ALYTAUS MIESTO
GEGUŽĖS MĖNESIO RENGINIŲ PROGRAMA
5 d. 11–16 val.
10.30–12.30 val.
14.00–14.45 val.
14.45–16.30 val.
16.30–17.30 val.

Šeimų šventė „Alytus–viena šeima“ Alytaus jaunimo parke
Gegužės 9 d. – Europos dienai skirti renginiai
Akcija mieste „Su gimtadieniu, europieti!“ Senamiesčio, Vidzgirio, Putinų, Dainavos
mikrorajonuose
Europos dienos šventės atidarymas. Vėliavos pakėlimo ceremonija. Alytaus jaunimo centro
šventinė programa „Europos dieną Alytuje švęskime kartu“, Rotušės a.
Aktyvus žaidimas-varžytuvės „Europos kultūros kelias“, skirtas Alytaus mokyklų
komandoms, Rotušės a.
Alytaus Senamiesčio švietimo įstaigų iniciatyva „Mes, senamiestiečiai, – Europos piliečiai“,
Rotušės a.

19 d. PARTIZANŲ PAGERBIMO, KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS VIENYBĖS DIENOS
ŠVENTINIAI RENGINIAI
9.00 val.
Padėkos šv. Mišios už Lietuvos partizanus ir laisvės gynėjus Šv. Angelų Sargų bažnyčioje
10.15 val.
Eisena iš Šv. Angelų Sargų bažnyčios į Laisvės Angelo aikštę
10.30 val.
Renginys Lietuvos partizanams pagerbti ir Nepriklausomybės kovoms paminėti Laisvės Angelo
aikštėje
11.15 val.
Eisena link Alytaus sporto ir rekreacijos centro (Naujoji g. 52) su Lietuvos kariuomenės Garbės
sargybos kuopa ir Sausumos pajėgų orkestru
12–18 val.
Renginiai aikštėje prie Alytaus sporto ir rekreacijos centro: NATO naikintuvų skrydis, vėliavų
pakėlimo ceremonija, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos parodomoji programa,
Lietuvos kariuomenės padalinių ginkluotės, technikos, ekipuotės ir logistikos ekspozicijos,
NATO padalinių, šauktinių ir savanorių tarnybos pristatymas
17 val.
Baigiamasis koncertas. ŽALVARINIS ir THUNDERTALE
19 d. 10–21 val.
19 d. 9–18 val.
Nuo 21 d.

1 d. 18 val.
2 d. 18 val.
5 d. 13 val.
8 d. 18 val.

9 d. 18 val.

10 d. 18 val.
11 d. 18 val.
12 d. 18 val.
15 d. 18 val.

Gatvės muzikos diena Rotušės aikštėje, šalimais Jazminų turgavietės, Sveikatingumo take,
Žaliojoje gatvėje, Miesto sode
Mugė „Lietuvos amatai per 100 metų“, Rotušės a.
Čekų cirkas „MARCEL“, Sudvajų g. 71 aikštelėje.Veiks iki birželio 3 d.
ALYTAUS MIESTO TEATRAS,
Rotušės a. 2, tel. 8 315 51 709, http://alytausteatras.lt/
„No Theatre“ gastrolės. Spektaklis-kolektyvinis išgyvenimas „Kaligula“. Rež. V. Bareikis.
Mažoji salė. Bilietų kaina 13 Eur. Bilietus platina www.tiketa.lt
Braziliškos muzikos koncertas „Samba da Minha Terra“. Mažoji salė. Bilietų kainos 6, 8 Eur.
Bilietus platina teatro kasa ir www.tiketa.lt
Literatų klubo „Tėkmė“ šventinis renginys. Mažoji salė. Renginys nemokamas
Alytaus miesto teatro PREMJERA „Kitų žmonių gyvenimas yra kitų žmonių gyvenimas“.
Teatrališka dokumentika apie kitus, išreikšta V. Šekspyro tekstais. Rež. ir inscenizacijos
autorius G. Aleksa. Didžioji salė. Bilietų kainos 6, 8, 10 Eur. Bilietus platina teatro kasa ir
www.tiketa.lt
Alytaus miesto teatro spektaklis „American Dream“ pagal E. Sinklerio romaną „Džiunglės“.
Rež. A. Vidžiūnas. Mažoji salė. Bilietų kainos 6, 3 Eur. Bilietus platina teatro kasa ir
www.tiketa.lt
Amerikos džiazo meistrų „The Myrna Clayton experience“ koncertas. Didžioji salė.
Renginys su kvietimais. Kvietimų teiraukitės teatro kasoje
„Domino“ teatro gastrolės. Kriminalinė drama „Melagės“. Rež. O. Šapošnikovas. Didžioji salė.
Bilietų kainos 10–17 Eur. Bilietus platina www.bilietai.lt
Humoro vakaras su D. Ražausku „Vyrai ir moterys linksmai“. Mažoji salė. Bilietų kainos
15–25 Eur. Bilietus platina www.paysera.com
Monospektaklis „Auksinė šventykla“ pagal Yukyo Mishima. Atlikėjas Bo Haeng. Rež. E.
Mikulionytė. Mažoji salė. Bilieto kaina 10 Eur. Bilietus platina teatro kasa ir www.tiketa.lt

17 d. 18 val.

19 d. 14 val.
22 d. 17 val.
22 d. 18 val.
23 d. 18 val.

24 d. 15 val.
24 d. 9–17 val.
26 d. 11 val.
30 d. 17 val.
31 d. 18 val.

6 d. 15 val.

2 d. 10 val.
3 d. 17 val.
Nuo 7 d.
9 d. 11 val.
9 d. 14 val.

Nuo 15 d.

23 d. 14 val.
Iki 14 d.
Visą mėn.
Visą mėn.
Visą mėn.
Visą mėn.

Alytaus miesto teatro spektaklis „(Ne)vaikų žaidimai“ (N-18) pagal H. Kunčiaus pjesę „Vaikų
žaidimai“. Rež. A. Vidžiūnas. Didžioji salė. Bilietų kainos 6, 8, 10 Eur. Bilietus platina teatro
kasa ir www.tiketa.lt
Vilkaviškio vyskupijos jaunimo diena „Viešpatie, pas ką mes eisime?!“ (Jn 6. 68). Daugiau
informacijos ir registracija www.vvjc.lt
A. Aleksandravičiaus parodos „Šimtmečiui – 100“ atidarymas. Teatro galerijos erdvė. Įėjimas
nemokamas
„Domino“ teatro gastrolės. Komedija „Striptizo ereliai“. Rež. A. Jakubikas. Didžioji salė.
Bilietų kainos 10–15 Eur
Alytaus miesto teatro spektaklis „Pamatai iš Mindaugo pilies. Netikras akmuo“ pagal M.
Valiuko pjesę „Netikras akmuo“. Rež. A. Lebeliūnas. Didžioji salė. Bilietų kainos 6, 8, 10 Eur.
Bilietus platina teatro kasa ir www.tiketa.lt
Spektaklis „Tūla arba esame okupuota šalis“ pagal J. Kunčino romaną „Tūla“. Rež. L.
Liausaitė. Mažoji salė. Bilietų kainos 6, 3 Eur. Bilietus platina teatro kasa
Alytaus ekonomikos forumas. Didžioji salė. Renginys nemokamas
Alytaus miesto teatro spektaklis vaikams „Ambrozijus, Purkius ir...“ pagal S. Ach kūrybą.
Rež. I. Pilvelytė. Teatro kavinė. Bilieto kaina 3 Eur. Bilietus platina teatro kasa
Alytaus muzikos mokyklos absolventų šventė-koncertas ,,Po mūzos sparnu“
Koncertas, skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti „Alytus – šeimos miestas“. Didžioji salė.
Renginys nemokamas
ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRAS
Pramonės g. 1B, tel. (8 315) 77 019, www.akkc.lt
Motinos dienai skirtas koncertas „Vien tik retro Tau, mama“. Dalyvauja Egidijus Sipavičius,
„Alytaus diksilendas“ ir kūrybinė studija „Alytaus miestelėnai“. Renginys nemokamas
ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Seirijų g. 2, tel. (8 315) 32 446, www.alytus.mvb.lt
Bibliotekos vaidybinė-koncertinė programa „Gerumo rytmetis“. Alytaus medicininės
reabilitacijos ir sporto centras (organizatorius – Bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyrius)
„Kaip svajonė virsta realybe“. Buvusios alytiškės Julijos Miliūtės knygų apie emigraciją
pristatymas
Piliakalnio progimnazijos ketvirtokų baigiamoji paroda „Kuria tėvai ir vaikai“ (Bibliotekos
Pirmojo Alytaus filialas, Jiezno g. 2, tel. 72775)
Kūrybinės dirbtuvės „Mano lėlytė“. Organizatorės – lopšelio-darželio „Boružėlė“ auklėtojos.
(Bibliotekos Vidzgirio filialas, Volungės g. 25, tel. 32989)
„Europos balsas, Europos paveldas“: Protmūšis, skirtas Europos dienai paminėti. Norinčius
dalyvauti prašome registruotis tel. 8 613 23435 iki balandžio 30 d. (organizatorius – Adolfo
Ramanausko-Vanago gimnazija)
Butrimonių gimnazijos 4 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui „Nepabuvus šokėjėlė, nebus gera audėjėlė“ (mokytoja R. Peckuvienė).
(Bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyrius, Topolių g. 21, tel. 39523)
Kaimynų diena Vaikų bibliotekoje (Bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyrius, Topolių
g. 21, tel. 39523)
Mokyklos darželio „Drevinukas“ keramikos studijos darbų paroda „Nykštukų dirbtuvėlės“
(vadovė J. Kalėdienė). (Bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyrius, Topolių g. 21, tel.
39523)
„Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokinių darbų paroda „Skambantys spalvoti Vivaldžio
garsai“ (Bibliotekos fojė)
Senamiesčio pradinės mokyklos 3 c klasės mokinių piešinių paroda „Lietuva mūsų širdelėse“
(mokytoja Z. Belevičienė). (Bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyrius, Topolių g. 21, tel.
39523)
VšĮ Socialinių paslaugų neįgaliųjų dienos centro lankytojų darbų paroda „Pražydo gėlės“
(Bibliotekos Vidzgirio filialas, Volungės g. 25, tel. 32989)
Likiškėlių pagrindinės mokyklos ketvirtokų karpinių paroda „Pavasarinės nuotaikos“
(mokytoja L. Umbrasienė) (Bibliotekos Vidzgirio filialas, Volungės g. 25, tel. 32989)

ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Savanorių g. 6, tel. (8 315) 51 990, http://www.alytausmuziejus.lt/
8 d. 17 val.
10 d. 17 val.
19 d. 18–24 val.
22 d. 17 val.
Visą mėn.
Visą mėn.
Visą mėn.
Visą mėn.
Visą mėn.
Visą mėn.
Visą mėn.
Visą mėn.

Visą mėn.
Visą mėn.

2 – 4 d.
7 – 28 d.
1 – 31 d.

5 d. 11 val.
11 d. 15 val.
22 d. 17 val.
23 d. 16 val.
25 d. 16 val.
29 d. 16 val.

Parodos „Alytaus Sąjūdžio atminties ženklai“ atidarymas
Dokumentinio filmo „Saulius Lampickas. Nuogi jausmai medyje“ pristatymas
Muziejų naktis 2018. Modernėjanti Lietuva
„Poezijos pavasaris’18“ su svečiais iš Lietuvos rašytojų sąjungos.
Antano Jonyno
memorialinis muziejus (Liškiavos g. 17)
Paroda „Jų kraujas rožėm pražydėjo...“, skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti
Lopšelio-darželio „Pasaka“ vaikų kūrybinių darbų paroda „Kas žmogiuko širdyje“, skirta poeto
Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms. Anzelmo Matučio memorialinis muziejus (A.
Matučio g. 8)
Fotografijų paroda „Fotografuoju Kurnėnus“ (organizatorius – Kurnėnų Lauryno Radziukyno
mokyklos draugija)
Nuolatinės ekspozicijos
Vytauto Jaručio paroda „Mažoji plastika liaudies mene“
Ekspozicija „1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: vienos gatvės istorija“. Lankytojų laukiame
nuo antradienio iki penktadienio 9–18 val., šeštadienį 10–16 val.
Paroda „Be lietuviškos kalbos neišgyvensi nė dienos“. Galima užsisakyti edukacinę programą
apie knygnešių veiklą ir išbandyti sumanumą žaidime „Nugabenk knygą“. Tel. (8 315) 73 505
Archeologinė ekspozicija „Kai sieloms neliko medžių“. Lankytojų laukiame nuo pirmadienio
iki penktadienio 9–17 val., šeštadienį 11–15 val. Pirmajame Alytuje, Jiezno g. 2
Ekspozicija „Gyvenimas abipus Nemuno“ pasakoja Alytaus miesto istoriją nuo XIV iki XX a.
paskutiniojo dešimtmečio. Miesto raidą liudija istoriniai dokumentai, žemėlapiai, atvirukai,
fotografijos, vaizdo medžiaga. Lankytojų laukiame nuo antradienio iki penktadienio 9–18 val.,
šeštadienį 10–16 val.
Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus (A. Matučio g. 8) ekspozicijos: „Rašytojo
memorialinis kabinetas“, „Poeto kasdiena ir įkvėpimo šaltiniai“. Lankytojų laukiame nuo
pirmadienio iki ketvirtadienio 8–17 val., penktadienį 8–16 val.
Antano Jonyno memorialinio muziejaus (Liškiavos g. 17) ekspozicijos: „XX a. 3 dešimtmečio
Alytaus miestiečio gyvenamasis kambarys“ ir „A. Jonyno gyvenimas ir veikla“. Lankytojų
laukiame nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 8.30–17.15 val., penktadieniais 8.30–16 val.
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Rotušės a. 4, tel. (8 315) 55 112
Asociacijos „Sparnuotųjų husarų karinis klubas“ fotografijų paroda, I aukšto fojė
Vlado Dabravolsko fotografijų paroda „Metų laikai“, I aukšto fojė
Alytaus kraštotyros muziejaus paroda apie jotvingių palikimą „Kai sieloms neliko medžių“, II
aukšto fojė
ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLA
Sporto g. 12, tel. (8 315) 53 448 , http://www.alytausmuzika.lt/
Muzikos mokyklos mokinių, jų tėvelių bei kitų šeimos narių koncertas ,,Muzikuokime
šeimose“, skirtas Tarptautinei šeimos dienai
Alytaus muzikos mokyklos mokinių konkursas ,,Artistas 2018“
Alytaus muzikos mokyklos absolventų koncertas „Muzikinė puokštė mokyklai“
Kauno Aleksandro Kačanausko ir Alytaus muzikos mokyklų fortepijono skyriaus mokinių
koncertas
Koncertas-festivalis, skirtas Lietuvos 100-mečiui „Fortepijoninė muzika Lietuvai“
Koncertas „Pakeliui į Rygą“

ALYTAUS JAUNIMO CENTRAS, Tvirtovės g. 3, tel. (8 315) 25 915, http://www.ajc.lt/
Vokalinės studijos „Šypsena“ koncertas „Tau, Mamyte“
Braižomosios grafikos ir kompozicijos bei maketavimo ir konstravimo studijų kūrybinių darbų
paroda
9 d. 16 val.
Braižomosios grafikos ir kompozicijos bei maketavimo ir konstravimo studijų kūrybinių darbų
pristatymas ir atvira pamoka
2 d. 18 val.
2-15 d.

15–31 d.
21 d. 16 val.
16 d. 18 val.
25 d. 18 val.
30 d. 18 val.

Keramikos studijos „Vingiorykštė“ mokinių darbų paroda „Vingiorykštės metai“
Parodos „Vingiorykštės metai“ pristatymas
Alytaus jaunimo centro fortepijono klasės, siuvimo dizaino studijos ir vokalinės studijos
„Šypsena“ renginys „Grožio ir muzikos sonata“
Vokalinės studijos „Bel Canto“ koncertas tamsoje „Muzika žibintų šviesoje“
Dainų ir šokių ansamblio „Tarškutis“ koncertas „Pasitikim vasarą su šeima“

KINO TEATRAS „DAINAVA“
Rotušės a. 11, tel. (8 315) 76 228, (8 315) 76 229, www.kinasdainava.lt
Gegužės mėnesio naujausių filmų premjeros ir Alytuje! Sekite filmų reklamą respublikinėje ir vietinėje
žiniasklaidoje

6 d. 18 val.

SPORTO IR REKREACIJOS CENTRAS
Naujoji g. 52, tel. (8 315) 37 622, http://asrc.lt/
Motinos dienos koncertas su Inga Valinskiene, grupėmis „Vairas“, „El fuego“ ir Viktoru
Malinausku. Bilietų kainos 12–17 Eur. Bilietus platina www.ticketmarket.lt ir Sporto
ir rekreacijos centro kasa.
Gegužės mėnesio sporto renginių reklamą sekite žiniasklaidoje ir http://asrc.lt/
SUDARĖ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRAS 2018 M.

