ŠILUTĖS MIESTO ŠVENTĖ - 2012
PROGRAMA
Gegužės 25 d.
Šventę pasitinkant
18.40 val. - Tradicinis sakralinės muzikos koncertas „Gegužio giesmė“ Organizatorius -vokalinis
ansamblis „Vaivora“
Šilutės šv. Kryžiaus bažnyčioje

Gegužės 26 d.
Nuo 10 val. – linksmasis mugės šurmulys.
Senojo turgaus aikštėje ir Lietuvininkų g.
10.00 val. – Rajono tautodailininkų darbų parodos atidarymas.
10.30 val. – Ekspozicijos „Lietuvininko buitis VXIII – XIX a.“ atidarymas (pristatoma lietuvininko
valstiečio buitis).
Lietuvininkų g. 36 (Šilutės muziejus)
11.30 val. – Rajono jaunimo sąskrydžio dalyvių eitynės į Jaunimo parką.
Nuo M. Jankaus – Tilžės g. sankryžos iki Šilutės kultūros ir pramogų
centro
Nuo 12.00 val. – Jaunimo parko (rajono jaunimo sąskrydžio) atidarymas ir iki vakaro jaunimo
šurmulys, kūrybinės dirbtuvės, konkursai, pasirodymai, atrakcijos, koncertai.
Nuo 13.30 val. – Pasieniečiai demonstruos savo techniką, kinologų parodomoji programa.
Nuo 13.30 val. – Žemaičių apygardos 3- iosios rinktinės 305 pėstininkų kuopos renginių programa.
18.30 val. – šauniausių Šilutės rajono seniūnijų jaunimo komandų apdovanojimai
19.00 val. – koncertuoja grupė „G&G Sindikatas“
20.00 val. - diskoteka
Parke už Šilutės kultūros ir pramogų centro (Lietuvininkų g.6)
„Knygininkų kaimelis“
10.00 – 18.00 val. – Skvero paroda „Poezijos pavasarių akimirkos“ – fotografijos iš Rašytojų klubo
archyvo. Skambės POEZIJOS PAVASARIŲ kompaktinių diskų „Poezija ir balsas“ įrašai.
Šilutės miesto skverelyje (Tilžės g.)
„Literatų lauko kavinė“
10.00 – 18.00 val. – Paroda „Literatūrinio rudens belaukiant...“.
11.00 val. – Tarptautinio poezijos festivalio POEZIJOS PAVASARIS 2012 dalyvių sutiktuvės.
11.40–14.30 val. – Jaunimo kūrybos šventė „Tegul skamba eilės...“.
Programoje:
11. 40 val. – Jaunųjų kūrėjų diena: literatūrinę kūrybą skaitys rajono mokyklų moksleiviai;

13.00 val. – „Lai žodžiai kuria muziką“ – dainuojamoji poezija. Dalyvaus jaunieji dainų kūrėjai ir
atlikėjai.
13.30 val. – Improvizuoti literatūriniai skaitymai. Atliks Šilutės pirmosios gimnazijos teatro klasė
„Dryžuotasis šalikas“.
14.00 val. – Interaktyvi sakytinė poezija – SLEMAS. Knygos „Slemas Lietuvoje“ pristatymas.
Dalyvaus kraštietis Domas Raibys (Vilnius).
17.00 val. – „Poezijos sparno paliesti“ – poetiniai vakaro skaitymai, dalyvaujant festivalio
POEZIJOS PAVASARIS 2012 svečiams. Muzikines interpretacijas atliks multiinstrumentalistas
Saulius Petreikis (Vilnius).
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Vasaros kiemelyje (Tilžės g. 10)
12.30 – 15.00 val. – Edukacinė programa „Linksmosios muitinės procedūros“.
Senojo turgaus aikštė
13.00 – 15.00 val. – Gatvės vaidinimas „Sugrįžtantis laikas“.
Lietuvininkų gatvė ir Senojo turgaus aikštė
13.00 val. – Šilutės miesto šventės atidarymas. Oficialių delegacijų sveikinimai
miestiečiams.
Senojo turgaus aikštėje
13.30 – 17.00 val. – Renginys „Ko svarstyklėmis nepasversi“. Dalyvauja kolektyvai iš Lenkijos,
Švedijos bei Šilutės rajono savivaldybės folkloro kolektyvai ir kapelos.
Senojo turgaus aikštėje
17.30 val. – Sakralinės ir pasaulietinės muzikos koncertas. Dalyvauja Šilutės rajono vokaliniai
ansambliai ir chorai.
Evangelikų liuteronų bažnyčioje
20.00 – 23.00 val. – Vakaro koncertai. Dalyvauja: Ramūnas Difartas ir gyvai grojanti grupė, Asta
Pilypaitė, Šilutės šokių klubas „Žvaigždūnė“.
Senojo turgaus aikštėje
23.00 val. – Fejerverkai
Organizatoriai:
Šilutės kultūros ir pramogų centras
Šilutės seniūnija
Partneriai:
Šilutės muziejus
Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka
Šilutės kamerinis dramos teatras
Rajono kultūros centrai, seniūnijos

Rėmėjai:
Šilutės rajono savivaldybė
UAB „Egmina“
UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė“
AB „Šilutės baldai“
AB „Biofuture“
UAB „Šilutės polderiai“
UAB „Šilutės automobilių keliai“
UAB „Šilutės prekyba“
UAB „Statyk pats“ ir kiti mūsų idėjų įgyvendinimo partneriai
Informaciniai rėmėjai:
Laikraščiai „Pamarys“, „Šilokarčema“, „Šilutės naujienos“,
Elektroniniai laikraščiai „Šilutės žinios“ ir „Šilutės Eta Žinios“

Esi jaunas, turi idėjų ir ieškai erdvės išreikšti save?
Laukiame tavęs Jaunimo parke! Čia galėsi save parodyti ir kitų pažiūrėti ...

ŠILUTĖS JAUNIMO PARKAS
2012 m. gegužės 26 d., šeštadienis
Vieta – Šilutės parkas prie Šilutės kultūros pramogų centro
Nuo 11.30 val. –“Prisijunk ir tu!” jaunimo eitynės (pradžia nuo Tilžės Jankaus gatvės sankryžos)
12.00 val. – Jaunimo parko “keliantis stogą“ atidarymas. Seniūnijų komandų prisistatymas.
(pagrindinėje scenoje ant tiltelio)
Nuo 13.00 - 18.00 val. – Jaunimo parko kūrybinėse erdvėse vyks pramoginės ir konkursinės
programos. Kviečiame ne tik užsukti, bet ir aktyviai dalyvauti kūrybines erdves: Poezijos –
„Poezijos suolelis“; Muzikos – „Muzikos tiltelis- geriausia grupė“ ir „Muzikos tiltelis- geriausia
savos kūrybos daina“; Šokio – „Gatvės šokis“; Dailės – „Meno tvora“; Dizaino - „Parko mada“;
Sporto – „Sportas- sveikata“; Kino – „Kino palapinė“; Teatro – „Parko teatras“; Fotografijos –
„Stop Kadras“; Už nuopelnus jaunimui - “Radau lyderį“
Nuo 13.00 – 18.00 val. Emocijų „žadintuvas“: baidarės, aitvarai, Savanorių pajėgų 305 kuopa,
Pagėgių rinktinės Vileikių užkardos pasieniečiai, kinologai, karinė technika ir daugybė kitų
potyrių....
16.00 – 18.00 val. – Šilutės jaunimo grupių koncertas.
18.30 val. – Fanfaros geriausiems iš geriausiųjų - kūrybinių erdvių konkursų nugalėtojų
apdovanojimas.
19.00-20.00 val. - Grupės G&G Sindikatas koncertas
20.00-22.00 val. – Diskoteka su didžėjais.
Organizatorius: Šilutės kultūros ir pramogų centras
Partneriai: Šilutės rajono meno mokyklos Dailės skyrius, Šilutės rajono seniūnijos, Šilutės rajono
pagrindinės mokyklos ir gimnazijos
Rėmėjai:
Šilutės rajono savivaldybė
UAB „Egmina“
UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė“
AB „Šilutės baldai“
AB „Biofuture“
UAB „Šilutės polderiai“
UAB „Šilutės prekyba“
UAB „Statyk pats“ ir kiti mūsų idėjų įgyvendinimo partneriai
Informaciniai rėmėjai:
Laikraščiai „Pamarys“, „Šilokarčema“, „ „Šilutės naujienos“,
Elektroniniai laikraščiai „Šilutės žinios“ ir „Šilutės Eta Žinios“

