
 

Festivalio „Zarasai 2022“ 

programa 

Rugpjūčio 6 diena 

Zaraso ežero salos Mažasis slėnis 

17.00 val. – „Kino karavanas“ (kino filmai: „Aš esu Greta“ (rež. Nathan Grossman, 2020 m., 

Švedija, 97 min., N-7), „Kernagis“ (rež. Andrius Lekavičius, 2022 m., Lietuva, 94 min., N-7), 

„Saulėlydis“ (rež. Michelis Franco, 2021 m., Meksika, Prancūzija, Švedija 83 min N-16). 

Rugpjūčio 12 d. 

Ekstremalaus sporto aikštelėje 

13.00 val. – Riedlenčių federacijos ekstremalaus sporto varžybos „Green Ride“ 

Zarasų Kultūros centre 

18.00 val. – Naisių vasaros teatro ukrainiečių trupės „Nezazamleni“ spektaklis 

„Karo spiralė“ (Rež. Stanislav Moisejev, N-14) 

Pastaba: Spektaklyje skamba nenorminė leksika. 

Zarasų Viešojoje bibliotekoje 

21.00 val. – Nakties skaitymai „Pasaulis nenusakomos spalvos“ renginių salėje. 

Dalyvauja poetai Liutauras Degėsys ir Ernestas Noreika, aktorius ir muzikos atlikėjas Ainis 

Storpirštis. Teatras „Juodai baltas“  atliks“ repą „Anykščių šilelis“. 

Bus teikiama Zarasų rajono savivaldybės Felikso Jokubausko literato premija. 

 

 

 

 



Rugpjūčio 13 diena 

Sėlių aikštėje 

10.00 val. – Tautodailės, prekybos ir pramogų mugė, mažoji knygų mugė (dalyvauja Lietuvos 

leidyklos. Veiks bibliotekos palapinė su edukacine programa vaikams) 

11.00 val. – Zarasų aerodromo atidarymas. 

12.30 val. – Miesto šventės festivalio „Zarasai 2022“ atidarymas su Zarasų aeroklubo „Orlekis“ 

modelių ir parasparnių programa. 

13.00 val. – Antrasis linijinių šokių festivalis „Ežerų banga“. 

15.00 val. – Vitos Pimpienės ir Gražinos Karlaitės mokinių koncertas ,,Dainuoju vasarą“. 

18.00 val. – „Vita dance“ (Vilnius) šokių kolektyvo ir Jaunųjų bardų koncertas. 

19.30 val. – Grupės „Bernužėliai“ koncertas. 

20.30 val. – Grupės „Antras kvėpavimas“ programa. 

22.00 val. – Diskoteka jaunimui. 

Zarasų Viešojoje bibliotekoje 

15.00 val. – Zarasų fotoklubo ,,Ežerų žemė“ parodos „Mūsų mintys kaip debesys, debesys mūsų 

mintys“ atidarymas. 

Zarasų Kultūros centre 

16.00 val. – Kauno valstybinio muzikinio teatro koncertas „Lietuviška estrada“. 

Zarasų Krašto muziejuje 

17.00 val. – Mark Rothko centro latvių tapytojų parodos atidarymas. 

Rugpjūčio 14 diena 

Sėlių aikštėje 

10.00 val. – Tautodailės, prekybos, knygų ir pramogų mugė, sportas, mankšta, Kongo Jums ir 

batutų užsiėmimai, Nacionalinis kraujo centras, pirmosios pagalbos bendruomenėms programos 

pristatymas su Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija. 

15.00 val. – Romantinės muzikos koncertas su vyrų vokaliniu ansambliu „Inžinieriai“, ukrainiete 

atlikėja Julija, vokaliniu ansambliu „Rasos“, dainavimo studija „Al Fine“  ir moterų vokaliniu 

ansambliu „Svaja“. 

21.00 val. – dainininkės, muzikinio šou „X-faktorius“ 2021 m. sezono finalistės Gabijos koncertas. 

22.00 val. – Natalijos Bunkės koncertas. 

Stelmužėje (Zarasų r.) 

Projektas: „XXX tarptautinis festivalis „Žolynai“. 

18.00 val. – Sutartinių šventė „Pa Sanuoju Ųžalu“ – senosios apeigos, sutartinių ratas ir kolektyvų 

pasirodymai. 



19.30 val. – „Elektrinių sutartinių“ gyvo garso koncertas su Wiktoru Diawara ir Laurita Peleniūte. 

Rugpjūčio 15 diena 

Sėlių aikštėje 

10.00 val. – Tautodailės, prekybos, knygų ir pramogų mugė, amatų kiemelis. 

13.55 val. – Iškilminga folkloro ansamblių ir kapelų eisena nuo kultūros centro link Sėlių aikštės. 

14.00 val. – Šventinis Zarasų rajono savivaldybės mero Nikolajaus Gusevo sveikinimas, Dominyko 

Bukonto premijos teikimas. 

14.00 val. – „XXX tarptautinio festivalio „Žolynai“ atidarymas, folkloro ansamblių, tradicinių 

kapelų koncertas. 

16.00 val. – Edukacinė programa su Sauliumi Petreikiu apie lietuvių liaudies instrumentus 

(mažojoje scenoje). 

17.00 val. – Teatro „Labas“ spektaklis vaikams „Baltojo Nieko kelionė“ (mažojoje scenoje). 

19.00 val. – Grupės „Kaurna Cronin“ (Australija) koncertas. 

20.00 val. – Sauliaus Petreikio „World Orchestra“ koncertinės programos „Laisvė šaukia“ 

koncertas. 

Zarasų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje 

12.00 val. – Šv. Mišios. Mišių metu ir po jų Jarūnės Barkauskaitės (vargonai) ir Simonos Liamo 

(vokalas) pasirodymai. 

 

Zarasų Fausto Latėno meno mokykloje 

17.00 val. – Oficialus Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos vardo suteikimas. Koncertuoja Rokas 

Zubovas ir Gleb Pyšniak. 

 

 


