„ZARASAMS – 515“
„ŽOLYNAI“, „THE HEALING WATER“ ir „EŽERŲ BANGA“
rugpjūčio 13 – 15 dienomis
12–14 dienomis vainikų pynimo edukacijos Zarasų kultūros centro kiemelyje
10 – 20 dienomis Zarasuose ir Antazavėje (Zarasų rajonas) tapybos pleneras „Zarasai – ežerų kraštas“
12 diena KETVIRTADIENIS
19.00 atlikėjos Joanna Aleksandrowicz (Zdunska Wola, Lenkija) koncertas su gyvo garso grupe Zarasų kultūros
centro koncertų salėje (mokamas 3 – 5 Eur)
13 diena PENKTADIENIS
JAUNIMO DIENA SĖLIŲ AIKŠTĖJE
Nuo 10.00 tautodailės, prekybos, pramogų mugė
15.00 Robotikos akademija Zarasuose (interaktyvios veiklos vaikams ir jaunimui)
16.00 jaunimo vizualiųjų menų skvero atidarymas
17.00 jaunųjų bardų koncertas
19.00 programa „DŽIAZO KARAVANAS“ (Danija, Lietuva)
20.00 „MARABU BAND“ (Pasvalys)
21.00 „ALL THAT JAZZ“ (Vilnius) lindy hop programa
22.00 Diskoteka
KITOSE ERDVĖSE
16.00 Zarasų krašto Garbės piliečio Al Jaffee (JAV) darbų reprodukcijų parodos atidarymas Zarasų krašto
muziejuje
18.00 Kauno valstybinio muzikinio teatro programa Zarasų kultūros centro koncertų salėje
21.00 Nakties skaitymai „Vakaro jausmų sauja“ Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
14 diena ŠEŠTADIENIS
SĖLIŲ AIKŠTĖJE
Nuo 10.00 tautodailės, prekybos, pramogų mugė, knygų mugė, sporto, pramoginės veiklos
13.00 VšĮ „Saulėtos idėjos“ organizuojamos „Galių dėžutės“ balionų paleidimo akcija
13.00 linijinių šokių festivalis „EŽERŲ BANGA“
17.00 Lat-Lit projekto „Old like new“ festivalio „THE HEALING WATER“ meno terapijos veiklos senjorams
18.00 Zarasų kultūros centro kolektyvų koncertas: solistas Viktoras Lapėnas, grupė „Rasos“
19.00 „LIETUVOS VAIKŲ BALSAS“ (Visaginas, mokytoja Vita Pimpienė)
20.00 svingo karalienės „THE DITTIES“ (Vilnius)
21.00 Zarasų rajono savivaldybės mero Nikolajaus Gusevo sveikinimas ir LINO ADOMAIČIO koncertas

KITOSE ERDVĖSE
11.00 Zarasų krašto muziejaus fotografijų parodos ,,Senieji Zarasai“ atidarymas apžvalgos rato prieigose
12.00 iškilmingas Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdis Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
14.00 knygos „Zarasai ir zarasiečiai“ pristatymas ir fotografų klubo „Ežerų žemė“ parodos atidarymas Zarasų
rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
15.00 konferencija „Sėlių žemė“ Zarasų kultūros centro koncertų salėje
18.00 „Susitikime prie senojo ąžuolo“: aukuro aukojimas ir sutartinių vakaras Stelmužėje (Imbrado seniūnija,
Zarasų rajonas)
23.00 Lat-Lit projekto „Old like new“ festivalio „The healing water“ kino teatras po vandeniu nuo Zaraso ežero
apžvalgos rato Zarasuose
01.00 Šventinis fejerverkas nuo apžvalgos rato virš Zaraso ežero
15 diena SEKMADIENIS
SĖLIŲ AIKŠTĖJE
Nuo 10.00 tautodailės, prekybos, pramogų mugė, knygų mugė, gyvųjų amatų kiemeliai
Nuo 14.00 festivalis ,,ŽOLYNAI“
14.00 Žolinių apeigos ir Zarasų rajono folkloro ansamblių programa
17.00 „LABAS“ teatras vaikams (Vilnius)
19.00 grupė „KŪJELIAI“ (Vilnius)
20.30 grupė „TAUTUMEITAS“ (Latvija)
KITOSE ERDVĖSE
12.00 Mišios Zarasų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje
13.00 Šv. Mato tarptautinio vargonų muzikos festivalio koncertas Zarasų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų
bažnyčioje. Dalyvauja Jarūnė Barkauskaitė (vargonai) ir Simona Liamo (sopranas)
18.00 gyvojo meno potyris „12 meilės mėnesių“ Zarasų kultūros centro renginių salėje. Dalyvauja Dovilė
Rzeźniczak (vokalas), Aidas Norvaišas (gitara)

