ALYTAUS MIESTO
GEGUŽĖS MĖNESIO RENGINIŲ PROGRAMA
Šeimų šventė „Alytus – viena šeima“. Alytaus jaunimo parkas
Šventė „Mes senamiestiečiai – Europos piliečiai“ (organizuoja Alytaus lopšelis-darželis
„Girinukas“). Alytaus miesto sodas
10 d.
EUROPOS DIENOS renginiai (pagal atskirą programą)
TRIMATĖ EUROPOS NAKTIS Rotušės aikštėje
20.30–21.30 val. Gatvės cirko artistas Viačeslavas Mickevičius
21.30–22.30 val. Grupės „BIX“ koncertas „Tarp Europos ir Honkongo“
22.30–23 val.
3D grafika vizualizuotas muzikinis performansas
14 d. 17.30 val.
Romo Kalantos žūties metinių minėjimui skirtas retrospektyvinis vyksmas „(Ne)gyvenimo
fragmentai (R. Burokas)“. Dalyvauja Alytaus miesto teatro aktoriai. V. Krėvės g. skveras
18 d. 12–20 val.
Gatvės muzikos diena. Alytaus Rotušės aikštė ir jos prieigos
18 d. 15 val.
45-asis tarptautinis sportinio ėjimo festivalis ALYTUS 2019. Alytaus Rotušės aikštė ir
Pulko g.
19 d. 8–18.30 val. Europos sportinio ėjimo varžybos. Alytaus Rotušės aikštė ir Pulko g.
22 d. 12 val.
Atminimo akmenų, skirtų Mendelio Bokšickio šeimos nariams atidengimas Vilniaus gatvėje.
Vilniaus g. 27
24 d. 14–19 d.
Ulonų seniūnaitijos „Kaimynų šventė“ (organizuoja „Tėviškės namų“ bendruomenė). Daugų
g. 5A kiemelis
4 d. 11–16 val.
9 d. 11–12 val.

2 d. 19 val.
2 d. 18.30 val.
3 d. 19 val.
4 d. 11 val.

4 d. 14 val.
9 d. 18.30 val.
10 d. – 11 d.
14 d. 17.30 val.
15 d. 17 val.
16 d. 18.30 val.
18 d. 11 val.

22 d. 18 val.
23 d. 18 val.

23 d. 18.30 val.
30 d. 17 val.
30 d. 18.30 val.

ALYTAUS MIESTO TEATRAS,
Rotušės a. 2, tel. 8 315 51 709, www.alytausteatras.lt
Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis-koncertas apie moteris Lietuvos istorijoje „Graži ir ta
galinga“. Mažoji salė. Bilieto kaina 9,40 Eur. Bilietus platina teatro kasa ir www.tiketa.lt
Izraelio kinas tavo mieste. Filmas „Buvau kadaise“. Teatro klubas „Žalia“. Įėjimas laisvas
R. Difarto ir A. Difartės koncertas „Pavasario įkvėpti. Gražiausi duetai“. Didžioji salė.
Bilietų kainos 11,98–16,20 Eur. Bilietus platina www.bilietai.lt
Alytaus miesto teatro spektaklis vaikams „Ežiukas rūke“ pagal S. Kozlovo to paties
pavadinimo pasaką. Rež. A. Kavaliauskaitė. Mažoji salė. Bilieto kaina 3 Eur. Bilietus platina
teatro kasa ir www.tiketa.lt
„Jotvainių“ koncertas Motinos dienai paminėti. Mažoji salė. Įėjimas laisvas
Izraelio kinas tavo mieste. Filmas „Obuoliai iš dykumos“. Teatro klubas „Žalia“. Įėjimas
laisvas
Tarptautinis scenos menų gerųjų praktikų forumas „YOUTHeatre“. Didžioji salė. Renginys
nemokamas, su išankstine registracija. Programa ir daugiau informacijos www.alytausteatras.lt
Lietuvos Nacionalinio simfoninio orkestro koncertas „Žvaigždžių karų siuita“. Didžioji salė.
Bilieto kaina 4 Eur. Bilietus platina teatro kasa
Lopšelių-darželių auklėtinių koncertas „Spalvotu vaikystės toliu“. Didžioji salė. Įėjimas
laisvas
Izraelio kinas Tavo mieste. Filmas „Testamentas“. Teatro klubas „Žalia“. Įėjimas laisvas
Alytaus miesto teatro spektaklis vaikams „Šokis puodynėje arba svajonių storulis“ pagal A.
Čeredėjavaitę. Rež. J. Gaižauskas. Teatro kavinė. Bilieto kaina 3 Eur. Bilietus platina teatro
kasa ir www.tiketa.lt
Alytaus miesto teatro PREMJERA – dviejų dalių spektaklis „Freelanceriai“ pagal I. Sapdaru.
Rež. A. Dilytė. Mažoji salė. Bilieto kaina 10 Eur. Bilietus platina teatro kasa ir www.tiketa.lt
KITOKIO teatro spektaklis suaugusiems „Profesoriaus klastingas tirpalas“. Rež. R.
Vitkaitis. Didžioji salė. Bilietų kainos 13,20–15,20 Eur. Bilietus platina teatro kasa ir
www.bilietai.lt
Izraelio kinas tavo mieste. Filmas „Kalnas“. Teatro klubas „Žalia“. Įėjimas laisvas
Muzikos mokyklos renginys „Po mūzos sparnu“. Didžioji salė. Įėjimas laisvas
Izraelio kinas tavo mieste. Filmas „Raudoni lapai“. Teatro klubas „Žalia“. Įėjimas laisvas

Lėlių kambarys (Alytaus miesto teatras, Rotušės a. 2, tel. 25737, įėjimas iš teatro kiemo pusės)
www.leliuteatrasaitvaras.lt

4 d. 12 val.

5 d. 18 val.
iki 9 d.
10 d. 17 val.

11 d. 18 val.
15 d. 18 val.
nuo 17 d.

26 d. 14 val.
28 d. 18 val.

9 d. 17 val.
10 d. 11 val.
15 d. 13 val.
24 d. 11 val.
29 d. 17 val.
6–31 d.
24–31 d.
Visą mėn.
Visą mėn.
Visą mėn.

7 d. 17 val.
18 d. 17.30–23
val.
22 d. 17 val.
Visą mėn.
Visą mėn.

„Raudonkepuraitė ir vilkas“ pagal Š. Pero. Spektaklio režisierė, pjesės autorė ir dailininkė
L. Skruibienė. Bilieto kaina 3 Eur.
ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRAS
Pramonės g. 1B, tel. (8 315) 77 147, www.akkc.lt
Grupės „Studija“ gyvo garso koncertas, skirtas Motinos dienai. Bilietų kainos 9–15 Eur
Romo Usavičiaus tapybos darbų paroda ,,Langas“. Paroda veiks II–V: 10–18 val. (pietų
pertrauka 13–14 val.) ir 1 val. iki kiekvieno AKKC renginio pradžios. Lankymas nemokamas
Jolitos Jasevičienės darbų parodos „2P“ atidarymas. Paroda veiks II–V: 10–18 val. (pietų
pertrauka 13–14 val.) ir 1 val. iki kiekvieno AKKC renginio pradžios. Paroda veiks iki
birželio 14 d. Lankymas nemokamas.
Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Kalbame šokiu“. Bilietų kainos 8–10 Eur.
(senjorams ir neįgaliesiems 6 Eur).
„Domino“ teatro spektaklis „Psichai“. Rež. D. Kazlauskas. Bilietų kainos 13–21 Eur
Linos Beržanskytės-Trembo tapybos darbų paroda. Paroda veiks II–V: 10–18 val. (pietų
pertrauka 13–14 val.) ir 1 val. iki kiekvieno AKKC renginio pradžios. Paroda veiks iki
birželio 10 d. Lankymas nemokamas
Etno sekmadieniai-edukacinės dirbtuvės ,,Minkome molį“. Registracija tel. nr. +370 672
21543, el. p.: pavaduotoja@akkc.lt
„Domino“ teatro spektaklis „Primadonos“. Režisierius Olegas Šapošnikovas. Bilietų kainos
10,50–16 Eur
ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Seirijų g. 2, tel. (8 315) 32 446, www.alytus.mvb.lt
Roberto Petrausko knygos „Barbarosa. Antrasis pasaulinis karas Europoje. Trečia
knyga“ pristatymas
Edukacinė popietė „Pažink neregių pasaulį“ (susipažinimas su Brailio raštu ir reljefinio
piešinio kūrimas) (Bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius, Topolių g. 21, tel. 39523)
Naujos paslaugos „Sidabrinė linija“ (nemokama draugystės ir bendravimo telefonu paslauga
vienišiems garbaus amžiaus žmonėms) pristatymas
Europos kaimynų diena (Bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius, Topolių g. 21, tel.
39523)
Vienintelio Lietuvoje kūrybinei klasei skirto žurnalo „Baltas kambarys“ pristatymas
Lauros Zdanavičienės karpinių paroda „Iš mano rankų – į Jūsų širdis“ (Pirmojo Alytaus
filialas, Jiezno g. 2, tel. 72775)
Alytaus Dainavos progimnazijos mokytojos Daivos Grudzinskienės ir jos mokinių tapybos
darbų paroda „Atgaiva“ (Bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius, Topolių g. 21, tel.
39523)
Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ bendruomenės narių darbų paroda „Mano gimtasis
miestas“ (Bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius, Topolių g. 21, tel. 39523)
Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio ikimokyklinių specialiųjų grupių ugdytinių bei auklėtojų
darbų paroda „Pavasario gėlės mamai“ (Bibliotekos Vidzgirio filialas, Abonementas,
Volungės g. 25, tel. 32989)
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda
„Saulutė motutė“ (parodos organizatorius Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“) (Bibliotekos
Vidzgirio filialas, Skaitykla, Volungės g. 25, tel. 32989)
ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Savanorių g. 6, tel. (8 315) 51 990, www.alytausmuziejus.lt
Renato Jakaičio knygos „Punios šilas. Senųjų girių takais“ pristatymas
Muziejų naktis 2019
„Poezijos pavasaris’19“ su svečiais iš Lietuvos rašytojų sąjungos. Antano Jonyno
memorialinis muziejus. (Liškiavos g. 17)
Paroda „Juozas Karpavičius: Kai pavargstu, įsiklausau į senąsias lietuvių dainas...“
Paroda „Makniūnų dvaras. 40 fotografijų ciklas“
Nuolatinės ekspozicijos

Visą mėn.
Visą mėn.
Visą mėn.
Visą mėn.
Visą mėn.

Visą mėn.
Visą mėn.

Iki 20 d.

2 d. 18 val.
8 d. 16 val.
8 d. 17 val.
23–31 d.
23 d. 18 val.
Nuo 29 d.

2 d. 15 val.
2 d. 17 val.
3−4 d.
7 d. 16 val.
11 d. 11 val.
22 d. 15 val.
23 d. 16 val.
23 d. 17 val.
24 d. 17 val.
28 d. 16 val.
31 d. 15 val.

31 d. 17 val.

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“ supažindins su Alytaus miesto istorija 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., penktadienį 8.30–16 val.
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Rotušės a. 4, tel. (8 315) 55 112
Audriaus Sarpaliaus tapybos darbų paroda. I a. fojė
ALYTAUS JAUNIMO CENTRAS
Tvirtovės g. 3, tel. (8 315) 25 915, www.ajc.lt
Vokalinės studijos „Šypsena“ koncertas „Tau, mamyte“
Braižomosios grafikos ir kompozicijos studijos atvira pamoka „Kuriame ir projektuojame
neįprastose erdvėse“, kūrybinių darbų pristatymas
Country muzikos vakaras „Nesustok kely“ (AJC filialas, Vingio g. 15A)
Dailės ir keramikos studijos „Vingiorykštė“ mokinių darbų paroda „Vingorykštės metai“
Šokių studijos „Rūta“ koncertas
Braižomosios grafikos ir kompozicijos studijos bei maketavimo, konstravimo studijos mokinių
kūrybinių darbų paroda. Paroda veiks iki gegužės 17 d.
ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLA
Sporto g. 12, tel. (8 315) 53 448 , www.alytausmuzika.lt
Moksleivių parodos „Eduardo Balsio kūryba vaikų piešiniuose“, skirtos kompozitoriaus
100-osioms gimimo metinėms, atidarymas. Alytaus muzikos mokyklos fojė
Liaudies instrumentų skyriaus mokinių koncertas „Odė pavasariui“
XII tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkursas-festivalis „Giovani virtuosi“
Alytaus muzikos mokyklos mokinių konkursas ,,Artistas 2019“
Muzikos mokyklos mokinių, jų tėvelių bei jų šeimos narių koncertas ,,Muzikuokime
šeimose“, skirtas Tarptautinei šeimos dienai
Edukacinis simfoninės muzikos koncertas. Dalyvauja Alytaus muzikos mokyklos simfoninis
orkestras „Svajonė“. Alytaus Dainavos progimnazija
Fortepijono muzikos valanda. Dalyvauja Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos
fortepijono skyriaus mokiniai
Akordeoninės muzikos koncertas „Pavasario eskizai“. Dalyvauja Alytaus muzikos mokyklos
akordeono skyriaus mokiniai
Koncertas „Prisiminimai“. Dalyvauja fortepijono mokytojos metodininkės Genovaitės
Baniukevičienės mokiniai
Šventinis koncertas „Muzikinė puokštė mokyklai“. Dalyvauja Alytaus muzikos mokyklos
absolventai
Alytaus muzikos mokyklos 2018−2019 m. m. mokinių – šalies, tarptautinių konkursų,
festivalių-konkursų prizininkų – ir juos parengusių mokytojų apdovanojimo ceremonija
Alytaus muzikos mokyklos kiemelyje
Koncertas „Sveika, vasara!“ Dalyvauja fortepijono mokytojos metodininkės Violetos

Baronienės mokiniai
16 d. 21 val.
18 d., 24 d., 31
d. 20 val.

KLUBAS „Fenix“, Vilniaus g. 20
Grupių BLANKENBERGE (Sankt-Peterburgas) ir LIFE ON VENUS (Maskva) koncertai
KAVINĖ PUŠIS, Vilniaus g. 16
VASAROS KIEMELIS (pagal atskirą programą). Vietų rezervacija tel. 8 694 02 400

KINAS („Dainavos“ kino teatras, 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
SPORTO IR REKREACIJOS CENTRAS, Naujoji g. 52, tel. (8 315) 37 622, www.asrc.lt
Gegužės mėnesio sporto renginių reklamą sekite žiniasklaidoje ir www.asrc.lt

3–12 d. 15–22
val.
9 d. 12–14 val.
11 d. 14–18 val.
17–19 d. 8–19
val.

KITI RENGINIAI
Atrakcionų parkas. Sudvajų g. 71 aikštelė
Pergalės II pasauliniame kare metinių paminėjimas karių ir karo belaisvių kapinėse (Ulonų
g.), žydų genocido memoriale (Vidzgirio miškas)
Audi club susitikimas Alytaus Dainų slėnyje (automobilių kolona riedės maršrutu: Alytaus
sporto ir rekreacijos centras – Naujoji g. – Vilniaus g.– Basanavičiaus g.– Dainų slėnis)
Lietuvos Drifto pirmenybės Semi-Pro lygos 2-asis etapas, Lietuvos Drifto Street lygos 1-asis
etapas aikštelėje prie Alytaus kultūros ir komunikacijos centro (Pramonės g. 1B)
SUDARĖ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRAS 2019 M.

