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ZARASAI

ZARASAI ZARASAI ZARASAI

GEGUŽĖS 27 D. (penktadienis)
Kameriniai renginiai Kultūros įstaigose

15.00 val. arvydo Každailio parodos atidarymas
Zarasų viešosios bibliotekos parodų salėje (priestato I aukšte).

16.00 val. „Poezijos pavasaris 2016“,
skirtas Fausto Kiršos 125-tosioms gimimo metinėms Zarasų  viešojoje 
bibliotekoje (renginių salėje), Felikso Jakubausko premijos įteikimas.

20.00 val. lietuvos nacionalinės filharmonijos
„Čiurlionio kvartetas“ koncertas Zarasų kultūros centre
(lauko terasoje arba kamerinėje salėje).

                  „ZaraSai – tarytUm vaSara 2016“
                gegužės 27– 28 d.

                 JaUNatviŠKai ir BLaiviai!

GEGUŽĖS 28 D. (šeštadienis)
Pramoginiai renginiai Zaraso ežero 
PaKrantėJe ir saloJe

10.00 –18.00 val. „menų krantinė 2016“:
Menų studijos, amatų demonstravimas, tautodailės ir amatų mugė, 
rankdarbių parodos-pardavimai, senųjų amatų kūrybos dirbtuvės, 
dailės pamokos, loterijos, varžybos, žaidimai ir gera nuotaika.
Dalyvauja Zarasų kultūros ir švietimo įstaigos, nevyriausybinės 
organizacijos, verslininkai.

„galerija ant vandens 2016“: 
menininko rimvydo Daužvardžio kūrinys „žalČio soDas“ 
Zaraso ežere. 

10.00 - 01.00 val. „Pramogų paplūdimys 2016“:
Rytinė mankšta ir paskaita apie sveiką svorio kontrolę su Visuomenės 
sveikatos biuru (10.00–12.00 val.).
Projektas „Europos savanorių tarnybai 20“ (Orientacinio sporto komandų 
registracija vietoje) (10.00–15.00 val.).
Krepšinis 5x5 (Jaunimo ir vyrų), Parko tinklinis 3x3 (Merginų, vaikinų, 
moterų, vyrų, mišrios) (12.00 –16.00 val.). 
Komandų registracija vietoje nuo 11.00 val.
Linksmoji teatro palapinė: vaidina viešosios bibliotekos ir kultūros centro 
teatriukai (12.00–14.00 val.).
Zarasų viešosios bibliotekos projektas „Lauko biblioteka“. 
Kūrybinių užsiėmimų vadovai: dailininkai Marius Jonutis,  Sigutė 
Chlebinskaitė, Rūta Mozūraitė, brailio rašto žinovas  Vytautas Gendvilas, 
režisierius Rimas Driežis (12.00–16.00 val.). 
„Žaidžiame su Arūnu“: piešimas ant veidukų, burbulų pūtimas, piešimas 
smėliu (14.00–15.00 val.).
Vaikų diskoteka (15.00 –16.00 val.).
16.00 –16.10 val. Kurortinio sezono atidarymo oficialioji 
dalis scenoje. 
Paplūdimio šokiai: dalyvauja grupės AuR‘UM, Mėta, Vivo, Šokas, Happy 
Step, Žėrutis, ŽŪM šokių studija, linijinių šokių grupės (16.10–18.00 val.).
Šokame su jaunimo grupėmis: „UnTaktu“(Molėtai), „Aqua“ (Zarasai)
(18.00–19.00 val.).
Jurgio DiDžiulio KonCertas (19.00 –20.00 val.).
raimondos Vaičiūtės&grupės „ačiū kubu“ (Klaipėda) 
koncertas (20.00–21.00 val.).

Festivalis „galaPagai“ pristato: Pushaz (21.00  val.),
Beisoul&einius (22.00 val.), Justinas Jarutis (23.00  val.).

FeJerVerKai (22.15 val.).
Zarasų kultūros centro DJ programa (24.00–01.00 val.).

Zarasų kultūros 
centras, 
Zarasų viešoji 
biblioteka, 
Zarasų krašto 
muziejus, 
Kultūros centras 
Dusetų dailės galerija
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RENGINYS 
BEALKOHOLINIS!

Nerk į Zarasus! Lik ant bangos!


