čikagoje įvyko 1956 m., tuomet dalyvavo 1200
choristų. Ši graži tradicija tęsiasi iki šiol – kas kelerius metus į Čikagą sukviečiama apie tūkstantį choristų
iš įvairių pasaulio kampelių, šių metų šventėje lietuviškas dainas traukė 1400 choristų iš 65 skirtingų
chorų.
Išlipusios iš lėktuvo Čikagos oro uoste, jurbarkietės vyko pas buvusią „Verdenės“ dainininkę
jurbarkietę Daliją Sobolevskis, kuri nuoširdžiai priėmė drauges savo namuose. Pailsėjusios po ilgo
skrydžio ir apsipratusios su pasikeitusia laiko juosta, dainininkės vyko į Čikagą, dalyvavo šventės
repeticijose ir atsiėmė joms priklausančia atributiką – visiems kolektyvams įteiktos specialiai šiai dainų
šventei išleistos knygos, kuriose galima rasti visų dalyvių nuotraukas bei istoriją, lininės skraistės ir kt.
Liepos 5 d. vykęs pagrindinis Dainų šventės koncertas prasidėjo daina „Sveiki gyvi, sveteliai“ bei chorų
prisistatymu – kiekvieno choro nuotrauka ir trumpas aprašymas buvo rodomas didžiuliame ekrane ir
pristatomas visiems šventės dalyviams bei žiūrovams. Kaip teigia Dainų šventėje dalyvavusios
„verdenietės“, „išvysti save tarp daugybės chorų ir dar kartą iš naujo suvokti, jog esame čia, iš tiesų
nuostabus jausmas“. Dviejų dalių įspūdingas koncertas užbaigtas skambiąja a.a. V. Kernagio daina
„Mūsų dienos kaip šventė“. Diena po Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės buvo ne mažiau įspūdinga
– jurbarkietės kartu su daugybe lietuvių, gyvenančių Amerikoje giedojo Lietuvos himną. Visos kaip viena
jurbarkietės tvirtina, kad dalyvauti šioje įspūdingoje šventėje ir atstovauti Jurbarkui joms buvo didžiulė
garbė ir džiaugsmas – emocijos ir jausmai, patirti dainuojant gražiausias lietuviškas dainas toli nuo
tėvynės – nepaprasta patirtis, išliksianti prisiminimuose ir širdyse visam gyvenimui.
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Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ viešnagės Amerikoje metu

Liepos 29 – rugpjūčio 3 dienomis Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ (vad. P.
Pojavis) ir liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė) viešėjo Vengrijoje, kur vyko
tarptautinis folkloro festivalis „Country – Wandering“. Liepos 30-ąją muzikantų bei šokėjų laukė pirmasis
koncertas, kuris vyko Cserkeszolo mieste. Vakare visi tarptautinio festivalio dalyviai rinkosi bendrai
vakarienei, kurios metu vyko apsikeitimas simbolinėmis dovanėlėmis. Vakaro metu jurbarkiečiai
maloniai bendravo su muzikantais, šokėjais bei dainininkais iš Portugalijos, Slovakijos, Lenkijos,
Vengrijos ir kt. šalių. Kitą dieną Jurbarko delegacija vėl keliavo į kitą miestą – Szarvas. Čia vyko
pagrindinis festivalio koncertas, kurio metu kiekvienas kolektyvas turėjo pristatyti 20 min. trukmės
programą. Paskutinį pasirodymą mūsų miesto atstovai surengė rugpjūčio 2 d. Cserkeszolo mieste.
Jurbarkiečiai grįžo pilni geriausių įspūdžių, džiaugėsi ne tik turėję galimybę susipažinti ir pabendrauti su
bendraminčiais iš kitų šalių, bet ir daug ką pamatyti bei aplankyti.
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Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ ir kapela „Santaka“
tarptautiniame folkloro festivalyje „Country – Wandering“ Vengrijoje

Rugpjūčio viduryje Punske (Lenkija) vyko smagi Žolinių šventė „Duonos, medaus ir pieno
šventė“. Gražia tradicija šioje šventėje tampa Jurbarko kultūros centro kapelos „Santaka“ (vad. P.
Pojavis) koncertas. Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet, kapeliečiai dovanojo susirinkusiems
gražiausias savo melodijas bei dainas. Šventė prasidėjo išskirtine kelione į šventės aikštę – dalyviai
važiavo brikelėmis. Aikštėje visi norintieji ragavo tradicinius patiekalus, stebėjo duonos kepimo, sūrio
raugimo, medaus kopimo, žuvies rūkimo procesus, javų kūlimo spragilais ir grūdų kalimo girnomis
procesus. Be jurbarkiečių „Duonos, medaus ir pieno šventėje“ pasirodė kapela „Jungvala“ (vad. B.
Zavistauskienė) iš Jungėnų bei grupė „Kitava“.
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Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ Žolinių šventėje „Duonos, medaus ir pieno šventė“ Punske (Lenkija)

Kaip ir kasmet, prasidedant rudeniui, Krailsheime vyksta Frankų liaudies šventė, kuri jau
neįsivaizduojama be Jurbarko miesto oficialios delegacijos ir mėgėjų meno kolektyvų. Šiemet Frankų
liaudies šventėje gražiausias dainas atliko Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ (vad. B.
Bartkutė), o spalvingiausiais šokiais Vokietijos gyventojus ir šventės dalyvius džiugino Jurbarko
kultūros centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė). Frankų liaudies šventė
prasidėjo įspūdingomis visų šventės dalyvių eitynėmis. Jų metu folkloro grupės „Imsrė“ dainininkės
traukė lietuviškas dainas, pritardamos mediniais šaukštais, o jaunieji liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“
šokėjai sukosi poromis ir sveikino žiūrovus. Po eitynių šventės dalyviai grožėjosi švente ir laukė
tolimesnių savo pasirodymų pagrindinėje miesto aikštėje. Čia vakarop prasidėjusiame koncerte tiek
„Imsrė“, tiek „Nemunėlis“ atliko specialiai parengtą gražiausių dainų ir šokių programą, kuria liko
sužavėti visi šventės svečiai. Paskutinę šventės dieną jurbarkiečiai lankėsi barono Stetteno pilyje, kur
koncertavo ten įsikūrusių senelių globos namų gyventojams. Po koncerto jurbarkiečių delegacija grįžo į
šventės vietą ir pasigrožėję įspūdingais fejerverkais išvyko namo.

Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“ ir liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ Frankų liaudies šventėje Vokietijoje
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Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ (vad. P. Pojavis) spalio 18-24 dienomis svečiavosi
Briuselyje (Belgija). Ši kelionė – Europos Parlamentaro Antano Guogos dovana kapelai „Santaka“ tapus
LRT laidos „Duokim garo!“ nugalėtojais. Iš Lietuvos „Santakos“ muzikantai išvyko su didele lietuvių
delegacija – kartu keliavo LRT laidos „Duokim garo!“ 2015 m. geriausia stilizuota kapela tapusi
Kretingos rajono kultūros centro Darbėnų skyriaus liaudiška kapela „Ontrep“ (vad. P. Pučkorius), laidos
kūrėjai, vedėja Loreta Sungailienė ir kt. Muzikantus visos kelionės metu lydėjo A. Guogos padėjėja
Džiuljeta Koženevska.
Nuvykus į Briuselį kapeliečių laukė svarbiausia diena – pasirodymas Europos Parlamento
būstinėje. Smagią programą dovanoję jurbarkiečiai liko patenkinti šiltu priėmimu, o jų klausę – sužavėti
skambiomis „Santakos“ melodijomis ir gera nuotaika. Tą pačią dieną muzikantai dar spėjo apžiūrėti
Europos Parlamento būstinę bei išklausyti pažintinės paskaitos apie šios institucijos veiklą. Po visų
įspūdžių Parlamente muzikantai turėjo laisvo laiko pasivaikščiojimui ir ekskursijai po Briuselį, o vakare
jų laukė vakarienė su Europarlamentaru A. Guoga. Vakarienės metu netrūko skambių lietuviškų dainų,
kuriomis liko sužavėti net restorano, kuriame lietuviai vakarieniavo, darbuotojai. Kelionei baigiantis visa
lietuvių komanda išvyko į Kylį, kur jų laukė keltas, vykstantis į Klaipėdą. Nors visos kelionės metu
muzikantams netrūko pačių geriausių potyrių ir emocijų, plaukiant keltu buvo dar daugiau įspūdžių –
kelto kapitono prašymu Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ surengė tikrą koncertą pačiame laive,
centrinio restorano scenoje. Čia jurbarkiečiams plojo visi laivu plaukę keleiviai, restorano darbuotojai bei
svečiai. Grįžę muzikantai ypač džiaugėsi tokia įspūdinga kelione ir naujais draugais – jurbarkiečiai
susidraugavo su kapela „Ontrep“.

Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ viešnagės Briuselyje metu
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SVARBIAUSI JURBARKO KULTŪROS CENTRO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ LAIMĖJIMAI
BEI PASIEKIMAI
Berniukų choras „Bildukas“ ir vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukai“
Vadovė Danutė Lapienė
Kovo mėnesį Marijampolėje vyko respublikinis moksleivių chorų konkursas „Mes – Lietuvos
vaikai“. Šis konkursas rengiamas kas 4 metus ir moksleivių chorų kategorijoje yra pats svarbiausias ir
laukiamiausias renginys. Konkurse pasirodančius chorus vertina specialiai šiam renginiui sudaryta
komisija, kurios nariai yra aukščiausio meninio lygio specialistai. Šiais metais vykusiame konkurse
Jurbarko kultūros centro choras „Bildukas“ pelnė net dvi aukštas vietas: II laipsnio diplomas atiteko
Jurbarko kultūros centro berniukų chorui „Bildukas“, o vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukai“ įvertinti I
laipsnio, aukščiausiu, diplomu.

Jurbarko kultūros centro berniukų choras „Bildukas“ ir vokalinis vaikinų ansamblis „Bildukai“ respublikiniame moksleivių
chorų konkurse „Mes – Lietuvos vaikai“ Marijampolėje

Konstantino Glinskio teatras
Vadovė Danutė Samienė
Jau dešimt metų Lietuvos liaudies kultūros centras ir Lietuvos mėgėjų teatro sąjunga inicijuoja
Lietuvos mėgėjų teatrų šventę „Tegyvuoja teatras“, skirtą pagerbti ryškiausius teatro kūrėjus. Kasmet
apdovanojimų šventė vyksta vis kitame Lietuvos mieste. Šiemet Lietuvos mėgėjų teatrų vadovai,
režisieriai, aktoriai, teatro pedagogai buvo kviečiami į apdovanojimus Rokiškyje. Labai džiugu, kad tarp
nominuotųjų Rokiškyje apdovanota Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro aktorė Birutė
Skandūnienė. Jai įteikta nominacija „Ryškiausia sezono moters epizodinio vaidmens atlikėja“ už Elenos
vaidmenį spektaklyje „Rudens saulėje“ (pagal D. J. Žilaitytės noveles).

Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ Rokiškyje
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Birželio mėnesį Punske (Lenkija) vyko XXIV klojimo teatrų festivalis „XXVII Lietuvos klojimo
teatrų krivūlė“, kuriame dalyvavo du Jurbarko kultūros centro kolektyvai: Konstantino Glinskio teatras
(vad. D. Samienė), pristatęs spektaklį „Moters kerštas“ (pagal J. Skinkį“) ir Girdžių mėgėjų teatras
„Mituvis“ (vad. L. Zdanavičienės), žiūrovams parodę naujausią spektaklį „Bobutės susipyko“ (pagal K.
Vijūną). Festivalyje aktoriai ne tik puikiai suvaidino, bet ir buvo apdovanoti – šventės uždarymo metu
visiems teatrams įteiktos padėkos už dalyvavimą ir paskelbtas geriausias šių metų festivalio teatras – juo
tapo Girdžių mėgėjų teatras „Mituvis“! Festivalyje iš viso dalyvavo net 13 teatrų iš Lietuvos ir Lenkijos,
tad labai džiugu, jog pagrindinis prizas – Jono Katelės vardo prizas ir piniginė premija – atiteko būtent
girdžiškiams. Be apdovanojimų neliko ir Konstantino Glinskio teatras – aktorė G. Vasilijevaitė gavo
apdovanojimą už geriausią moters vaidmenį, K. Matuzas – už geriausią vyro vaidmenį.

Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras ir Girdžių skyriaus teatras „Mituvis“
XXIV klojimo teatrų festivalyje „XXVII Lietuvos klojimo teatrų krivūlė“ Punske (Lenkija)

Šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“
Vadovė Jolanta Telišauskienė
Vasario pabaigoje Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ dalyvavo
tarptautiniame festivalyje-varžybose „Eurodances 2015“, kuris vyko Panevėžio „Cido“ arenoje. Čia
dalyvavo ir dėl geriausių vietų susirungė daugybė šokių kolektyvų iš visos Lietuvos. Šokėjus bei jų
pasirodymus vertino kompetentinga komisija, sudaryta ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio specialistų.
Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ nariai iškovojo net 4 itin aukštas vietas:
street dance show kategorijoje (junior amžiaus grupėje) „Šypsena“ su šokiu „Sapnas“ užėmė III vietą,
folk dance kategorijoje (junior amžiaus grupėje) jurbarkiečiams, atlikusiems šokį „Dūda“, nebuvo lygių –
iškovota I vieta! Show dance (adults amžiaus grupėje) „Šypsenai“ su šokiu „Čarlstonas“ atiteko II vieta, o
street dance show kategorijoje (adults amžiaus grupėje) šokėjai apdovanoti IV vietos diplomu.

Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ tarptautiniame festivalyje-varžybose
„Eurodances 2015“ Panevėžyje
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Kovo mėnesį Kaune vyko XI respublikinis šiuolaikinio ir modernaus šokio festivalis-konkursas
„Šokio erdvėje 2015“. Čia pasirodė daugelis šalies kolektyvų, pristatę savo šokius keliose skirtingose
kategorijose. Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena šokėjai pelnė net tris prizines
vietas: jaunimo grupė, šou kategorijoje pristatę šokį „Humans“, laimėjo III vietą, o su šokiu „Čarlstonas“
pop kategorijoje buvo antri. I, aukščiausia vieta, atiteko „Šypsenos“ mergaičių grupei, kuri atliko šokį
„Dūda“.

Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studija „Šypsena XI respublikiniame šiuolaikinio ir modernaus šokio
festivalyje-konkurse „Šokio erdvėje 2015“ Kaune

Gegužės pradžioje Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko V respublikinis šokių festivaliskonkursas „Judančios spalvos“. Jame dalyvavo dvi Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studijos
„Šypsena“ grupės: vaikų (3-5 m.) ir paauglių (13-14 m.). Mažiausioji „Šypsenos“ grupė, atlikusi šokį
„Mano batai“ pop kategorijoje užėmė III vietą, o paaugliai pelnė net dvi I vietas: už šokį „Dūda“ pop
kategorijoje ir už šokį „Sapnas“ šou kategorijoje.

Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ V respublikiniame šokių
festivalyje-konkurse „Judančios spalvos“ Prienuose

Birželio pradžioje Birštono kultūros centre vyko respublikinis vaikų ir jaunimo šiuolaikinio
šokio festivalis-konkursas „Šokantis banginukas“. Jame dalyvavo kolektyvai iš Kauno, Marijampolės,
Vilniaus, Prienų, Birštono ir Jurbarko – mūsų miestą konkurse sėkmingai atstovavo Jurbarko kultūros
centro šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“. Mažiausiųjų vaikų grupė, dalyvavusi konkurse, pasirodė
puikiai – atlikę 2 smagius šokius („Garsiai“ ir „Mano batai“) iškovojo II vietą.
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Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ respublikiniame vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio festivalyjekonkurse „Šokantis banginukas“ Birštone

Birželio mėnesį Ispanijoje vyko konkursas „Opus 2015“ kuriame dalyvavo Jurbarko kultūros
centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ (jaunių grupė) ir šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“.
Konkursas vyko dvi dienas, jame savo šokius pristatė kolektyvai iš įvairių pasaulio šalių. Po visų
pasirodymų vyko apdovanojimų ceremonija, kuri buvo ypač džiugi mūsų miestui – Jurbarko kultūros
centro liaudiškų šokių studijai „Nemunėlis“ atiteko I vieta, o šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ parvežė
į Jurbarką didįjį Grand Prix prizą! Šokėjams atiteko nugalėtojo taurė, diplomas ir kvietimas į kitais metais
Kazachstane vyksiantį festivalį.
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Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ ir liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ tarptautiniame konkurse
„Opus“ Ispanijoje

Lapkričio mėnesį Panevėžio bendruomenės rūmuose vyko šiuolaikinių šokių festivalis „Happy
with Dance“. Konkurse panevėžiečiams ir miesto svečiams šoko per 400 šokėjų iš visų Lietuvos
kampelių. Festivalio organizatoriai šiuo renginiu kasmet siekia suvienyti ir apjungti įvairaus amžiaus,
įvairių stilių šokių kolektyvus, jų vadovus ir šokio entuziastus. Šokėjai varžėsi pagal tarptautiniu mastu
nustatytas taisykles baby dance, contemporary dance, show dance, character/folk dance, street dance,
pop dance stilių šokių grupėse. Dalyvių pasirodymus vertino kompetentinga konkurso komisija, kurią
sudarė žymūs choreografai Šarūnas Kirdeikis, Vaidas Kunickis ir Julija Grišina. Renginio pabaigoje buvo
apdovanoti visi skirtingų stilių laimėtojai – Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“
show dance kategorijoje atlikę šokį „Į kelionę“ laimėjo I vietą.

Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ šiuolaikinių šokių festivalyje „Happy with Dance“ Panevėžyje
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Vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“
Vadovė Birutė Šneiderienė
Gruodžio mėnesį kasmet vyksta Jurbarko rajono jaunimo reikalų tarybos apdovanojimų vakaras,
kurio metu apdovanojami kandidatai septyniose skirtingose nominacijose: „Jaunimo lyderis“, Jaunimo
savanoris“, „Jaunimo iniciatyva“, „Jaunimo partneris“, „Jaunimo renginys“, „Jaunimo nematomos
pagalbos rankos“. Susumavus internetinius jurbarkiečių balsus bei Jaunimo reikalų tarybos narių balus,
„Jaunimo grupe“ paskelbtas Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“. Kaip buvo
skelbiama kandidatų aprašymuose, „Vaivorykštės“ teatras – „reiškinys, traukiantis jaunimą. Čia
atsikleidžia pirmieji talentai, išlaisvinamos kūrybos galios. Teatro veiklos, darbai, idėjos yra kaip medus
jaunam žmogui.“

Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“ – 2015 metų „Jaunimo grupė“

Moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“
Vadovė Dalė Jonušauskienė
Balandžio pabaigoje Taujėnų dvare (Ukmergės raj.) vyko respublikinis kamerinių ir vokalinių
ansamblių festivalis-konkursas „Šventosios gaida“. Šis renginys turi gražias savo tradicijas populiarinant
ir puoselėjant vokalinę muziką ir ugdant meninę saviraišką. Šiais metais festivalyje-konkurse „Šventosios
gaida“ dalyvavo net 18 kolektyvų iš visos Lietuvos. Taujėnų dvare vykstančiame festivalyje-konkurse jau
antrą kartą dalyvavo Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“. Šį kartą
dainininkėms talkino klarnetininkas Vytis Binkauskas. Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis
ansamblis „Verdenė“ išlieka tarp geriausių Lietuvos vokalinių ansamblių – tiek pirmą kartą, tiek šiais
metais, jurbarkietės tapo laureatėmis ir buvo apdovanotos III laipsnio diplomu.

Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“ respublikiniame kamerinių ir vokalinių ansamblių
festivalyje-konkurse „Šventosios gaida“ Taujėnuose
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Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“
Vadovas Petras Pojavis
Joninių išvakarėse, birželio 23 d., tradiciškai visoje Lietuvoje šurmuliavo Joninės. Ypatingos
Joninės vyko Klaipėdoje, Jono kalnelyje – čia vyko LRT laidos „Duokim garo!“ finalas. Gausiai
susirinkusiems klaipėdiečiams ir miesto svečiams gerą nuotaiką dovanojo šie folkloro ansambliai:
„Mingė“ (vad. R. Bučmys), „Martvežiai“ (vad. J. Kavaliauskas), „Prūsai ilgi ūsai“ (vad. V. Macijauskas),
„Senoliai“ (vad. E. Šalkauskienė, J. Petrauskas), „Alka“ (vad. D. Kiseliūnaitė, M. Ratas), „Kuršių ainiai“
(vad. J. Vozgirdienė, A. Vozgirdas). Svarbiausi tą vakarą buvo du kolektyvai – finalininkai Jurbarko
kultūros centro kapela „Santaka“ ir Kulių (Plungės raj.) folkloro ansamblis „Vaisgamta“ (vad. M. ir A.
Gulbinskai). Tą lemtingą Joninių vakarą kapela „Santaka“ tapo „Duokim garo!“ nugalėtojais! Visą vakarą
vyko apylygė kova, tačiau jurbarkiečiai pasistengė labiau, mūsų muzikantai surinko daugiau balsų
(„Vaisgamta“ – 2223, „Santaka“ – 2403), tad laidos pabaigoje Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas
Jurbarko kultūros centro kapelos „Santaka“ vadovui P. Pojaviui įteikė laimėtojų prizą, o Europos
Parlamento narys A. Guoga dovanojo laimėtojams kelionę į Briuselį.

Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“ – 2015 metų LRT laidos „Duokim garo!“ nugalėtoja

Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus suaugusiųjų teatras
Vadovė Birutė Šneiderienė
Rugsėjo pradžioje Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje Ožkabaliuose (Vilkaviškio raj.)
Jono Basanavičiaus gimtinėje vyko Sūduvos mėgėjų teatro festivalis „Atžalynas“. Jame dalyvavo net 8
teatrai iš skirtingų Lietuvos kraštų. Šių metų staigmeną, kurią visi šventės dalyviai sužinojo tik pasibaigus
visiems pasirodymams – tarp žiūrovų patogiai įsitaisiusi komisija, kuri niekam nežinant stebėjo ir vertino
visus spektaklius. Taigi žiūrovai ir komisija turėjo galimybę pamatyti Vilkaviškio pagyvenusių žmonių
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klubo „Rudenėlis“ mėgėjų teatro „Kertė“ komediją „Paskubėjo“ (rež. L. Gaurylienė), Marijampolės sav.
Liudvinavo laisvalaikio salės teatro „Žalias sodas“ spektaklį „Mediniai stebuklai“ (rež. V. Gvazdaitienė),
Punsko lietuvių kultūros namų klojimo teatro komediją „Mirta Činčiberaitė, arba 15 000 litų“ (rež. J.
Vektorienė), Pilviškių mėgėjų teatro komediją „Provincijos aistros“ (rež. D. Bendaravičienė), Šakių
Zanavykų teatro spektaklį „Nedoras vaikas“ (rež. G. Guzovijienė), Paluobių kaimo teatro komediją
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (rež. M. Kriaučiūnas), Vilniaus „Knygos teatro“ spektaklį „Prabangos“ bei
Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus suaugusiųjų teatro komediją „Tariamas ligonis“ (rež. B.
Šneiderienė). Festivalyje dalyvavęs Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus suaugusiųjų teatras į
Jurbarką parvežė aukščiausią įvertinimą – 2015 m. Sūduvos mėgėjų teatro festivalio „Atžalynas“
geriausiu spektakliu išrinktas „Tariamas ligonis“.

Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus suaugusiųjų teatras Sūduvos mėgėjų teatro festivalyje „Atžalynas“
Ožkabaliuose

Jurbarko kultūros centro merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“
Vadovė Kristė Donauskienė
Lapkričio mėnesį Panevėžio kultūros centre Panevėžio bendruomenės rūmuose vyko šiuolaikinių
šokių festivalis „Happy with Dance“. Šokėjai varžėsi pagal tarptautiniu mastu nustatytas taisykles baby
dance, contemporary dance, show dance, character/folk dance, street dance, pop dance stilių šokių
grupėse. Renginio pabaigoje buvo apdovanoti visi skirtingų stilių laimėtojai. Jurbarko kultūros centro
merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ contemporary dance dviejose kategorijose atlikę šokius
„Nuodingos sielos“ ir „Pasaulis be tavęs“ pelnė dvi pirmąsias vietas.

Jurbarko kultūros centro merginų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Dona“ šiuolaikinių šokių festivalyje
„Happy with Dance“ Panevėžyje
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MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ VEIKLOS JUBILIEJAI
Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ paminėjo kūrybinės veiklos 25-metį
Balandžio pradžioje Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“, vadovaujama
J. Telišauskienės, minėjo 25 metų kūrybinės veiklos jubiliejų. Per šį laiką „Nemunėlyje“ sukosi daugybė
šokėjų kartų, nemaža dalis pasuko choreografo keliu, kai kurie – grįžo į Jurbarką dirbti, kiti – šokti. Visus
buvusius šokėjus, draugus ir tiesiog mylinčius liaudišką šokį, „Nemunėlis“ sukvietė į jubiliejinį koncertą,
kuriame pasirodė visi šiuo metu studijoje šokantys nariai. Jaukiame koncerte netrūko prisiminimų,
pokalbių ir, žinoma, sveikinimų. Vieną įspūdingiausių sveikinimų „Nemunėlio“ vadovei surengė buvę
šokėjai – specialiai šiam vakarui grįžę į Jurbarką ir paruošę šokį pasirodė scenoje.

Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ kūrybinės veiklos 25-mečio koncertas
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Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ 30 metų jubiliejus
Šiais metais minint Motinos dieną jubiliejiniu 30-mečio koncertu visus nudžiugino Jurbarko
kultūros centro šiuolaikinio šokio studija „Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė). Koncertas prasidėjo jaukiu
vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ (vad. B. Šneiderienė) aktorių etiudu apie seną šeimos nuotrauką.
Iškart po jos žiūrovus pasveikino „Šypsenos“ jaunimo grupė, padovanojusi šventinį „Čarlstoną“.
Koncerto metu pasirodė visos 3 šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ grupės: pačių mažiausių –
darželinukų, jaunių bei jaunimo. Gausiai susirinkusiems žiūrovams nuostabiausius šokius atliko ne tik
dabartiniai šokėjai, bet ir buvę. Scenoje pasirodė grupė merginų, kurios jau prieš keletą metų paliko J.
Telišauskienės vadovaujamą kolektyvą, tačiau prieš šį renginį susibūrė nuotaikingam salsos ritmui.
Džiugu, kad nemaža dalis buvusių šokėjų pasirinko choreografo kelią – koncerte dalyvavę Justė
Lukauskienė, Kristė Donauskienė, Donatas Liktas, Saida Saikauskaitė ir Eiva Dobilaitė šiuo metu
vadovauja įvairiems šokių kolektyvams. Viso renginio metu menišką atmosferą kūrė jaunieji
„vaivorykštukai“, gražiausius šokius dovanojo Jurbarko šiuolaikinio šokio studija „Dona“ (vad. K.
Donauskienė).
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Akimirkos iš Jurbarko kultūros centro šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ kūrybinės veiklos 30-mečio koncerto

Jurbarko kultūros centro folkloro grupei „Imsrė“ – 25-eri
Šiais metais tradicinė Jurbarko Dainų slėnyje vykusi Joninių šventė buvo ypatinga – tą dieną
Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“, vadovaujama B. Bartkutės, minėjo kūrybinės veiklos 25metį. Prie šventinių Joninių vartelių folkloro grupės „Imsrė“ dainininkės pasitiko visus atvykstančius ir
kvietė dalyvauti šventinėje rankų plovimo apeigoje. Iškart po šių apeigų jurbarkietės ir svečiai iš
Patašinės – folkloro ansamblio „Nova“ dainininkai per aikštę link scenos keliavo traukdami folkloro
dainas. Vėliau šventės gaspadorius (G. Zareckas) pakvietė visus kupoliauti – rinkti stebuklingas žoleles
bei nusipinti vainikėlius. Kol slėnio pakraštyje vyko kupoliavimas, aikštėje gražiausius šokius dovanojo
Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė) ir vyresniųjų
liaudiškų šokių grupė „Mituva“ (vad. J. Lukauskienė). Vėliau vyko įvairūs apeiginiai žaidimai ir burtai, o
į aikštės vidury sukviesti Jonai ir Janinos – varduvininkus „Imsrės“ dainininkės papuošė pačių pintais
ąžuolų vainikais. Šventės metu skambiausias melodijas ir dainas scenoje atliko Jurbarko kultūros centro
kapela „Mituva“ (vad. V. Žemliauskas), vokalinis ansamblis „Verdenė“ (vad. D. Jonušauskienė), kapela
„Šilas“ (vad. A. Lapė). 25 metų kūrybinės veiklos sukakties proga folkloro grupę „Imsrė“ sveikino ir
prasmingų darbų linkėjo gausus būrys sveikintojų, dainininkės atsidėkojo skambia daina, o vadovė
visoms ansamblio dalyvėms įteikė po simbolinį „Imsrės“ jubiliejaus šaukštą.

Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsrė“
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Patašinės folkloro ansamblis „Nova“

Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“

Jurbarko kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“
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Jurbarko kultūros centro kapela „Šilas“

Jurbarko kultūros centro liaudiška kapela „Mituva“

Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“
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Jurbarko kultūros centro liaudiška kapela „Mituva“ atšventė 30 metų jubiliejų
Lapkričio mėnesį Jurbarko kultūros centre vyko graži šventė – liaudiška kapela „Mituva“ (vad.
V. Žemliauskas) minėjo savo kūrybinės veiklos 30 metų jubiliejų. Smagiomis renginio vedėjų Barbelės ir
Mataušo (B. Šneiderienė ir A. Šimaitis) kalbomis prasidėjęs vakaras buvo ir skambus, ir linksmas, ir šiek
tiek nostalgiškas. Atsitraukus scenos uždangai griausmingais aplodismentais žiūrovai sutiko vakaro
kaltininkus – liaudiškos kapelos „Mituva“ muzikantus. Visus susirinkusius jie pasveikino „Anės maršu“.
Skambios „mituviečių“ melodijos aidėjo visą vakarą, o jiems grojant scenoje skambėjo gražiausios
dainos, sukosi linksmos šokėjų poros. Šventinį vakarą gražius laikus prisiminė Jurbarko kultūros centro
vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“ (vad. J. Lukauskienė), kurie anksčiau kartu su kapela
„Mituva“ buvo vieno didelio dainų ir šokių ansamblio „Mituva“ nariai. Ilgamečiai draugystės ryšiai
kapelos dalyvius sieja su Veliuona – Veliuonos kultūros centro liaudiškų šokių ansamblis „Veliuonietis“
(vad. A. Baublienė) ir vokalinė grupė (vad. J. Žemliauskienė) dažnai kartu koncertuoja ir keliauja. Vėliau
scenoje pasirodė ir dar vieni „mituviečių“ draugai – Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studija
„Nemunėlis“ (vad. J. Telišauskienė), kurie skambant kapelos griežiamai melodijai padovanojo žiūrovams
linksmą „Aneliukės polką“. Ši polka buvo ne vienintelė, atlikta jubiliejinį vakarą – dar vieną trankią
polkutę kapela „Mituva“ sugrojo diriguojant Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro (vad.
D. Samienė) aktorėms – šios prisiminė gražias akimirkas, kuomet „Mituvos“ atlikėjai buvo tapę aktoriais
ir kartu su teatru pasirodė spektaklyje „Ūpo žmonės“. Renginiui besiritant į pabaigą, kapela „Mituva“ į
sceną pakvietė savo kolegas – Jurbarko kultūros centro kapelą „Santaka“ (vad. P. Pojavis) ir kartu atliko
smagų kūrinį. Bene glaudžiausiai liaudiška kapela „Mituva“ bendradarbiauja ir draugauja su Jurbarko
kultūros centro moterų vokaliniu ansambliu „Verdenė“ (vad. D. Jonušauskienė). Retas didesnis Jurbarko
renginys apsieina be skambių ir jautrių „Verdenės“ dainų, pritariant gražiausioms „Mituvos“ melodijoms.
Nuskambėjus paskutinėms „Verdenės“ ir „Mituvos“ natoms, sceną užliejo nuoširdžių sveikinimų banga.

Jurbarko kultūros centro liaudiška kapela „Mituva“
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Jurbarko kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“

Veliuonos kultūros centro liaudiškų šokių ansamblis „Veliuonietis“

Veliuonos kultūros centro liaudiškų šokių ansamblio „Veliuonietis“ vokalinė grupė
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Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“

Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras

Jurbarko kultūros centro kapela „Santaka“
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Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Verdenė“
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SPEKTAKLIŲ PREMJEROS
Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro spektaklis vaikams „Rimas pas Kęstutį“
Vasario 25 d. Jurbarko kultūros centre įvyko Konstantino Glinskio teatro (vad. D. Samienė)
spektaklio „Rimas pas Kęstutį“ premjera. Šis spektaklis žiūrovams rodytas ir prieš daugiau nei
dešimtmetį, o praėjusių metų rudenį sėkmingai atgaivintas – naujai pastatytą spektaklį teatralai pirmiausia
pristatė lietuvių išeivijos teatro festivalyje JAV. „Rimas pas Kęstutį“ – tai pasaka vaikams, kurios
pagrindinis herojus berniukas Rimas, gyvenantis toli nuo Lietuvos, susapnuoja Barzduką, debesėliu
nuskraidinantį jį į Trakus. Čia berniukas sutinka kunigaikštį Kęstutį, jo žmoną Birutę ir sūnų Vytautą.
Rimo nuotykius premjeros metu užgniaužę kvapą stebėjo didelis būrys vaikučių, kuriems spektaklis
neabejotinai suteikė ne tik gerų emocijų, bet ir žinių.
Spektaklio režisierė – Danutė Samienė. Spektaklyje vaidino: Violeta Greičiūnienė, Ignas Kelpšas,
Kęstutis Matuzas, Giedrė Paulaitienė, Danutė Samienė, Virginija Šmatova, Laima Ašmonaitienė, Nijolė
Kulakauskienė.

Akimirkos iš Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro spektaklio vaikams „Rimas pas Kęstutį“ premjeros

Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ spektaklis
„Pabėgimas į Akropolį“
Kasmet artėjant Tarptautinei teatro dienai, Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras
„Vaivorykštė“ (vad. B. Šneiderienė) pakviečia visus į spektaklio premjerą. Šiais metais kovo 26 d.
jurbarkiečiai išvydo naujausią „vaivorykštukų“ darbo vaisių – spektaklį „Pabėgimas į Akropolį“ (pagal
M. Korenkaitę). Šis spektaklis pasakoja apie naivius paauglius iš provincijos, tikinčius, kad išsigelbėjimas
nuo visų problemų – Akropolis, kuriame visi yra laimingi. Tereikia tik į jį pabėgti... Tačiau paaiškėja,
kad nėra jokio svajonių pasaulio, tik televizijos sukurta iliuzija. Pjesės centre – jaunas žmogus prieš
dvikojų visuomenę, naivi svajonė prieš cinizmą, meilė prieš abejingumą.
54

Spektaklio režisierė – Birutė Šneiderienė, scenografas – Zigmas Morlencas. Spektaklyje
vaidino: Gytis Gegužis, Ieva Girdžiūtė, Aistis Sandaras, Sigita Totoraitytė, Danielė Navickaitė, Augustė
Mockaitytė, Vytautė Pažereckaitė, Osvaldas Jazukevičius, Gabrielius Andrijauskas, Laura Žičkutė, Laura
Grybaitė, Matas Špigelskis, Toma Balčiūnaitė, Toma Kniečiūnaitė, Ugnė Samulevičiūtė, Adomas
Kulikauskas, Domantas Sakalauskas.

Akimirkos iš Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ spektaklio „Pabėgimas į Akropolį“ premjeros

Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus suaugusiųjų teatro spektaklis „Ponaitis“
Kaip ir kasmet šv. Baltramiejaus atlaidams artėjant, Skirsnemunės gyventojai švenčia miestelio
dieną. Be kitų rugpjūčio 22 d. skirsnemuniškiams skirtų kultūrinių pramogų, visų laukė jau tradicija
tapusi ypatinga premjera – Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus suaugusiųjų teatro (vad. B.
Šneiderienė) spektaklis pagal A. Gricių „Ponaitis“. „Ponaitis“ – gyvas prabėgusio laiko atspindys,
primenantis apie buvusius kaimo ir miesto gyvenimo ypatumus. Spektaklyje pasišaipoma iš kaimo
jaunimo didelio noro ponauti mieste. Nors daugelis šioje komedijoje paliestų gyvenimo realijų jau virto
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praeitimi, tačiau tų dienų komiškos situacijos neišvengiamai kartojasi gyvenime ir lieka artimos mūsų
kartos žmonėms. Toks spektaklio turinys ir prasmė visiems buvo lengvai suprantamas ir artimas, tad
naujasis skirsnemuniškių kūrinys sutiktas ypač gerai.
Spektaklio režisierė – Birutė Šneiderienė, scenografas – Zigmas Morlencas, choreografė – Rūta
Plikusienė. Spektaklyje vaidino: Rasa Dilienė, Sonata Paulienė, Albina Miliauskienė, Mindaugas Dilys,
Jonas Tamošaitis, Raimonda Vaičaitytė, Edmundas Paulis, Rūta Plikusienė, Nerijus Kardauskas, Vytautas
Norkus, Vytautas Petrauskas.

Akimirkos iš Jurbarko kultūros centro Skirsnemunės skyriaus suaugusiųjų teatro spektaklio „Ponaitis“ premjeros
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Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ spektaklis „Kalėdinis paštas“
Šv. Kalėdos – laukiamiausia ir šilčiausia metų šventė, apie kurią kasmet praneša ne tik pasipuošę
miestai ir gražuolės žėrinčios eglės, bet ir vaikų juokas ir šypsenos. Gruodžio 18 d. Jurbarko kultūros
centre vaikų juoko, šypsenų ir smagaus šurmulio tikrai netrūko – Jurbarko miesto ir rajono mokyklų
mokinukai atskubėjo į gražų Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ (vad. B.
Šneiderienė) spektaklį „Kalėdinis paštas“. Staigmenos vaikučių laukė vos atvykus į kultūros centrą – prie
nuostabaus kalėdinio atviruko įsiamžinti kvietė Kalėdų senelis ir jo nuotaikinga palyda. Vėliau visi
įsitaisė žiūrovų salėje ir smagiai kartu su nykštukais keliavo išsiaiškinti, kodėl vaikai nerašo seneliui
laiškų ir netiki šv. Kalėdų stebuklu. Aplankę pikto berniuko, vienišos mergaitės ir liūdno vaiko namus,
gerieji nykštukai stabdė laiką ir visi blogi dalykai staiga išnyko! Piktas berniukas susitaikė su mama,
vieniša mergaitė susidraugavo su kiemo vaikais, o liūdnas vaikas dovanų gavo išsvajotą šuniuką.
Spektaklio režisierė – Birutė Šneiderienė, scenografas – Zigmas Morlencas. Spektaklyje vaidino:
Adomas Kulikauskas, Andrius Vilkelis, Vainora Galbuogytė, Domantas Sakalauskas, Ugnė Augustė
Mockaitytė, Ieva Girdžiūtė, Sirvydas Griškus, Marija Vasiliauskaitė, Jurgita Sabataitytė, Aidas Ašmonas,
Vėjūnė Rupeikaitė, Rugilė Kriščiukaitytė, Austėja Murauskaitė, Vestina Jasaitytė, Edvina
Vaičekauskaitė, Aistis Sandaras, Mantvydas Norkus, Klaudija Kriaučiūnaitė, Justas Virbickas, Matas
Mankus, Emilija Kiulkaitytė, Matas Špigelskis, Augustinas Jurkšas.

Akimirkos iš Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ spektaklio „Kalėdinis paštas“ premjeros
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JURBARKO KULTŪROS CENTRO RENGINIAI
Sausio 6-ąją kasmet švenčiame Trijų karalių dieną. Ši diena skelbia didžiųjų metų švenčių
pabaigą, o pagrindiniai dienos simboliai – Trys karaliai – linki visiems laimės ir sėkmės ką tik
prasidėjusiais Naujaisiais metais. Visą dieną Kasparas, Merkelis, Baltazaras ir kelrodė Žvaigždė lankė
Jurbarko miesto mokyklas bei darželius, Jurbarko rajono savivaldybės administraciją bei daugybę kitų
miesto organizacijų ir įstaigų. Šiais metais Trys karaliai savo pasveikinimu nudžiugino ir įmones, kurios
nuolat remia Jurbarko rajono kultūrą: UAB „Savas medis“, UAB „Jurbarkų mėsa“, UAB „Dainiai“, VĮ
„Jurbarko miškų urėdija“.
Renginio organizatorė Birutė Bartkutė

Trijų karalių kelionė Jurbarko mieste

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Prisimenant žuvusiuosius ir visus, tą ypatingą naktį
buvusius įvykių verpete, jau aštuntą kartą šalyje organizuojama pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes
liudija“. Vakare jurbarkiečiai rinkosi prie Jurbarko kultūros centro, kur vyko atminimo žvakelių
uždegimo ceremonija ir žuvusiųjų pagerbimas, Jurbarko kultūros centre koncertavo moterų vokalinis
ansamblis „Verdenė“ (vad. D. Jonušauskienė) bei buvo pristatyta ypatinga premjera – lietuviškas
vaidybinis filmas „Mes dainuosim“.
Renginio organizatorius Gintaras Zareckas
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Laisvės gynėjų dienos minėjimas Jurbarko kultūros centre

Vasario 9-13 dienomis, prieš atbildant Užgavėnėms, Jurbarko kultūros centras pakvietė visus
jurbarkiečius išmokti gaminti tradicines kaukes ir jomis pasipuošti Užgavėnių dieną. Seminarą
„Tradicinės Užgavėnių kaukės“ vedė Jurbarko kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ vadovė B.
Bartkutė ir dailininkas-scenografas Z. Morlencas. Susirinkusiems buvo pristatyta tradicinių kaukių
gamybos technika – ant iš anksto paruošto trafareto lipalu klijuojamas popierius ir formuojama kaukės
forma, iš lino siūlų pinami kaukėms plaukai. Seminaro pabaigoje nuo trafareto buvo nuimamos kaukės ir
atliekamas svarbiausias darbas – jas spalvingai išpiešti, nudažyti ir paversti gražiausiomis Užgavėnių
kaukėmis.
Renginio organizatorė Birutė Bartkutė

59

Edukacinis seminaras „Tradicinės Užgavėnių kaukės“

Vasario 16-oji – šventė, svarbi kiekvienam mūsų valstybės piliečiui. Lietuvos valstybės atkūrimo
diena prasidėjo nuo ankstyvo ryto – Jurbarko kultūros centre startavo 8 komandos, dalyvavusios
aktyviame žaidime „Pasivaikščiojimai Vasario 16-osios keliu“. Visos komandos gavo žemėlapį su
nurodytomis vietomis, kuriose turi apsilankyti ir atlikti užduotis. Komandų nariai keliavo į laikraščio
„Mūsų laikas“ redakciją, Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centrą, Jurbarko stadioną, Jurbarko
saugaus eismo centrą, Jurbarko autobusų stotį ir Jurbarko švietimo centro Atvirą jaunimo erdvę. Čia
komandos atliko organizatorių pateiktas linksmas ir nesudėtingas, su Lietuvos istorija susijusias užduotis
ir kuo greičiau turėjo grįžti į starto vietą. Žaidimui pasibaigus, 12 val. Savivaldybės aikštėje iškilmingai
pakelta Lietuvos vėliava. Iškart po šios ceremonijos daugybė miestiečių ir svečių susirinko į Jurbarko
kultūros centrą, kur vyko šventinis koncertas. Jo metu savivaldybės meras Ričardas Juška Jurbarko rajono
savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ apdovanojo Remigijų Brazaitį, Algirdą Genį ir
Violetą Šoblinskaitę. Šventinę programą dovanojo Jurbarko kultūros centro kolektyvai: liaudiškų šokių
studija „Nemunėlis“ bei šiuolaikinių šokių studija „Šypsena“ (vad. J. Telišauskienė), liaudiškos muzikos
kapela „Mituva“ (vad. V. Žemliauskas) ir vokalinis moterų ansamblis „Verdenė“ (vad. D. Jonušauskienė).
Po koncerto visi grįžo į Savivaldybės aikštę – čia startavo ir finišavo XI sveikatingumo bėgimo dalyviai,
susirinkusieji prie degančio laužo vaišinosi kareiviška koše. Vasario 16-osios minėjimas užbaigtas dviejų
perspektyvių jaunimo roko grupių koncertu – scenoje pasirodė jurbarkiečiai „Hail to the thief“ ir
vilniečiai „Ūkanose“.
Renginio organizatorius Gintaras Zareckas
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Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Jurbarke

Vasario 17 dieną nuo ankstyvo ryto Jurbarke šėliojo Užgavėnių persirengėliai – lankė įvairias
įstaigas, sveikino sutiktus jurbarkiečius ir linksma muzika bei šūksniais vijo žiemą iš miesto. Žiemą
gąsdino ir Morės – jų šiemet buvo kaip niekad daug! Nuo 13 val. prie Jurbarko kultūros centro buvo
galima grožėtis jurbarkiečių sukurtomis Morėmis, o jų buvo įvairių – ir sėdinčių, ir gulinčių, ir skaitančių,
ir linksmų, ir liūdnų, ir mažų, ir didelių – visos įspūdingos! Į Jurbarko kultūros centro kvietimą gaminti
savo Mores atsiliepė daugybė įstaigų: Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla, JŠC Atvirai jaunimo erdvė,
Jurbarko neįgaliųjų draugija, Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla, Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė
mokykla, Jurbarko vaikų dienos užimtumo centras, „Mūsų laiko“ redakcija, IĮ „Domava“, Jurbarko
Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija, III amžiaus universitetas, Jurbarko rajono savivaldybės
administracija, Socialdemokratų partija, Jurbarko krašto muziejus, Jurbarko viešoji biblioteka, Jurbarko
A. Sodeikos meno mokykla, Jurbarko V. Grybo muziejus. Vakarop aplink šių darbštuolių sukurtas Mores
būriavosi minios žmonių – visi rinkosi kartu pašokti, pažaisti ir pasiklausyti linksmų dainų.
Susirinkusiems du Užgavėnių šokius dovanojo mažieji liaudiškų šokių studijos „Nemunėlis“ (vad. J.
Telišauskienė) šokėjai, tradicines Užgavėnių dainas atliko folkloro grupė „Imsrė“ (vad. B. Bartkutė), o
skambias melodijas dovanojo kapela „Santaka“ (vad. P. Pojavis). Besisukantys šventės šurmulyje čia pat
vaišinosi gardžiausiais karštais blynais bei saldžia arbata.
Renginio organizatorė Birutė Bartkutė
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Užgavėnės Jurbarke

Kovo 5 dieną Jurbarko kultūros centre vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies
kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ rajoninis turas, kurį kas du metai inicijuoja Lietuvos liaudies
kultūros centras. „Tramtatulio“ rajoniniame ture pasirodė 21 atlikėjas, komisijai ir žiūrovams buvo
pateikti įvairūs pasakojimai, dainuojamoji tautosaka bei instrumentinė muzika. Kompetentinga komisija,
kurią sudarė Kauno I-osios muzikos mokyklos mokytoja Giedrė Pečiulienė, Jurbarko Vytauto Didžiojo
pagrindinės mokyklos neformaliojo švietimo ir nepamokinės veiklos skyriaus vedėjas Saulius
Ambrazaitis, Jurbarko rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Regina Kliukienė,
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Genovaitė
Pocevičienė bei Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro režisierė Danutė Samienė, iš visų
dalyvių atrinko 9 geriausius, kurie kovo 22 d. dalyvavo Prienuose vykusiame regioniniame „Tramtatulio“
ture.
Renginio organizatorė Birutė Bartkutė

Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ rajoninis turas

Kovo 11 dieną visa Lietuva šventė ypatingą dieną – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25metį. Jurbarke šventė prasidėjo Jurbarko jaunimo organizacijų sąjungos organizuota eisena nuo Vytauto
Didžiojo paminklo iki Savivaldybės aikštės. Eisenos dalyviai buvo pasipuošę tautiniais atributais,
vėliavomis, nešėsi šventinius balionus. Atkeliavus į Savivaldybės aikštę visi sustojo į didelę gražią širdį,
simbolizuojančią meilę tėvynei. Iškart po to visi rinkosi į Jurbarko kultūros centrą, kur vyko šventinis
Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas „Lietuva – širdies dalis“.
Atvykusių į šį koncertą laukė staigmena – Jurbarko kultūros centro darbuotojai Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienos 25-mečio proga surengė loteriją. Visiems žiūrovams buvo išdalintos
šventinės vėliavėlės, kiekviena jų turėjo unikalų numeriuką. Renginio metu buvo ištraukti 25 laimingi
skaičiai, kurių turėtojams atiteko puošnūs šventiniai naminiai meduoliai.
Renginio organizatoriai Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla ir Jurbarko kultūros
centras
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Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Jurbarke

Kovo 20 dieną Jurbarke vyko premjera – prie Bišpilio piliakalnio pirmą kartą suorganizuota
pavasario lygiadienio šventė „Saulės varteliai“. Į šį pavasarišką suėjimą visus sukvietė Jurbarko kultūros
centro folkloro ansamblis „Imsrė“ (vad. B. Bartkutė). Renginyje gražiausias dainas ir žaidimus atliko ne
tik jurbarkietės, bet ir svečiai iš pajūrio: Nidos folkloro ansamblis „Giedružė“ (vad. A. Buržinskienė) ir
Juodkrantės folkloro ansamblis „Aušrinė“ (vad. R. Pečiukonytė). Šių ansamblių dalyviai pristatė
jurbarkiečiams savo krašto tradicinius lygiadienio papročius bei dainas. Kad lygiadienio šventė būtų
graži, daug prisidėjo Jurbarko skautai bei moksleiviai, kurie šildė susirinkusius arbata ir puošė renginio
vietą. Susirinkusieji taip pat galėjo paragauti skaniausių Smalininkų gaspadinių paruoštų senovinių
patiekalų. Šalia Bišpilio tekančia Imsrės upe buvo plukdomi laiveliai, o ant kranto žaidžiami įvairūs
žaidimai.
Renginio organizatorė Birutė Bartkutė
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Pavasario lygiadienio šventė „Saulės varteliai“

Kovo 25 dieną Jurbarko kultūros centre pristatyta knyga „Jurbarko kultūros centro Konstantino
Glinskio teatras“. Tai knyga, kurios laukė ne tik visi teatralai, bet ir Konstantino Glinskio teatrą per
daugelį metų pamilę jurbarkiečiai. Į šią knygą sudėta visa teatro istorija, aprašyti žymiausi spektakliai,
aktorių portretai, teatro draugai ir bičiuliai. Susirinkusiems knygą pristatė teatro vadovė ir pagrindinė
knygos sudarytoja Danutė Samienė, jai talkino knygos redaktorė Violeta Greičiūnienė, aktorė Giedrė
Paulaitienė bei Jurbarko rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Regina Kliukienė.
Renginio organizatorė Danutė Samienė

Knygos „Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras“ pristatymas

Kovo 26-osios rytas Jurbarko kultūros centre prasidėjo šurmuliu – į Meno terapijos dieną
„Teatro karštinė“ rinkosi Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos 5-10 klasių mokiniai. Šia
proga 10 val. ryto moksleiviams „vaivorykštukai“ pristatė naują spektaklį „Pabėgimas į Akropolį“ (pagal
M. Korenkaitę). Spektaklis mokiniams suteikė daug gerų emocijų, kurios įkvėpė tolimesniam darbui – po
spektaklio mokiniai pasidalino į keletą grupių ir išsiskirstė į įvairias Jurbarko kultūros centro erdves. Šiais
metais užsiėmimus mokiniams vedė ne tik Jurbarko kultūros centro specialistai, padėję kurti sceninius
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kostiumus bei scenografiją, K. Glinskio teatro aktoriai, moksleivius supažindinę su teatro veikla, bet ir be
galo kūrybingi ir iniciatyvūs svečiai – Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Teatro katedros renginių
režisūros studentai. I kurso studentė Alina Levgardaitė mokiniams pravedė teatrinių žinių viktoriną.
Antrakursiai Ieva Kšanaitė ir Gediminas Babelis mokinius supažindino su scenos judesio ir kalbos
pagrindais. Jonas Gricius, antro kurso studentas, vaikus mokė žaisti etno žaidimus. Likę moksleiviai
improvizavo scenoje kartu su Tadu Radišausku, jam gelbėjo buvęs „vaivorykštukas“ Mantas Bendžius.
Po užsiėmimų mokiniai rezultatus pristatė scenoje.
Renginio organizatorė Birutė Šneiderienė

Meno terapijos diena „Teatro karštinė“, skirta Tarptautinei teatro dienai paminėti

Kovo 27 diena – Tarptautinė teatro diena. Šia proga visus teatro mėgėjus sukvietė Jurbarko
kultūros centro Konstantino Glinskio teatras, surengęs jau tradicija tapusį nominacijų „Vanduo“ įteikimo
vakarą. Jaukų koncertą vedė Rugilė Sabonytė ir aktorius Remigijus Endriukaitis. Už paskutinių metų
veiklą ir įvairius vaidmenis K. Glinskio teatre įvertinti ir nominacijos „Vanduo“ laureatais paskelbti šie
aktoriai: Violeta Greičiūnienė, Giedrė Paulaitienė, Virginija Šmatova, Ignas Kelpšas, Rūta Šličkutė, Alma
Busch, Birutė Skandūnienė, Juozapas Abromavičius, Liudas Kazlauskas. Teatralai pagerbė vadovę
Danutę Samienę už nuopelnus teatrui ir knygos išleidimą. Be to, teatro rėmėjai taip pat nudžiugino
specialiai šiam vakarui įteiktais prizais, kurie nudžiugino ne vieną K. Glinskio teatralą. Viso vakaro metu
netrūko ir nuotaikingų muzikinių pasirodymų: skambiausias melodijas dovanojo Jurbarko kultūros centro
kapela „Santaka“ (vad. P. Pojavis), A. Sodeikos meno mokyklos trimitininkų kvartetas, dainomis
džiugino Greta Beržinskaitė, Ignas Icikevičius, Gabrielė Babiliūtė, Rūta Šličkutė, Arūnas Samys.
Įsimintiną šokį atliko Toma Paulaitytė, o ypač daug žiūrovų aplodismentų sulaukė mažasis skaitovas
Kristupas Bartusevičius, kuris pelnė vakaro žiūrovų simpatijų prizą.
Renginio organizatorė Danutė Samienė
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Nominacijos „Vanduo“ įteikimo vakaras – koncertas, skirtas Tarptautinei teatro dienai paminėti

Kovo 30 ir 31 dienomis Jurbarko kultūros centre kvepėjo karštas vaškas – čia vyko tradicinis
edukacinis seminaras „Tradiciniai margučiai“. Tiek pirmą, tiek antrą seminaro dieną netrūko norinčių
susipažinti su įvairiomis kiaušinių marginimo technikomis bei pagilinti jau turimas žinias ir patirtį.
Seminaro metu margučių dailinimo paslaptimis dalinosi trys šio amato specialistės: Nijolė Marčiulaitienė,
Romutė Matijošienė bei Ona Jasaitienė. Visus rūpestingai priėmė ir darbų imtis kvietė folkloro grupės
„Imsrė“ vadovė Birutė Bartkutė.
Renginio organizatorė Birutė Bartkutė

Edukacinis seminaras „Tradiciniai margučiai“
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