Liepos mėnesio renginiai Alytaus rajone
Data ir
valanda
1 d.
12 val.
1 d.
13 val.
1 d.
16 val.

2 d.
12 val.
2 d.
15 val.
2 d.
20 val.
3 d.
19 val.
5 d.
19 val.

6 d.
21 val.
6 d.
21 val.
6 d.
21 val.
6 d.
21 val.

6 d.21 val.

Renginys
Šventės, popietės, parodos
Vasaros skaitymai „Knygų takais vedini“.

Vieta

ARSVB Punios filialas, Punios k.,
Punios sen., Alytaus r.
Vankiškių
filialas,
Vasaros skaitymai jaunimui „Poezija – sergančios sielos ARSVB
Vankiškių k., Miroslavo sen.,
draugė“.
Alytaus r.
Literatūriniai pašnekesiai „Knygos ir žmonės“. ARSVB, Naujoji g. 48, Alytus.
Renginyje dalyvaus rašytoja Loreta Jastramskienė ir
politologas dr. Laurynas Kasčiūnas. Romanų „Vanduo
nemoka kalbėti“ (2008), „Juokingos moters agapė“
(2011), „Įpėdiniai“ (2015) autorė Loreta Jastramskienė ir
politologas dr. Laurynas Kasčiūnas kalbėsis apie lietuvišką
tikrovę ir jos atspindžius literatūroje.
Žaidimų valandėlė „Linksmiada“, skirta tarptautinei ARSVB Praniūnų filialas, Praniūnų
vaikų gynimo dienai. Žaidimų valandėlėje reikės atlikti k., Alytaus sen., Alytaus r.
kūrybines užduotis, žaisime lietuvių liaudies žaidimus.
ARSVB
Venciūnų
filialas,
2 d. 15 val. Skaitymo akcija „Vasara su knyga“.
Venciūnų k., Alovės sen., Alytaus
r.
rekreacinė
zona,
Projekto „Nacionalinė ekspedicija: Nemunu per Nemunaičio
Nemunaičio k., Nemunaičio sen.,
Lietuvą“ dalyvių pasveikinimas.
Alytaus r.
Projekto „Neacionalinė ekspedicija: Nemunu per Punios prieplauka, Punios k.,
Lietuvą“: dalyvių pasveikinimas-sutikimas Punios Alytaus r.
prieplaukoje. Vakaruška prie Panemunių dzūko pirkios.
*
Valstybės
(Lietuvos
Karaliaus
Mindaugo Daugų miesto aikštė, Daugai
karūnavimo) dienos iškilmės Daugų miesto aikštėje. Alytaus r.
Šventinio vakaro atidarymas. Alytaus rajono savivaldybės
mero Algirdo Vrubliausko ir svečių sveikinimai. Alytaus
rajono garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. Vakaro
koncerte – Alytaus rajono mėgėjų meno kolektyvų,
Baltarusijos Respublikos Voronovo liaudies muzikos
ansamblio „Liavony“ programa, Česlovas Gabalis ir
grupė „Pelenai“, grupės - „69 danguje“, „ex COMBO“.
Šventinis fejerverkas, lazerių šou, „Saldainių lietus –
tūkstančiams širdžių“ ir kt.
Daugų miesto aikštė, Daugai
Tautiškos giesmės giedojimas Daugų miesto aikštėje.
Alytaus r.
ARSVB Kumečių filialas, Kumečių
Tautiškos giesmės giedojimas ant Kaukų piliakalnio.
k., Miroslavo sen., Alytaus r.
Tautiškos giesmės giedojimas ant Poteronių piliakalnio. Poteronių k., Alovės sen., Alytaus
r.
Simno aikštėje prie paminklo
Tautiškos giesmės giedojimas.
„Motina laukianti savo vaikų“
(ARSKC Vytauto g. 38, Simnas,
Simno sen., Alytaus r.)
Alytaus r. Krokialaukyje prie
Tautiškos giesmės giedojimas.
Kristaus Atsimainymo bažnyčios.
(Krokialaukio Tomo Noraus –
Naruševičiaus gimnazijos skyrius –
daugiafunkcinis centras)

6 d.
21 val.

7 d.
14 val.
8 d.
12 val.
8 d.
15 val.

8 d.
20 val.

9 d.
13 val.
12 d.
13 val.
15 d.
13 val.
15 d.
16 val.
16 d.
12 val.
16 d.
13 val.
16 d.
17 val.
19 d.
16 val.
22 d.
19 val.

23 d.
11 val.
24 d.
11 val. (data
ir laikas gali
keistis)

28 d.
14 val.

Tautiškos giesmės giedojimas.

Ant Olakalnio kalno Miroslave.
(ARSKC
Miroslavo
filialas,
Dainavos g. 7, Miroslavas, Alytaus
sen., Alytaus r.)
Vasaros skaitymai „Vaikystės delnuos – knygos ARSVB Ūdrijos filialas, Ūdrijos k.,
Krokialaukio sen., Alytaus r.
pasaulis“.
ARSVB Punios filialas, Punios k.,
Vasaros skaitymai „Knygų takais vedini“.
Punios sen., Alytaus r.
Parodos pristatymas „Mano krašto istorija“. Paroda ARSVB
Verebiejų
filialas,
skirta bendruomenių ir bibliotekų metams paminėti. Jos Verebiejų k., Simno sen., Alytaus r.
metu bus galima susipažinti su Verebiejų kaimo istorija ir
papročiais. Paroda veiks iki liepos 22 d.
Vakaras „Sukasi sena plokštelė“. Programoje – vanilines Dailininko A. Žmuidzinavičiaus
plokšteles pristatys Ramūnas Bielevičius ir Antanas sodyba, Balkūnų k., Miroslavo
Nedzinskas, koncertuos Santaikos kultūros namų vokalinis sen., Alytaus r. (ARSKC
ansamblis „Gija“, Miroslavo filialo duetas „Obelėlė“, Krokialaukio filialas Santaikos
Simno kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis „Credo“
kultūros namai, Santaika,
Krokialaukio sen., Alytaus r.)
Vasaros skaitymai jaunimui „Poezija – sergančios sielos ARSVB Vankiškių filialas,
Vankiškių k., Miroslavo sen.,
draugė“.
Alytaus r.
Akcija
„Prailginkim
knygos
gyvenimą“.
Bus ARSVB Pivašiūnų filialas,
restauruojamos suplyšusios, bet bibliotekai labai Pivašiūnų k., Pivašiūnų sen.,
reikalingos knygos.
Alytaus r.
Vasaros skaitymai jaunimui „Poezija – sergančios sielos ARSVB Vankiškių filialas,
Vankiškių k., Miroslavo sen.,
draugė“.
Alytaus r.
Vasaros skaitymai „Skaityti balsu-smagu“. Vyks ARSVB Praniūnų filialas, Praniūnų
vaikiškos literatūros skaitymas, viktorina „Pasakų k., Alytaus sen., Alytaus r.
labirintais“.
ARSVB Ryliškių filialas, Ryliškių
Viktorina vaikams ,,Pagalvosi - atsakysi''.
k., Raitininkų sen., Alytaus r.
Popietė ,,Nepražiopsok vasaros“, kurioje vyks vaikų ARSVB Vaisodžių filialas,
piešinių ir darbelių paroda.
Noragėliškių k., Punios sen.,
Alytaus r.
Vakaronė,
paroda-pristatymas
„PASAMONĖ“. ARSVB Santaikos filialas,
Vakaronės metu Gerda Petkevičiūtė mokys grafikos meno Santaikos k., Krokialaukio sen.,
pradmenų. Veiks Gerdos Petkevičiūtės piešinių paroda.
Alytaus r.
ARSVB Nemunaičio filialas,
Vasaros skaitymai "Vasara su knyga"
Nemunaičio k., Nemunaičio sen.,
Alytaus r.
* Šviežios duonelės šventė Oninės. Teatralizuota Oninių Prie Punios mokyklos –
programa: kapelų – „Punelė“ iš Punios, „Metelys“ iš daugiafunkcio centro,
Metelių, grupių – „Vairas“, „69 danguje“, atlikėjos Punia, Punios sen.
Laisvos ir S. Donskovo koncertas, diskoteka prie laužo, Alytaus r.
šventinis fejerverkas. Veiks tautodailininkų ir amatininkų
mugė, šventinė prekyba, atrakcionai vaikams.
ARSVB Balninkų filialas, Balninkų
Vasaros skaitymai „Kartu skaityti smagiau“.
k., Nemunaičio sen., Alytaus r.
Kūrybinės dirbtuvės „Vasaros kūrybos dirbtuvės“. ARSVB Alovės filialas, Alovės k.,
Kūrybinių dirbtuvių metu dekupažo meno mokys mokslų Alovės sen., Alytaus r.
daktare Asta Baliuckienė. Dekupažo technika bus
gaminami skirtukai knygoms.
Vasaros skaitymai „Vaikystės delnuos – knygos ARSVB Ūdrijos filialas, Ūdrijos k.,
Krokialaukio sen., Alytaus r.
pasaulis“

29 d.
12 val.

Vasaros skaitymai „Knygų takais vedini“.

ARSVB Punios filialas, Punios k.,
Punios sen., Alytaus r.

13 d. 20 d. 27 d. 14 val. Vaikų diskoteka. Krokialaukio Tomo Noraus –Naruševičiaus gimnazijos skyrius –
daugiafunkcinis centras.
1 d. 15 d. 29 d. 21 val. diskoteka jaunimui. Krokialaukio Tomo Noraus –Naruševičiaus gimnazijos skyrius –
daugiafunkcinis centras.
15 d., 29 d. 21 val. diskoteka jaunimui Daugų kultūros centras.
Daugiau informacijos apie renginius galima sužinoti:
 Simno kultūros centre (SKC), Vytauto g. 38, Simnas, tel. ( 8 315 ) 60 380
 Daugų kultūros centre (DKC), Ežero g. 30, Daugai, tel. (8 315) 69 239
 Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Naujoji g. 48, Alytus, tel. (8 315) 52204
* Renginį finansuoja Alytaus rajono savivaldybė

