
ŠEŠTADIENIS,
RUGPJŪČIO 14 D.

12.00–13.00 Festivalio atidarymas. Spektaklis „7 RATAI“, 
rež. Ieva Jackevičiūtė.

7 RATAI – tai kelionė per 7 skirtingas spalvas, garsus, kokybes, 
būsenas, ritualines apeigas. Kartu su spektaklio kūrėjais 
žiūrovai kviečiami susėsti į vieną bendrą ratą. Skambant gyvai 
atliekamai autentiškai lietuvių liaudies daugiabalsei vokalinei 
bei instrumentinei muzikai, žiūrovas tampa ne pasyviu
stebėtoju, o aktyviu veiksmo dalyviu ir kūrėju. (3–7 m. vaikams)

14.00–15.00 „Kaip gera, kai man gera“ – pasidainavimai ir 
pasipasakojimai su Vytautu V. Landsbergiu: liaudies dainos, 
baladės, rudnosiukai ir pasakų sekimo improvizacijos.  
(Visai šeimai)

16.00–17.00 Chameleonų mokykla. Jurga Vilė ir Lina 
Sasnauskaitė. 

Chameleonas Leonas kviečia visus į chameleonų mokyklą. 
Pamokos čia šmaikščios ir malonios. Trykštančios 
įvairiaspalviais fontanais ir naudinga informacija. Kartu 
pajudinsime ne tik smegenis, bet ir rankas, kojas, akis, 
liežuvį... Nukeliausime net iki tolimojo Madagaskaro, 
sudainuosime chameleonų himną, sušoksime chameleonų 
šokį… (5–9 m. vaikams)

PAGRINDINĖ SCENA

Visą laiką erdvėje rasite knygų patiems mažiausiems, 
priemonių kūrybiniams užsiėmimams ar tiesiog galėsite 
atsipūsti.  

13.00–13.45 Indrė Zalieckienė „Kapt kapt kapt mieste“.

Viena knygelė mažyliams ir trys jos skaitymo būdai. Kaip 
knygelė gali būti ir lavinimo, ir žaidimo, ir mankštos priemonė 
viename? Ateikite į „Kapt kapt kapt mieste“ knygelės 
pristatymą su Indre Zalieckiene ir sužinokite! Dirbtuvėlių 
metu mažyliai galės pasinerti į sensorinius pojūčius ir sukurti 
savo galbūt pirmuosius paveikslus be jokios rizikos išsitepti.  
(6 mėn.–3 m. vaikams)

15.00–15.45 Gintarės Latvėnaitės teatro edukacija 
kūdikiams.

Aktorės ir režisierės Gintarės Latvėnaitės sukurta ir atliekama 
teatro edukacijos pamokėlė-spektaklis, kuriame žaisime, 
juoksimės, dainuosime ir dalinsimės savo patirtimi. „Aš jums 
noriu atverti laisvę į jūsų pačių fantazijų pasaulį ir papasakoti, 
kad žaisti galima su bet kuo.“ – sako Gintarė. 
(5–24 mėn. vaikams)

KAPT KAPT KAPT ERDVĖ MAŽYLIAMS

Šioje erdvėje visą dieną kviečiame dalyvauti Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus ir literatūrinio A. Puškino muziejaus 
edukacijose.

MUZIEJŲ ERDVĖ

Šioje erdvėje visą dieną kviečiame dalyvauti Vilniaus apskrities 
Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos, Ukmergės 
rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos, 
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios 
bibliotekos ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 
edukacijose. 

BIBLIOTEKŲ ERDVĖ 

12.00–14.00 Prie foto sienelės su jumis sveikinsis knygos 
iliustratorė Agnė Nananai. Ji lauks paruošusi antspaudų 
su savo iliustracijomis, tad galėsite pasigaminti atvirutę, 
paveikslėlį arba tatuiruotę (jei mama leis!).

Evelinos Daciūtės eilėraščių knyga „Paslapčiausia Paslaptis“ 
iliustruota labai gyvenimiškais objektais: vaikais, begemotu, 
drambliu. Tačiau yra vienas eilėraštis, kurio personažai buvo 
visiškai išgalvoti ir sukurti – Kažkuriukai. Jie netilpo į knygą 
ir knygos kūrėjas paskatino sukurti erdvę, kurioje vaikai galės 
nusifotografuoti su iš knygos išsiridenusiais Kažkuriukais! 

13.00–14.00 Kotrynos Zylės dirbtuvės pagal knygiuką 
„Geriausia diena“ (iliustr. Inga Dagilė). 

Ar sugebėtumėte geriausią savo gyvenimo dieną sutalpinti 
vienoje degtukų dėžutėje? Kviečiame pabandyti! Galbūt 
būtent jūsų kūrinys įkvėps vieną iš būsimos knygos istorijų! 
(5–9 m. vaikams)

15.00–16.00 Eglė Baliutavičiūtė „Keistuoliai ir pats 
skaniausias saldumynas“.

Skaitysime trumpą istoriją „Pati saldžiausia vietelė“ iš 
knygos „Keistuoliai“. Kartu kursime patį skaniausią saldėsį ir 
bandysime suprasti, kodėl pagrindinė istorijos veikėja ponia 
Marija, turėjusi saldainių parduotuvę, niekada pati neragavo 
saldumynų! (Vaikams nuo 6 m.)

LITERATŪROS DIRBTUVĖS
Dirbtuvių metu autorius kalbins rašytoja KOTRYNA ZYLĖ

18.00–19.00 Vakaras V – poezijos skaitymai vaikams. 

Teatras P pristato savo pirmąjį poezijos vyksmą vaikams. 
Aktoriai Balys Ivanauskas ir Artūras Dubaka pasitelkdami 
poeziją, dainas ir asmenines istorijas, su vaikais ir tėveliais 
žaismingai keliaus nuo individualumo iki draugystės, nuo 
nuotykių ir meilės iki mirties. Aktoriai ieškos poezijos ne vien 
knygose, bet ir butuose, kiemuose, ežeruose, miškuose ar 
net gyvulių tvartuose. Vaikus ir jų tėvelius kviesime klausytis 
skaitomų tekstų, žaisti, šokti ir dainuoti kartu su aktoriais. 
Girdėsite Sigito Gedos, Mariaus Marcinkevičiaus, Vainiaus 
Bako ir Daivos Čepauskaitės eiles. (Visai šeimai)

17.00–18.00 Pasiskulptūrinimo valandėlė su iliustruotoja 
Lina Itagaki. 

Susitikime su iliustratore Lina Itagaki sužinosite, kaip ji kūrė 
komiksą apie vieną žymiausių lietuvių skulptorių Vincą Grybą 
ir iš kur atsirado toks keistai skambantis knygos pavadinimas 
„Grybo auksas“. Po knygos pristatymo vyks dirbtuvės, kuriose 
galėsite sukurti savo ar visos šeimos skulptūras.  
(7–12 m. vaikams)RENGINIŲ
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PAGRINDINĖ SCENA

Visą laiką erdvėje rasite knygų patiems mažiausiems, 
priemonių kūrybiniams užsiėmimams ar tiesiog galėsite 
atsipūsti. 

12.00–12.45 Greta Šepliakovaitė, edukacija kūdikiams 
„Kupolė graži“.

Aktorė ir muzikantė Greta Šepliakovaitė kviečia į savo kurtą 
ankstyvojo ugdymo programą „Kupolė graži“, kuri kupina 
interakcijos su vaikais, bet tuo pačiu edukuos ir vaiką lydintį 
suaugusįjį. Etnografija aktyviai besidominti dainininkė atrinko 
ir pati aranžavo lietuvių liaudies kūrinius, pritaikė žaidimus 
taip, kad šių deriniai atitiktų keturis metų laikus.  
(6 mėn.–3 m. vaikams)

14.00–15.00 Geltonas susitikimas patiems mažiausiems: 
pažink pasaulį per pojūčius. Ankstyvojo meninio ugdymo 
ekspertė, muzikė, knygų autorė Sonata Latvėnaitė- 
Kričenienė.

Multisensorinių susitikimų metu mažyliai patiria garsų, kvapų, 
skonių, tekstūrų skirtumus. Viską jungia spalva. Leiskitės į 
nerūpestingą pažinimo kelionę žaisdami ir fantazuodami! 
Smalsaukite, mokykitės, praturtinkite mažylio pasaulį!  
(6 mėn.–3 m. vaikams)

KAPT KAPT KAPT ERDVĖ MAŽYLIAMS

Anykščių menų inkubatoriaus rezidentai:

• Ramunė Pranckevičiūtė. Keramikos dirbtuvės-
personažo kūrimas.

• Kudla Kudla. Nuotykių paveikslo kūrimo dirbtuvės.

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

NUOTYKIAI
TĘSIASI

Festivalio vaikams

11.00–12.00 Interaktyvus koncertas „Aštuntadienis“.

Aštuntadienis – tai diena, kurios labai trūksta savaitės 
kalendoriuje! Tai diena, kai galėtų nutikti keisčiausi dalykai 
ir būtų galima elgtis kaip tik nori! Dvi aktorės-muzikantės 
dainuodamos, šokdamos ir grodamos įvairiausiais gyvais 
instrumentais pasakoja apie visai nekasdienišką kasdienybę 
vaiko akimis. Įsimintinas dainas keičia aktyviaus siužeto 
pasakojimas. Žiūrovai bus įtraukti į veiksmą: turės galimybę 
sukurti tikrą orkestrą, dainuoti, šokti, skaičiuoti ir drauge 
pasvajoti kas būtų, jeigu būtų… (18 mėn.–5 m. vaikams)

12.30–13.30 Rašytoja Ignė Zarambaitė. Apie laiškus, pašto 
pelytes ir netikėtas istorijas.

Autorė papasakos apie draugystę, susirašinėjimą laiškais su 
iliustruotoja Greta Alice, pristatys knygų trilogiją apie pašto 
pelytes („Emilio laiškas“, „Slapta laiškų rašymo agentūra“, 
„Pašto pelyčių nuotykiai Šiaurėje“). Atskleis paslaptį, kokie 
nuotykiai pašto pelyčių laukia paskutinėje dalyje. Užsimins 
apie kūrybinius ateities planus. Lauks ir linksmos kūrybinės 
užduotys: vaikai rašys laiškus rašytojai ir iliustruotojai, 
dalyvaus viktorinoje, kurios metu turės galimybę laimėti 
knygų su autorių parašais. (7–10 m. vaikams)

14.30–15.30 Užkeiktasis Tomo Dirgėlos šou.

Ar jau esate girdėję apie užkeiktą knygą, kurią parašė ponas 
Kukas? Drauge su Tomo Dirgėlos knygų personažais ir 
dainomis artėsime prie siaubingo rūko ir jo pabaisų, o tada… 
Jei turi drąsos ateiti, tavęs lauks muzika, šokiai, dovanos ir 
rūko pabaisos! (Visai šeimai)

LITERATŪROS DIRBTUVĖS
Dirbtuvių metu autorius kalbins rašytoja KOTRYNA ZYLĖ

12.00–13.00 Kūrybinės dirbtuvės su knygos „Mįslių gatvė“ 
autore Sandra Valavičiūte.

Susitikime sužinosite, kaip iš kelių paprastų formų antspaudų 
gimsta įvairūs personažai. Patys pamėginsime kartu sukurti 
naujų, nematytų ir neregėtų veikėjų ir apgyvendinti juos 
spalvotoje gatvėje. Naudosime antspaudus, akvarelę ir 
vaizduotę! Dirbtuvėse bus įdomu dalyvauti ne tik mažiesiems 
skaitytojams, bet ir jų suaugesniems šeimos nariams.  
(3–10 m. vaikams)

14.00–15.00 Poetas Dainius Gintalas ir iliustruotoja Eglė 
Gelažiūtė-Petrauskienė „Ajerų kisielius, arba varnos, 
varvekliai, varanai ir varlės“.

Iš akvarelės laisva ranka liejamos formos, kuriose savaime 
ima ryškėti pavidalai, gyviai, iš jų kuriami knygos personažai –  
varanai, varlės ar varnos, o gal dar kažkokie personažai, 
kurių nėra knygoje. Bus smagu pajusti akvarelės magiją, 
netikėtas jos galimybes, leisti laisvai lietis ne tik akvarelei, 
bet ir vaizduotei, vizualinės raiškos priemonėmis kurti naują 
pasakojimą, naujus eilėraščius. (7–10 m. vaikams)
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„Vaikų žemės“ literatūrinis bingo

Literatūrinis A. Puškino muziejus. „XIX–XX a. lauko 
žaidimai: kroketas“. Kroketas – parke žaidžiamas populiarus 
XIX a. lauko žaidimas. Žaidėjai supažindinami su taisyklėmis, 
pasakojama apie žaidimų istoriją ir tradicijas, vyksta žaidimas.

ŽAIDIMŲ ERDVĖ

Rasos Joni knygos „Nematomi praradimai“ instaliacija. 
Trys piešiniai viename – pažvelgus pro spalvotus langelius į 
iliustracijas, išryškės trys skirtingos tikrovės: vienoje yra tai, 
ką mes įpratę matyti, kitoje – kaip herojus iš tiesų jaučiasi, o 
trečioje – ko jis norėtų.

„Literatūrinis pabėgimo kambarys“ – specialiai festivaliui 
sukurtas pabėgimo kambarys visai šeimai Tomo Dirgėlos 
knygos „Užkeiktoji pono Kuko knyga“ motyvais.

LITERATŪRINĖS INSTALIACIJOS

Abi festivalio dienas šurmuliuos knygų turgelis, kuriame 
vaikų ir paauglių literatūrą leidžiančios leidyklos „Nieko 
rimto“, „Tikra knyga“, „Žalias kalnas“, „Dominicus Lituanus“, 
„Muzikija“ ir „700 eilučių“ prekiaus naujausiomis ir kiek 
senesnėmis knygomis ir kitais literatūriniais atributais.

KNYGŲ TURGELIS

Festivalio lankytojų sočiais pilvais rūpinsis marga maitintojų 
kompanija – Bao bao, Beigelių vagonėlis, vegetariškas 
restoranas Casa La Familia.

MAISTO ZONA

PRAMOGOS:
• Dainuvos nuotykių slėnis – vaikams iki 11 m. 6 eur

• Kalitos kalno vasaros rogučių trasa – vaikams iki 14 m. 1 eur

• Pramoginis traukinukas (maršrutas Dainuvos slėnis–Lajų 
takas) – 1,5 eur pirmyn ir atgal

• WakePond vandenlenčių parkas – 20 %

• Cosmos paukščių takas www.pauksciutakas.eu – vaikams 
iki 12 m. 1 eur

• Nykščio namai: lauko teniso kortai, elektrinių paspirtukų, 
dviračių nuoma – 20 %

MAITINIMAS:
• WakePond vandenlenčių parkas – 20 % 

• Kavinė Paukštukas Pūga – gėrimams 10 %

• Restoranas Nykščio namai – 12 % 
 

APGYVENDINIMAS:
• Anykščių miesto kempingas Po žvaigždėm  
www.facebook.com/AnyksciuKempingas – 10 %

• Nykščio namai – 12 %

NUOLAIDOS SU 
FESTIVALIO APYRANKE
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