
Teatro savaitė Zarasų kultūros centre 

 

Festivalio „Teatro savaitė“ renginiai, kuriuose dalyvauja Zarasų rajono vaikai ir moksleiviai: 

2023 m. kovo 27 d. 

nuo 9.00 val. spektakliai skirti vaikams „TEATRO DARŽE AUGAM“ I dalis didžiojoje koncertų 

salėje: 

Spektaklis liaudies pasakos motyvais „Ropė“, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos Salako 

ugdymo skyrius. Režisierė R. Putrimaitė, D. Kiselienė. Mokiniai dalyvauja konkurse „Šimtakojis“ – 

vaikų kategorija. 

Spektaklis – pasaka pagal J. Marcinkevičių „Voro vestuvės“, Zarasų „Santarvės“ pradinės 

mokyklos teatriukas. Režisierė A. Guntulienė. Mokiniai dalyvauja konkurse „Šimtakojis“– vaikų 

kategorija. 

Spektaklis pagal M. Lilikę „Trys paršeliai“, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos teatriukas 

„Pasakaitė“. Režisierė D. Kukonenko. Mokiniai dalyvauja konkurse „Šimtakojis“– vaikų kategorija. 

17.30 val. spektakliai skirti jaunimui mažojoje koncertų salėje: 

Spektaklis pagal V. Landsbergio kūrybą „2 perlai Kiaulei“, Zarasų rajono savivaldybės kultūros 

centro vaikų ir jaunimo teatro grupė „Lagaminas“. Režisierė S. Vanagaitė. Mokiniai dalyvauja 

konkurse „Šimtakojis“– jaunimo kategorija. 

Mados teatro spektaklis „Lietaus raganos“, Zarasų Fausto Latėno meno mokykla. Režisierė P. 

Sekonienė. Mokiniai dalyvauja konkurse „Šimtakojis“ – jaunimo kategorija. 

K. Sajos dviejų dalių komedija „Savaitgalio romanas“ (Palangos liūtas). Anykščių kultūros centro 

Svėdasų skyriaus mėgėjų teatras „Iliuzija“. Režisierė R. Lapienytė. 

2023 m. kovo 28 d. 

nuo 9.00 val. spektakliai skirti vaikams „TEATRO DARŽE AUGAM“ II dalis didžiojoje koncertų 

salėje: 

Lėlių teatro spektaklis pagal lietuvių liaudies pasaką „Bėkim, žvėrys pažiūrėti“, Zarasų rajono 

savivaldybės kultūros centro Turmanto teritorinio padalinio Smalvų kultūros skyrius. Režisierė D. 

Stunžienė. 

Spektaklis „Jausmų sala“, Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos Magučių ugdymo skyrius. Režisierė V. 

Bagdanavičienė, R. Astrauskaitė, J. Damaškienė. 

Dėžės teatro spektaklis lietuvių liaudies pasakos motyvais „Saulė ir Mėnulis“, Zarasų Fausto Latėno 

meno mokykla. Režisierė P. Sekonienė. 



2023 m. kovo 31 d. 10.30 val. festivalio „Teatro savaitė“ uždarymas. Panevėžio teatro „Menas“ 

spektaklis vaikams „Rimtai linksmos pasakaitės“. Įėjimas į spektaklį su Kultūros pasu, be Kultūros  

 

paso bilieto kaina 5,00 Eur. 

Vienos dienos bilieto kaina į spektaklius: 

vaikams – 1,00 Eur, jaunimui – 2.00 Eur., suaugusiems – 3,00 Eur. 

Bilietus galite įsigyti Kultūros centro kasoje. Detalesnė informacija apie renginius 

skelbiama www.zkc.lt ir socialinėje Facebook Zarasų kultūros centro 

paskyroje https://www.facebook.com/ZarasuKC 

 

http://www.zkc.lt/
https://www.facebook.com/ZarasuKC

