2019 metų liepos mėnesio renginiai Radviliškio rajono kultūros įstaigose ir išvykose
Radviliškio miesto kultūros centras
www.radviliskiokc.lt
4 d. 11.00 val. Tarptautinis folkloro konkursas-festivalis „Saulės žiedas“.
6 d. 10.00 val. Kojinių mezgimo čempionatas „Žemaičių pynė“ Radviliškio miesto kultūros ir poilsio parke.
6 d. Radviliškio miesto šventė miesto kultūros ir poilsio parke:
10.00 val. Sporto rungtys aikštynuose.
15.30 val. Baltijos šalių galiūnų čempionatas.
18.00 val. Tarptautinio folkloro konkurso-festivalio „Saulės žiedas“ dalyvių iš užsienio pasirodymas.
19.00 val. Inscenizacija „Aš mylėsiu ir lauksiu...“, skirta Lietuvos kariuomenės pergalės prieš
bermontininkus 100-osioms metinėms paminėti.
20.00 val. Radviliškio miesto garbės piliečio apdovanojimai.
20.00 val. Koncertai: Ramūnas Difartas ir grupė. Vaidas Baumila. 16 Hz.
21.00 val. Pilietinė akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“. Lietuvos Respublikos himno giedojimas.
23.00 val. Fejerverkai.
6–7 d. Dviračių žygis „Susipažinkime su Radviliškio rajono kultūros paveldu“, skirtas Lietuvos kariuomenės
pergalės prieš bermontininkus 100-mečiui ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d.
Deklaracijos pasirašymo 70-mečiui. Žygio metu – pilietinė akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“. Lietuvos
Respublikos himno giedojimas ant Raginėnų piliakalnio.
13 d. 20.00 val. Džiazo ir šviesų festivalis „Džiazo laužai“ Burbiškio dvaro parke. Renginys nemokamas.
14 d. Škaplierinės atlaidai ir folkloro festivalis „Ryt iš ryto rugelius kirsim“:
13.00 val. Škaplierinės atlaidų mišios Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.
13.30 val. folkloro festivalis prie Radviliškio miesto kultūros centro.
Meno kolektyvų išvykos:
4–5 d. Liaudiškos muzikos kapela „Radvija“, folkloro ansamblis „Aidija“, šokių grupė „Šelmiai“ ir linijinių šokių
grupė „Iliuzija“ dalyvauja Tarptautiniame folkloro konkurse – festivalyje „Saulės žiedas“ Šiauliuose.
6 d. Folkloro ansamblis „Aidija“ dalyvauja projekte „Geležinkeliu riedantis šimtmetis“ Kaišiadoryse.
Baisogalos kultūros centras
www.baisogaloskc.lt
Birželio 7 d.– liepos 7 d. Paroda „Heraldika“ iš dailininko Arvydo Každailio lietuviškų heraldikos kūrinių ir
rekonstrukcijų.
6 d. 19.30 val. Retro muzikos koncertas „O buvo taip...“.
6 d. 21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas prie Nepriklausomybės paminklo Baisogaloje.
6 d. 21.15 val. Tarptautinio folkloro konkurso-festivalio ,,Saulės žiedas“ dalyvių iš užsienio pasirodymas
miestelio aikštėje.
14 d. 15.00 val. Petro Geniušo fortepioninės muzikos koncertas ,,Jo didenybė – Fortepijonas“ Baisogalos
dvare.
20 d. Ištvermės diena. Dalyvauja raiteliai su žirgais ir dviratininkai.
Meno kolektyvų išvykos:
6 d. 15.00 val. Mėgėjų teatro spektaklis išvykoje Stasio Žemaičio komedija ,,Jaunikis iš Kauno“ Kleboniškių
kaimo buities muziejuje.
13 d. 12.30 val. Netradicinė kapelija „Dainoriai“ koncertuoja Naisių vasaros festivalyje.
25 d. 19.00 val. Netradicinė kapelija „Dainoriai“ koncertuoja renginyje „Vasaronės“ Rokiškyje L. Šepkos
parke.
Šeduvos kultūros ir amatų centras
www.seduvoskultura.lt
6 d. Lietuvos valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos renginiai:
15.00 val. Tytuvėnų vasaros festivalio koncertas Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje.
Atlikėjai: Dainius Sverdiolas (vargonai), Liudas Norvaišas (bosas).
20.00 val. Meno saviraiškos kolektyvų koncertas Šeduvos miesto Laisvės aikštėje.
21.00 val. Lietuvos himno giedojimas.
26 d. 20.00 val. Oninių šventė Pavartyčiuose.
Veikia Andriaus Butvilo tapybos darbų paroda.
Meno kolektyvų išvykos:
6 d. Instrumentinė grupė ir solistai koncertuoja Joniškio miesto šventėje.
9–12 d. Lietuvos humoro grupių festivalis „Juokis pajūryje – 2019“. Koncertai Plungėje, Gargžduose, Skuode
Dalyvauja humoro grupė „Sprandžina“.
27 d. Oninių šventė Sujetuose. folkloro ansamblis „Melnyčia“, instrumentinė grupė ir Butėnų moterų vokalinis
ansamblis.

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras Pakiršinio dvare
www.pakirsiniodvaras.lt
Amatų užsiėmimai:
Kiekvieną mėnesio pirmadienį, antradienį 8.00–18.45 val. – medžio drožyba.
Kiekvieną mėnesio trečiadienį, ketvirtadienį 8.00-18.45 – keramika.
Kiekvieną mėnesio ketvirtadienį: 8.00–18.45 val. – dailieji rankdarbiai.
Edukacijos:
3 d. 17.00 val. Edukacija „Austa draugystės apyrankė“.
14 d. 11.00–14.00 val. Edukacija ,,Kulinarija".
24 d. 17.00–20.00 val. Edukacija „Kulinarija“.
14 d. 11.00– 14.00 val. Edukacija ,,Kalvystė".
24 d. 17.00–20.00 val. Edukacija „Kalvystė“.
Renginiai:
5 d. Dalyvavimas Sidabravo kultūros namuose „Skrybėlių parodoje“.
9–12 d. Dalyvavimas amatų ir folkloro kursuose Kelmėje.
16–18 d. 9.00–14.00 val. Vasaros stovykla vaikams „Vasara su amatu“.
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis

www.daugyvenesmuziejus.lt
6 d. 20.00 val. Radviliškio miesto kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos „Seni pažįstami" koncertas ir
Tautiškos giesmės giedojimas ant Raginėnų piliakalnio.
13 d. 20.00 val. Džiazo ir šviesų festivalis „Džiazo laužai“ Burbiškio dvaro parke. Renginys nemokamas.
Kleboniškių kaimo buities muziejuje
6 d. 15.00 val. Baisogalos kultūros centro mėgėjų teatro spektaklis - S.Žemačio komedija „Jaunikis iš
Kauno".
20 d. 16.00 val. Anykščių kultūros centro teatro spektaklis K.Ostrausko drama „Čičinskas".
Viešoji biblioteka ir jos filialai
www.radviliskiobiblioteka.lt
Viešojoje bibliotekoje:
Nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Radviliškio savivaldybės viešoji biblioteka ir jos filialai prisijungė prie
skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“. Kiekvienas bibliotekos skaitytojas kviečiamas dalyvauti šioje akcijoje ir
priimti skaitymo iššūkį.
Liepos 1–rugpjūčio 30 d. Konferencijų salėje – Radviliškio dailės mokyklos mokinių tapybos ir grafikos
kūrybinių darbų paroda.
4 d. 15.00 val. Žaislotekos lankytojų išvyka „Mažais žingsneliais po Radviliškį“ į Radviliškio miesto kultūros
centrą.
5 d. 23.00 val. Radviliškio miesto Aušros aikštėje – kūrybinė „Mindaugo“ manipuliacija menu.
11 d. 15.00 val. Žaislotekoje – literatūrinė valandėlė „Rašytojui Pauliui Juodišiui – 50 metų“.
18 d. 15.00 val. Žaislotekoje – pažintinė valandėlė „Šachmatų šalyje“, skirta Tarptautinei šachmatų dienai.
25 d. 15.00 val. Žaislotekoje – literatūrinė valandėlė „Poetui Jonui Mačiukevičiui – 80 metų“.
Filialuose:
3 d. 17.00 val. Sidabravo bibliotekoje – dailininko Ričardo Ničajaus parodos pristatymas.
3 d. 17.30 val. Sidabravo miestelio centre – „Skrybėlių šou“ .
3 d. 18.00 val. Sidabravo kultūros namuose – Sidabravo bibliotekos 70-mečio šventė „Su knyga per
gyvenimą“.
3–19 d. Žeimių bibliotekoje – literatūrinė paroda „Liepos 6-oji – Lietuvos valstybės (Mindaugo karūnavimo)
diena“.
6 d. 21.00 val. Vėriškių bibliotekoje – Lietuvos himno giedojimo šventė, skirta Valstybės dienai.
15–31 d. Šniūraičių bibliotekoje – paroda „Tuštumos poezija“, skirta Alfonso Nykos-Nyliūno 100-mečiui.
19 d. 15.00 val. Šiaulėnų bibliotekoje – garsinis skaitymas „Aš skaitau – paskaityk ir tu“.
19 d. 12.00 val. Žeimių bibliotekoje – valandėlė „Ką seneliai mena“, skirta Vietovardžių metams.
Acokavų bendruomenės namai
20 d. 13.00 val. Acokavų kaimo bendruomenės 15-tasis gimtadienis ir kraštiečių sambūris „Pabūkime kartu".
Alksniupių kultūros namai
20 d. 18.00 val. Mėgėjų teatras ,,Pilnatis" su spektakliu pagal Vydūno ,,Piktoji gudrybė" ir Napoleono Hilo
„Pergudrauti velnią" dalyvauja XIX tarptautiniame teatrų festivalyje-konkurse ,,Kartu" Kurtuvėnuose.
Aukštelkų kultūros namai
6 d. 11.00 val. Dviračių žygis „Aukštelkų seniūnijos keliais", skirtas Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo) dienai paminėti.
6 d. 21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas prie paminklo Laisvės gynėjams Aukštelkuose.

Beinoravos pramogų ir šokių salė
2–5 d. Sidabravo miestelio ir bažnyčios 190 metų jubiliejaus šventė Sidabravo miestelyje.
6 d. 21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas prie Beinoravos kaimo kryžiaus.
Daugėlaičių pramogų ir šokių salė

4 d. 11.00 val. Vaikų vasaros stovykla „Saulutė“ bendruomenės aikštėje.
6 d. 21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas bendruomenės aikštėje.
Kalnelio Gražionių kultūros namai
6 d. 11.00 val. Dviračių žygis „Aukštelkų seniūnijos keliais", skirtas Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo) dienai paminėti.
6 d. 21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas, vėliavos iškėlimo ceremonija Kalnelio Gražionių žaliojoje
aikštėje.
26 d. 20. 00 val. Oninių gegužinė „Onyte, einam su manim pašokti...“ Vasaros estradoje.
Karčemų pramogų salė
13 d. 11.30 val. Lietuvos rankų lenkimo čempionatas Radviliškio rajono savivaldybės mero taurei laimėti
Karčemų parkelyje.
Grinkiškio pramogų ir šokių salė
6 d. 19.00 val. Vakaras, skirtas Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai Grinkiškio
seniūnijos kiemelyje.
6 d. 21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas.
Palonų daugiafunkcis centras
6 d. 21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas.
27 d. Oninės–miestelio šventė. Meno kolektyvų koncertai Palonų miestelyje.
Pašušvio kultūros namai
6 d. 19.00 val. Vakaras, skirtas Lietuvos valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai Grinkiškio
seniūnijos kiemelyje.
12 d. 21.00–24.00 val. Diskoteka jaunimui.
Pociūnėlių kultūros namai
4 d. 18.00 val. Folkloro ansamblis „Garduva“ dalyvauja chorų šventėje Sidabravo Švč. Trejybės bažnyčioje.
6 d. 19.00 val. Kapelos „Liauda“ koncertas Grinkiškyje.
6 d. 21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas ir koncertas Pociūnėlių parke.
Raudondvario kultūros namai
1–11 d. Raudondvario vaikų dienos centro piešinių paroda „Lietuva vasaros spalvomis", skirta Valstybės
dienai paminėti.
Sidabravo kultūros namai
2–5 d. Sidabravo miestelio ir bažnyčios 190 metų jubiliejaus šventė:
2 d. 12.00 val. Dviračių žygis.
2 d. 20.00 val. Kairėnų bendruomenės spektaklis K. Sajos „Kepurė dega“.
3 d. 17.30 val. Ričardo Ničajaus darbų parodos atidarymas.
3 d. 18.00 val. Sidabravo bibliotekai – 70 metų. Šventė „Su knyga per gyvenimą“ Sidabravo
bibliotekoje.
4 d. 18.00 val. Bažnytinių chorų pasirodymas Sidabravo Švč. Trejybės bažnyčioje.
5 d. 15.00 val. Popietė vaikams: batutai, atrakcionai.
5 d. 16.00 val. Sidabravo krašto muziejaus ir memorialinių kambarių lankymas.
5 d. 16.30 val. Adelės Dobrodėjienės parodos Sidabravo seniūnijos salėje atidarymas.
5 d. 17.30 val. Renginys, skirtas seniūnijos žmonių įamžinimui, įrašant jų pavardes
5 d. 18.00 val. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas, Sidabravo
miestelio ir bažnyčios 190 metų jubiliejaus minėjimas, gražiausiųjų sodybų šeimininkų apdovanojimas,
seniūnijos Garbės piliečių paskelbimas.
5 d. 20.00 val. Grupės „16HZ“ koncertas.
5 d. 21.30 val. Diskoteka Sidabravo kultūros namuose.
6 d. 21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas.
Skėmių pramogų ir šokių salė
6 d. 21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas Pramogų ir šokių salės kieme.
13 d. nuo 14.00 val. Tradicinė Skėmių vasaros šventė „Skėmiai švenčia“ prie Skėmių pramogų ir šokių salės.

Šaukoto kultūros namai
6 d. 21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas Šaukoto miestelyje.
12 d. 15.00 val. Mėgėjų teatro spektaklis Žemaitės „Trys mylimos“.
26 d. 9.00 val. Dviračių žygis į Minaičių kaimą, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metams
paminėti.
Šiaulėnų kultūros namai
6 d. 21.00 val. LR himno giedojimas ir meninė programa, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti Šiaulėnų krašto muziejuje.
26–28 d. Šv. Onos atlaidų – Šiaulėnų miestelio gimtadienio renginiai Šiaulėnų miestelio aikštėje, Šiaulėnų
krašto muziejuje, Šv. Onos bažnyčioje.
Šniūraičių pramogų ir šokių salė
6 d. 20.30 val. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas Šniūraičių vasaros
estradoje.
Tyrulių pramogų ir šokių salė
6 d. 21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas prie pramogų ir šokių salės.
26 d. 19.00 val. Popietė „Supinkim poezijos pynę“.
Vadaktų pramogų ir šokių salė
2–5 d. Sidabravo miestelio ir bažnyčios 190 metų jubiliejaus šventė Sidabrave.
6 d. 21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas prie Vytauto Didžiojo paminklo Vadaktų kaime.
Vaitiekūnų pramogų ir šokių salė
6 d. 19.00 val. Vakaras, skirtas Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai Grinkiškio
seniūnijos kiemelyje.

Pastaba:
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis maloniai laukia ekskursantų kiekvieną dieną (išskyrus
pirmadienius) 9.00–18.00 val. Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 422) 42 005.
Radviliškio turizmo informacijos centras (adresas – Aušros a. 3, Radviliškis) maloniai laukia interesantų
darbo dienomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val., penktadieniais 8.00–15.45 val., pietų
pertrauka 12.00–12.45 val. Šeštadieniais 9.00–14.00 val. Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 640 39
298.
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos paskelbimo memorialas (MikniųPetrėčių sodyba, Minaičių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.) maloniai laukia lankytojų iš anksto susitarus
telefonu 8 698 25 197.

P. S. Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio datą ir laiką, papildyti planą naujais renginiais.
Planą rengė Vladislava Virbickienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8
422) 69 091

