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Specialioji programa 

1. Synergium 3D video projektas „Synergium“, pakviesiantis susipažinti su 
parametrizmo stiliumi bei atskleisiantis vizualinį pastato 
suvokimą per geometrinių struktūrų žaismą. 

23:00 - 
02:00 val. 

S. Daukanto a. 3, 
LR prezidentūros 
pastato priekinis 
fasadas ir jo 
prieigos 

UAB „Video 
architects“ 

Tarpdisciplininis 
menas 

www.video
arch.lt 

2. Skambantys 
valdovų rūmai 

Valdovų rūmai kviečia į išskirtinius koncertus! 6 dalių 
muzikinėje programoje žiūrovai mėgausis gurmaniškos 
muzikos garsais. Tamsoje ne tik pamatykite, bet ir išgirskite 
daugiau! 

18:00 - 
02:00 val. 

Valdovų rūmai, 
Katedros a. 4 

Lietuvos 
pučiamųjų 
instrumentų 
orkestras 
„Trimitas“, Ms. 
Rostropovičiau 
fondas, Lietuvos 
muzikų sąjunga, 
Naujų idėjų 
kamerinis 
orkestras NI&Co, 
Gospel komanda 
„HARK!“, Valdovų 
rūmai 

Muzika www.vald
ovurumai.l
t 

3. Vilnius – Kaunas – 
Klaipėda 

Judesio, garso, vaizdo programa, kurią kurs skirtingų 
Lietuvos miestų kolektyvai 

16:00 - 
02:00 val. 

LR Prezidentūros 
rūmų kiemas, S. 
Daukanto a. 3 

Lietuvos jūrų 
muziejus, VšĮ 
„Klaipėdos 
šventės“ ir VDU 
kamerinis 
orkestras 

Tarpdisciplininis 
menas 

  

4. Lazerių tiltas: kai 
Mindaugas sutiko 
Žaliąjį 

Du upės krantai ir tiltai. Tiltai jungia krantus, o kas sujungs 
tiltus? Kas nutiktų jei vieną naktį tiltai imtų ir susijungtų? Ar 
tai įmanoma? Taip! 

23:00 - 
02:00 val. 

Neries krantinė 
tarp Karaliaus 
Mindaugo ir 
Žaliojo tiltų 

UAB „Optronika“ Vizualieji menai www.optron
ika.lt 

5. Nakties lazeriai. 
Kompozicija L/03 

Kompozicija L/03 tamsią naktį Gedimino pilies papėdę 
nušvies lazeriai. Neoniniais atspalviais dėmesį trauks 
grafinė kompozicija, įkvėpta geometrijos, aštraus 
minimalizmo estetikos, kasdienio kosmoso ir NDW muzikos 
garsų. 

23:00 - 
02:00 val. 

Gedimino kalno 
papėdė 

UAB „Optronika“ ir 
Kristina Alijošiūtė 

Vizualieji menai www.optron
ika.lt 

6. Šeimų erdvė Šeimų erdvė, kurioje mažuosius lankytojus įtrauks kūrybinės 
dirbtuvės, koncertai, spektakliai, žaidimai ir daygybė kitų 
mažiausiams ir jų tėveliams skirtų projektų. 

18:00 - 
00:00 val. 

Bernardinų 
sodas, Maironio 
g. 

  Kita   
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7. LRT OPUS Terasa Kokybiškos muzikos simboliu tapęs „LRT Opus” radijas 
kviečia į savo terasą, įsikūrusioje jaukiame Lietuvos 
muzikos teatro ir kino muziejaus amfiteatre. Jūsų laukia gyvi 
atlikėjų Beissoul&Einius, Colours of Bubbles, MC Mesijus, 
Solo ansamblis, Soul Moustache, Neteisėtai Padaryti bei 
legendinio Keistuolių Teatro pasirodymai! 

18:00 - 
02:00 val. 

Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino 
muziejaus 
kiemas, Vilniaus 
g. 41 

Anatolijus 
Chudoba 

Muzika www.face
book.com/
LRTOpus 

8. Juodais baltais Šiemet Lukiškių aikštėje koncertuos įvairių sudėčių duetai. 
Vidurnaktį koncertą vainikuos maestro Petro Geniušo 
pasirodymas: kartu su saksofonininku Liudu Mockūnu 
pristatys M. K. Čiurlionio kūrybos inspiruotą projektą „Jūra 
miške“. 

21:00 - 
01:00 val. 

Lukiškių aikštė Lietuvos muzikos 
ir teatro akademija 

Muzika www.lmta.lt 

9. GO GAGA’2014 Nuo 2005 metų kasmet vykstantis audiovizualinis projektas. 
AUDIO (gyvai/dj): MANOMAŽASISKARAS, 96WRLD, 
NRK1, YOUWIN, MANTAS T. (Partyzanai.com), NOSTRA 
(Partyzanai.com), SHN (Minimal.lt), ROADS (K.U.B. 
Collective) VIDEO: LUKAS MICEIKA, ORO PAGALVĖS, 
LAIMONAS ZAKAS, SUCKMAFINGER, GUDAS FOU, 
VYZDŽIAI. 

16:00 - 
02:00 val. 

Klubo „Soulbox“ 
terasa ir baro 
erdvė, Vilniaus g. 
33 / Palangos g. 
4 

Partyzanai Tarpdisciplininis 
menas 

www.gogag
ago.com, 
www.partyz
anai.com 

10. Martynas Levickis 
- Ekstremalus 
klasikos pliūpsnis 

„Martynas Levickis - Ekstremalus klasikos pliūpsnis“. Vienas 
iš jo amplua atskleidžiantis garsiausius, istorijos patikrintus 
klasikos opusus ir šiuolaikinės klasikinės muzikos šedevrus 
akordeonui ir ne tik. Būtina išankstinė registracija 
http://www.eventbrite.com/e/martynas-levickis-ekstremalus-
klasikos-pliupsnis-tickets-11812578741 

22:00 - 
23:20 val. 

Vilniaus 
Šv.Kotrynos 
bažnyčia, 
Vilniaus g. 30 

VŠĮ „Kristupo 
festivalis“ 

Muzika   

11. Vasaros CD 
blykstė 

Kūrybingų VTDK studentų projektas „Vasaros CD blykstė“ - 
tai unikalus kūrinys imituojantis žaižaruojančią miesto 
šviesomis arką. Projektui prireikė per 7000 kompaktinių 
diskų,  80 kv. metrų tinklo ir 20 jaunų, energingų ir kūrybiškų 
žmonių, kurie panoro pasidalinti savo jaunatviško 
džiaugsmo spalvomis su visais vilniečiais. 

18:00 - 
02:00 val. 

Baltas tiltas Vilniaus 
Technologijų ir 
dizaino kolegija 

Vizualieji menai www.vtdko.
lt 

12. Gatvės Gamta Gatvės Gamta - išplovimo būdu (reverse graffiti) ant 
Geležinio Vilko tunelio sienų užauginsime gatvės sodą, kad 
sienos nebūtų tokios nykios. 

20:00 - 
00:00 val. 

Geležinio Vilko 
tunelis 

Made in Vilnius Vizualieji menai   

13. Kosmosas+ - 
garsai ir vaizdai 

Specialiai festivaliui „Kultūros naktis“ režisierė Kirsten 
Dehlholm (Hotel Pro Forma, Danija) parengė LNDT 
spektaklio „Kosmosas+“ muzikinę-vizualinę versiją. 

19:00 - 
20:00 val.   
21:00 - 
22:00 val. 

Lietuvos 
nacionalinis 
dramos teatras, 
Gedimino pr. 4 

Lietuvos 
nacionalinis 
dramos teatras 

Tarpdisciplininis 
menas 

www.teatra
s.lt 
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14. Baltas labirintas Tamsiausioje Šventaragio dalyje - balto audeklo, garso, 
teksto ir šviesos pagalba sukuriamas klajonių labirintas, 
kuriame kiekvienas įėjęs vidun turės galimybę surasti ar 
išgirsti kitą Vilniaus miesto sapno erdvę. 

21:00 - 
00:00 val. 

Šventaragio 
slėnis 

Julija Ikamaitė ir 
Vėjas Aliukas 

Vizualieji menai   

15. Ar aš Don 
Quixote`as? 

Gatvės spektaklis-žygis po Vilnių. Keliaudami po gatves 
kartu su jaunuoju Don Quixote`u galėsite stebėti jo 
susitikimus su vilniečiais, matysite įspūdingas gatvės kovas, 
užeisite į „Bix“ barą bei prašmatnų vakarėlį. 

21:30 - 
23:00 val. 

Nuo Aušros Vartų 
g. 14 (Aušros 
Vartų) iki  
Etmonų g. 6 
(„Bix“ baro) 

Riterių Ordinas Teatras   

16. Muzikinis kubas 
„Sound Shapes“ 

Muzikinis kubas „Sound Shapes” yra interaktyvus žaidimas, 
laužantis kūrybos ir bendravimo barjerus. Šiame žaidime 
nėra laimėtojo ar pralaimėtojo: prie stalo priėję žaidėjai 
stumdo stiklines figūrėles, stalas atpažįsta figūrėlių judėjimą 
ir pagal tai gyvai kuriamas unikalus muzikos kūrinys. 

22:00 - 
01:00 val. 

Senoji ledainė 
(„Rotonda“) 
Gedimino kalno 
papėdėje į 
Šventaragio 
gatvės pusę 

Jonas Lekevičius, 
Aistė 
Jakimavičiūtė 

Kita   

17. Nemieganti Menų 
spaustuvė 

Šiltadaržio skersgatvyje iki sutemų skambės muzika, tryps 
šokėjai, žadins filmai ir jūsų menišką natūrą budins teatriniai 
pasirodymai 

18:00 - 
00:00 val. 

Menų spaustuvė, 
Šiltadaržio g., 6 

Menų spaustuvė ir 
Rezidentai 

Kita www.menu
spaustuve.l
t 

18. Kinas po 
žvaigždėmis 

„Kinas po žvaigždėmis“ - tai gero kino seansai po atviru 
dangumi, vykstantys visą vasarą - nuo ketvirtadienio iki 
šeštadienio, Šiuolaikinio meno centro kiemelyje. Po 
žvaiždėtu vasaros dangumi žiūrovai mėgausis nemokamu 
kinu ekrane, prilygstančiame dviejų aukštų namui! 

22:30 - 
00:00 val. 

ŠMC kiemelyje, 
Vokiečių g. 2 / 
Rūdninkų g. 1 

Kino teatras 
„Pasaka“ 

Kinas www.kinop
asaka.lt 

Teatras  

19. Spektaklis „Jis ir 
ji“ (rež. Birutė Mar) 

Tai kamerinis spektaklis, sukurtas pagal rašytojo J. Biliūno ir 
jo žmonos J. Janulaitytės-Biliūnienės laiškus ir kūrybą. 
Pagrindinius vaidmenis atlieka Aleksas Kazanavičius ir 
Birutė Mar. 

20:00 - 
21:00 val. 

Valstybinis 
jaunimo teatras, 
„Salė 99“, Arklių 
g. 5 

Valstybinis 
jaunimo teatras 

Teatras www.jauni
moteatras.lt 

20. LĖLĖ: N-14 Lėlių teatras suaugusiems - kas tai? Atsakymo  ieškokite 
Vilniaus teatro „Lėlė" vakarinėje programoje, kurios metu - 
naujo spektaklio  „Smėlio žmogus“ ištraukos peržiūra ir 
edukacinė šiuolaikinio lėlių teatro suaugusiems video 
prezentacija. 

19:00 - 
20:00 val. 

Vilniaus teatras 
„Lėlė", Didžioji 
salė, Arklių g. 5 

Vilniaus teatras 
„Lėlė“ 

Teatras www.teatra
slele.lt 

21. Oskaro 
Koršunovo „Shopping 
and Fucking“. Tarp 
1999-ųjų ir 2012-ųjų 

Kultiniu tapęs Oskaro Koršunovo „Shopping and Fucking“ 
1999-aisiais, tik įkūrus nepriklausomą teatrą, ir 2012-aisiais, 
spektaklį rodant paskutinį kartą. Dviejų spektaklių vaizdo 
įrašų peržiūra vyks OKT Studijoje, jau spėjusioje tapti 
pagrindine teatro laboratorinių ieškojimų erdve. 

18:00 - 
23:00 val. 

OKT Studija, 
Ašmenos g. 8 

VšĮ Oskaro 
Koršunovo teatras 

Teatras www.okt.lt 
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22. Muzikinis 
spektaklis „Vaistas 
nuo gyvenimo be 
skonio“ 

Komunikacijos teatro „Savi“ aktoriai ir Tarptautinis Algirdo 
Fondas šiemet pristato muzikinį spektaklį „Vaistas nuo 
gyvenimo be skonio“  pagal A. De Saint Exupery „Citadelę“. 

23:00 - 
01:00 val. 

Reformatų 
parkelis 

Komunikacijos 
teatras „SAVI“, 
Tarptautinis 
Algirdo Fondas, 
„Optronika“ 

Teatras www.tesa
vi.wordpre
ss.com 

23. Atvira repeticija: 
„Abejonės dėl 
karaliaus Mindaugo 
sūnaus Vaišvilko“ 
(rusų kalba) 

Tai – mažai žinomų įvykių rekonstrukcija. Apsikrikštijęs 
anksčiau nei tėvas, Vaišvilkas įkūrė pirmąjį Lietuvoje 
vienuolyną, kuriame atsiribojo nuo pasaulio. 

20:00 - 
21:30 val. 

Lietuvos rusų 
dramos teatro 
Didžioji salė, J. 
Basanavičiaus g. 
13 

Lietuvos rusų 
dramos teatras 

Teatras www.rusudr
ama.lt 

24. Spektaklis 
„Elektra“ 

Spektaklis - trijų Antikos dramaturgų tragedijų jungtis, 
siejama bendro Elektros mito. 

20:00 - 
21:30 val. 

Teatro salė, 
Vilniaus 
universitetas, 
Universiteto g. 3 

Klasikų asociacija, 
VU Filologijos 
fakultetas, Klasikų 
teatro trupė 

Teatras www.klasi
kai.lt 

25. Komedija 
suaugusiems S. 
Mrožeko „Serenada“ 
(Gaidžio šermenys) 

Kviečiame Jus į ekscentrišką grotesko komediją apie 
žmonių ydas ir silpnybes, slapčiausias svajones ir netikėtą 
jų išsipildymą. Registruotis iš anksto galima el. paštu 
vadyba@teatrasavilys.lt, arba tel. +37060852961. Renginio 
dieną registracija tik 
telefonu. Kvietimus bus galima atsiimti prieš renginį Vilniaus 
karininkų ramovėje. 

23:00 - 
00:00 val. 

Vilniaus įgulos 
karininkų ramovė, 
Pamėnkalnio g. 
13 

VšĮ „Avilio teatras“ Teatras www.teatra
savilys.lt 

26. Keliaujantis 
klounų orkestras 

Interaktyvus gydytojų-klounų, dirbančių didžiausiose šalies 
vaikų ligoninėse, muzikinis pasirodymas, kuris keliaus po 
judriausias miesto gatves. 

18:00 - 
19:30 val. 

Šiltadaržio g., 
Katedros aikštė, 
Bernardinų sodas 

Justė 
Kulakauskaitė 

Teatras www.raudo
nosnosys.lt 

Muzika 

27. African Sanctus Muzikinė kelionė nuo Viduržemio jūros iki Viktorijos ežero, 
nuo vakarų Sudano kalnų iki Raudonosios jūros. 

19:00 - 
20:00 val. 

Šv. Kotrynos 
bažnyčia, 
Vilniaus g. 30 

Vilniaus miesto 
savivaldybės 
choras „Jauna 
muzika“ 

Muzika www.jauna
muzika.lt 

28. Suomių ir 
norvegų atlikėjų 
koncertas 

Suomių moterų ansamblio „Tulivoima“ ir norvegų 
akordeonistų orkestro „Lindesnes Trekkspillklubb“ 
koncertas. 

20:00 - 
21:30 val. 

Vilniaus Rotušė, 
Didžioji g. 31 

Norvegijos 
Karalystės 
ambasada ir 
Suomijos 
Respublikos 
ambasada 

Muzika   

29. Tylioji diskoteka Ar kada nors teko dalyvauti diskotekoje, kurioje visi šoka, o 
muzika nesigirdi? Jei ne, kviečiame į „Tyliąją diskoteką“. 
Užuot naudojus garsiakalbių sistemą, vokiečių ir lietuvių DJ 
muziką girdėsite per belaides ausines. 

22:00 - 
02:00 val. 

Gatvė ties 
Gedimino pr. 5 

Goethe's institutas 
Lietuvoje 

Muzika www.goeth
e.de/lietuva 



 

5 
 

30. Muzikinė-
literatūrinė programa 
„F. G. Lorca. 
Liūdniausias 
džiaugsmas“ 

F. G. Lorca – mąslus ir linksmas, mylimas tautos kaip gitara, 
paprastas ir atjautus kaip vaikas, kaip pati jo tauta. Visiems, 
kas myli ispanišką vokalinę muziką, gitaros skambesį ir 
poeziją. 

18:00 - 
19:15 val. 

J. Heifeco salė, 
Lietuvos žydų 
bendruomenės 
namai, Pylimo g. 
4 

Petras Venslovas 
(aktorius), Raimonda 
Janutėnaitė 
(mecosopranas), 
Renata 
Krikščiūnaitė-
Barcevičienė 
(fortepijonas), 
Artūras Kelpša 
(gitara) 

Muzika   

31. Švediška 
vidurvasario muzika 
ir fika 

Muzikantai iš Švedijos visus linksmins liaudiškomis 
vidurvasario melodijomis, bus pristatyta unikali švediška 
tradicija - fika. 

18:00 - 
22:00 val. 

Švedijos 
ambasados 
kiemelis, Didžioji 
g. 16, Vilnius 

Švedijos 
ambasada Vilniuje 

Muzika www.swed
enabroad.
com/lt-
LT/Embas
sies/Vilniu
s/ 

32. Amžių dialogai. 
Klasika ir 
improvizacija 

Klasikinės muzikos šedevrai skambės drauge su spalvinga 
improvizacija, kurioje tradicija persipins su naujovėmis, 
interpretacija su įkvepiančia improvizacija. 

21:00 - 
22:00 val. 

Šv. Kazimiero 
bažnyčia, Didžioji 
g. 34 

Renata Marcinkutė 
Lesieur 

Muzika www.kazi
miero.lt 

33. Andrė & Alicija: 
The sound of sacred 
femininity 

Unikalus Andrės Pabarčiūtės ir Alicijos Eiliakas 
moteriškosios meditacinės muzikos projektas. 

23:00 - 
00:00 val. 

K. Sirvydo g. 4, 
įėjimas nuo V. 
Kudirkos aikštės 
pusės (tarp LR 
Vyriausybės ir 
PC „GO9“) 

Moters Magijos 
Mokykla ir studija 
„Menas būti“ 

Muzika www.andre.
lt,  
www.mena
sbuti.lt 

34. Principal 8' Dvi jaunos ir žavios vargonininkės Indrė Veličkaitė ir Aušra 
Pačegonytė grieš įvairių šalių kompozitorių vargonų muziką 
didžiausiais Lietuvoje Vilniaus universiteto Šv. Jonų 
bažnyčios vargonais. 

19:00 - 
20:00 val. 

Šv.Jonų 
bažnyčia, Šv. 
Jono g. 12 

I. Veličkaitė Muzika   

35. Valanda 
Prancūzijoje 

Koncertas „Valanda Prancūzijoje“ kviečia visus mylinčius 
prancūziško žodžio ir muzikos sintezę. Programoje 
skambės įvairių laikotarpių, žanrų bei stilių kūriniai. 
Prancūzišką muziką interpretuos Ieva Kašėta – sopranas, 
Nijolė Baranauskaitė – fortepijonas. 

19:00 - 
20:00 val. 

Prancūzų 
instituto Lietuvoje 
parodų salė, 
Didžioji g. 1 

Prancūzų institutas 
Lietuvoje 

Muzika www.institu
tfrancais-
lituanie.co
m 

36. Musica Notturna Vilniaus universiteto kamerinis orkestras kviečia į koncertą 
„Musica Notturna“. 

22:00 - 
23:00 val. 

Šv.Jonų 
bažnyčia, Šv. 
Jono g. 12 

VU kamerinis 
orkestras 

Muzika   
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37. Fortepijono C. 
Bechstein legenda 

M. K. Čiurlionio namų kamerinėje salėje skamba unikalus 
fortepijonas, pagamintas XIX a. pabaigoje Berlyne. Apie 
legendinio fortepijono istoriją pasakos pianistas Audrius 
Blažiūnas, prikėlęs šį instrumentą naujam gyvenimui, 
skambės Audriaus Blažiūno ir Eglės Janauskaitės atliekama 
muzika. 

21:00 - 
23:00 val. 

M. K. Čiurlionio 
namai, Savičiaus 
g. 11 

M. K. Čiurlionio 
namai 

Muzika www.mkcn
amai.lt 

39. Senojo arsenalo 
paslaptys ir nakties 
muzika 

Vienintelį vakarą lankytojams atvertame muziejaus 
archeologiniame požemyje ekskursijų vadovai pasakos 
Senojo arsenalo paslaptis, o salėse skambės jaunųjų 
talentų ir profesionalų atliekama muzika. 

18:00 - 
23:00 val. 

Taikomosios 
dailės muziejus, 
Arsenalo g. 3A 

Lietuvos dailės 
muziejus 

Muzika www.ldm.lt 

40. Tango 
Akademijos ir 
kvarteto „4 Tango“ 
gimtadienio 
koncertas 

Praėjo penkiolika metų nuo Tango Akademijos ir tango 
kvarteto „4 Tango“ (anksčiau „Tanguedia“) įkūrimo. Tango 
filosofija rado savo gerbėjus Lietuvoje, juos įtraukė, užbūrė, 
užkariavo jų širdis ir mintis. Tango kultūros puoselėtojas 
Eduardo Gimenez kviečia visus savo draugus, mokinius, 
mokytojus, muzikantus ir tango gerbėjus praleisti vakarą 
drauge. 

19:00 - 
22:00 val. 

Pamėnkalnio g. 
13 

Tango akademija 
ir Šokių akademija 

Muzika www.tang
oakademij
a.lt 

41. 9 minutės iki 
nakties 

Naktis. Žvaigždės. Šokis. Girliandos. Aistra. Džiaugsmas. 
Mėnulis. Jūra. Karštis. Juokas. Muzika. Suknelės. Gėlės. 
Balsas. Altas. Fortepijonas. Arfa. 

23:00 - 
01:00 val. 

Pilies g. 15, 2 
aukšto langai 

Julija Karaliūnaitė, 
Gertrūda 
Beinarytė, Viktorija 
Smailytė, Simona 
Zbarauskaitė, 
Jūratė Rekevičiūtė 

Muzika   

42. ERA. The Blind 
World 

Dviejų dalių muzikinis pasirodymas. 21:00 - 
23:30 val. 

V. Krėvės-
Mickevičiaus 
memorialinis 
muziejus, Tauro 
g.10-1 

Sigita Rimkutė Muzika www.vilniau
smuziejai.lt 

43. Muzika laive Muzikiniai pasirodymai „Baržoje“ 18:00 - 
00:00 val. 

Barža, prie 
Baltojo tilto 

  Muzika   

44. Vudstoko 
metamorfozės & 
Showcase 

Vudstoko metamorfozės - kai pačioje Senamiesčio širdyje, 
bus bandoma sukurti tikrą harmoniją tarp klausytojų ir 
atlikėjų ir visus „užsikrėsti” siautulinga Vudstoko dvasia. 
& Showcase pratęs šių dienos dvasią, dominuos - Garsas | 
Šviesa | Vizualizacijos | Dekoracijos. 

18:00 - 
02:00 val. 

Vilniaus mokytojų 
namų kiemelis, 
Vilniaus g. 39 

VŠĮ kultūros ir 
švietimo centras 
Vilniaus mokytojų 
namai ir „Vasaros 
terasa” 

Muzika www.kultur
a.lt 

45. Naktis Paryžiuje Koncertas „Naktis Paryžiuje“, atliekamas Marijos 
Geniušaitės ir Vikos Narvidaitės. 

22:00 - 
23:00 val. 

Galerija „Kristina 
Norvilaitė“, 
Užupio g. 1 

Kristina Norvilaitė Muzika www.galerij
a-
norvilaite.lt 
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46. Vilniaus uosto 
muzika 

„Vilniaus Uosto“ muzikinė programa 20:00 - 
00:00 val. 

Vilniaus uostas, 
prie Karaliaus 
Mindaugo tilto 

  Muzika   

47. Gongų ir 
archajinių 
instrumentų 
muzikinės 
improvizacijos 

Gongų ir kitų archajinių instrumentų muzikinės 
improvizacijos. 

20:00 - 
22:00 val. 

Pranciškonų 
Rūmų parkelis 

Raimondas 
Binkauskas 

Muzika www.gonga
s.lt 

48. Vienuolynų 
muzika 

Kviečiame susipažinti su vienuolynuose nuo V a. sukurta 
kontempliacijos ir maldos muzika, seniausiu sakraliniu 
giedojimu - grigališkuoju choralu. 

20:00 - 
21:00 val. 

Šv. Jonų 
bažnyčia, Šv. 
Jono g.12 

Vilniaus 
universiteto 
giedojimo mokykla 
Schola Cantorum 
Vilnensis 

Muzika   

49. „Artistų“ atradimai 
po atviru dangumi 

Naktinė gyvos muzikos klubo „Artistai“ programa. 19:00 - 
23:00 val. 

Gyvos muzikos 
klubas „Artistai“, 
Šv. Kazimiero g. 
3 

„Artistai“, Lina 
Kriukelienė 

Muzika www.artista
i.lt 

50. Lousiana Voodoo 
Blues 

Grupių iš Baltarusijos „White Sister's Bross“ ir „Swamp 
Stomp Blues“ bliuzo koncertas. 

20:00 - 
00:00 val. 

Užupio kavinė, 
Užupio g. 2 

Jaunimo asociacija 
„StudAlliance“ 

Muzika   

51. Džiazas po atviru 
dangumi su „BDMM 
Jazz Band“ 

Jaunimas žengs į džiazo muzikos erdves lyg į savo žaidimų 
kambarį, kuriame jie – žaismingi, laisvi, nevaržomi, pašėlę ir 
neabejotinai kompetentingi. 

20:00 - 
23:00 val. 

Kęstučio g. 39 Svetainė-baras 
„Veranda“ 

Muzika www.veran
da.lt 

52. Sakrali naktis Sakralinės muzikos koncertų ciklas jaukioje mažutėje 
senamiesčio bažnytėlėje, saugančioje stebuklingą Dievo 
Motinos paveiklsą bei po šventove esantį šaltinį. 

19:00 - 
21:00 val. 

Villniaus Šv. 
Kryžiaus 
bažnyčia, 
Daukanto a. 1 

Paulius Grigonis Muzika   

53. Band'as bus! Prisijunk prie laisvai muzikuojančių Vilniaus muzikantų ir 
darom band'ą! Jeigu moki bent jau plot, ateik! Kitko 
išmokysime. 

19:00 - 
02:00 val. 

Totorių g. 20 VšĮ „Natų 
knygynas" 

Muzika www.natos.
lt 

Kūrybinės dirbtuvės 

54. TBD laboratorija Vilniaus dailės akademijos grafinio dizaino studijos 
projektas, kuriame žiūrovai įtraukiami į patį kūrybos 
procesą. 

18:00 - 
01:00 val. 

Vilniaus dailės 
akademija, 
Maironio g. 3 

Aurimas 
Gaižauskas 

Kūrybinės 
dirbtuvės 

www.grafi
nisdizaina
s.vda.lt 

55. Ant kalno liūliavo „Kultūros naktį“ Venclovų namai-muziejus kviečia praleisti 
jaukioje aplinkoje, žaidžiant stalo žaidimus, šachmatus, 
skaitant įvairią poeziją ir prozą, mokslinę literatūrą, 
„Tarybinę moterį“, 1994-ųjų metų „Panelę“, išsakant savo 
mintis, filosofiją, keičiantis patirtimis ir istorijomis. 

19:19 - 
22:22 val. 

Venclovų namai - 
muziejus, 
Pamėnkalnio g. 
34 

Venclovų namai - 
muziejus 

Kūrybinės 
dirbtuvės 

www.vilnia
usmuziejai
.lt 
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56. Vėjo gaudynės Galerijoje „Aukso avis“ gaudysime Vėją! Savo pačių 
pasidarytu nepaprastu instrumentu į namus vėjo pagalba 
priviliosime laimę bei sėkmę. Registracija vyksta iki birželio 
18 d. el. paštu: pikapikaduo@gmail.com 

19:00 - 
00:00 val. 

Galerija  „Aukso 
avis“, Pilies g. 38 

Galerija  „Aukso 
avis“, „Pika pika“ 
kūrybinės 
dirbtuvės 

Kūrybinės 
dirbtuvės 

  

57. „Artoteka“ 
dirbtuvės 

Svajonių aitvarų dirbtuvės, kaleidoskopo, nuotaikų lėlių 
dirbtuvės bei akustinis „Baltojo kiro“ koncertas. Būtina 
išankstinė registracija el.paštu info@artoteka.lt. 

19:00 - 
00:00 val. 

A. Strazdelio g. 1 Menų studija 
„Artoteka“ 

Kūrybinės 
dirbtuvės 

www.artote
ka.lt 

58. Skundų knyga DĖMESIO, niurzgaliai lietuviai! Yra galimybė pasiskųsti ir 
iškeikti šio renginio organizatorius. Visa, kas negatyvu, bus 
įausta į atsiliepimų knygą. Mes jums padėsime! 

17:00 - 
22:00 val. 

Tauro Kalnas, V. 
Mykolaičio-Putino 
g. 5 

VšĮ „Audimo 
manufaktūra“ 

Kūrybinės 
dirbtuvės 

www.nytys.
com 

59. Atgal į praeitį: XIX 
a. šešėlių teatras ir 
LDK senieji amatai 

Šešėlių teatro spektaklis, šešėlinių lėlių gamyba ir Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės amatų pristatymai.  Būtina 
išankstinė registracija šiais kontaktais: 
Tel./faks.: +370 5 2125169 
El. paštas: vdaa.dirbtuves@gmail.com. 

19:00 - 
00:00 val. 

Senųjų amatų 
dirbtuvės, 
Savičiaus g. 10 

Vilniaus dailiųjų 
amatų asociacija ir 
Amatininkų klubas 
„Dvaro meistrai“ 

Kūrybinės 
dirbtuvės 

www.vdaa.l
t 

60. Filosofinis 
pobūvis 

Neformalus kūrybinis susivienijmas iš filosofijos alumnų ir 
patyrusių teatralų užsimojo naujai perskaityti Platono 
„Puotą“. 

19:00 - 
21:00 val. 

Vilniaus mokytojų 
namų Mažoji salė 
(2 aukštas), 
Vilniaus g. 39 

VšĮ Ateities 
visuomenės 
institutas 

Kūrybinės 
dirbtuvės 

www.future
soc.com 

61. Naktis keramikų 
dirbtuvėje 

Naktis keramikų dirbtuvėje – puiki proga apsilankyti ir 
susipažinti su vienu seniausiu – puodininkystės amatu 
Lietuvoje. 

21:00 - 
23:00 val. 

Pranciškonų g. 6 
ir S. Skapo g. 3-
34 

VšĮ „Amatų gildija“ Kūrybinės 
dirbtuvės 

www.amatu
gildija.lt 

62. Teatralizuoti 
personažai – 
šukuosena, 
makiažas, kostiumas 

Teatralizuoti personažai – šukuosena, makiažas, kostiumas 
– arba kas iš tiesų vyksta „Už kulisų“ (angl. „Backstage“). 

21:00 - 
23:30 val. 

Prie prekybos 
centro „Centro 
pasažas“ 
pagrindinio 
įėjimo, Vilniaus 
g.10 

Make Up Store ir 
grožio namai 
„Secret of Beauty“ 

Kūrybinės 
dirbtuvės 

www.mak
eupstore.s
e/ltlt/home
.php 

Tarpdisciplininis menas 

63. YAGA RAY Nedidelis šviesos, garso, instaliacijų, muzikos ir poezijos 
festivalis, Neries krantinėje. Į šią magišką, spindinčią vietą 
būsite palydėti nuo Vingio parko pėsčiųjų tilto. 

20:00 - 
01:00 val. 

Prie pėsčiųjų tilto 
į Vingio parką, 
Birtutės g. 20, 
Žvėrynas 

Arturas Farinoff, 
Antonas Shoom, 
Justas Žekonis 

Tarpdisciplininis 
menas 

www.yaga.l
t/ray 

64. Gėlių Muzika Trumpiausią vidurvasario naktį Lietuvos nacionalinio 
dramos teatro fojė skleisis trapi „Gėlių muzika“. 

22:30 - 
23:30 val. 

Lietuvos 
nacionalinio 
dramos teatro 
fojė, Gedimino pr. 
4 

Nijolė Kniukštaitė-
Vaičiulienė 

Tarpdisciplininis 
menas 

www.nijole
-
kniukstaite
.weebly.co
m 
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65. Erdvė ir kūnas Vizualaus, medijų ir garso meno kūrėjai iš skirtingų Šiaurės 
Europos žemėlapio taškų susiburs gyvam kūrybos procesui 
Lietuvos sostinėje  – Vilniuje. 

22:00 - 
02:00 val. 

DSG/Dailininkų 
sąjungos galerija, 
Vokiečių g. 2 

DSG/Dailininkų 
sąjungos galerija 

Tarpdisciplininis 
menas 

www.dsgal
erija.lt 

66. Gėlės apgavikės „PHp/Creative Lab.“ komanda pristato konceptualią 
vizualinę kvapų parodą �– eksperimentą! 

20:00 - 
01:00 val. 

VDA tekstilės 
galerija-dirbtuvės 
„ArtiFex“, Gaono 
g. 1 

„PHp/Creative 
Lab.“ (Aistis 
Mickevičius, Dovilė 
Džervutė, Povilas 
Laurinkus) 

Tarpdisciplininis 
menas 

  

67. Skambantis 
žmogus 

Klausysimės to, kas įkvėpdavo V. Mykolaitį-Putiną kurti,  
skaitysime poeziją, pasakosime ir kalbėsimės apie poetą, 
muziką, poeziją.  
Trauksime viską – rašytojo radijo imtuvus, patefoną, 
vinilines plokšteles! 

18:00 - 
23:00 val. 

Tauro g. 10-3 V.Mykolaičio-
Putino 
memorialinis 
butas-muziejus 

Tarpdisciplininis 
menas 

www.vilniau
smuziejai.lt 

68. Ekspozicija 1/30 Šviesos instaliacija ir performansas paremtas dviem 
fotografinės šviesos antonimais. Baltos šviesos blyksniais – 
išryškinančiais vaizdą tamsoje ir raudonos šviesos srautu – 
klasikinio fotoproceso inkubatorine aplinka. 

21:00 - 
00:00 val. 

Prospekto 
fotografijos 
galerija, 
Gedimino pr. 43 

Lietuvos 
fotomeninkų 
sąjunga 

Tarpdisciplininis 
menas 

www.photo
graphy.lt 

69. Tibetas 
fotografijoje, 
literatūroje ir kino 
filmuose 

Naktiniai skaitymai, kurių metu skaitomos ištraukos iš 
rašytojos Jurgos Ivanauskaitės knygų trilogijos „Tibeto 
mandala“. 
Fotografės ir keliautojos Bertos Tilmantaitės paroda „O kur 
Tibetas?“. Bus rodomi filmai apie Tibeto kultūrą. 

21:00 - 
02:00 val. 

Tibeto skveras, 
Malūnų g., 
Užupis 

Tibeto rėmimo 
grupė 

Tarpdisciplininis 
menas 

www.freeti
bet.lt 

70. Japonija 
mėnesienoje 

Suaugusiųjų japoniškų drabužių madų šou, arbatos 
ceremonija, kovų menų pasirodymai bei daugybė japoniškų 
veiklų visiems! 

20:00 - 
01:00 val. 

Rūmai ant Tauro 
kalno, V. 
Mykolaičio-Putino 
g. 

VšĮ Jukaris Tarpdisciplininis 
menas 

www.yukari
.lt 

71. KALA TOLI KALA TOLI, tai erdvės ir laiko haliucinacija virstanti realybe. 
Tai, kas TOLI, nesuvokiama be to, kas ARTI. Kas TYLU, 
nesuvokiama be to, kas GARSU. Tik ŠVIESAI užgesus 
patiriama TAMSA. 
TOLI masina eiti artyn, kviečia judėti link, ištirti TOLIUS. 

20:00 - 
02:00 val. 

Kalnų parkas KalaSoundsystem, 
Kirtimų kultūros 
centras 

Tarpdisciplininis 
menas 

  

72. Objektas. 
Interpretacija. Laikas 
/ Laikas. Objektas. 
Interpretacija/ 
Interpretacija. Laikas. 
Objektas 

Šis projektas – tai „bandomoji“ išgyvenamo ir mąstomo 
kūrybos proceso vizualizacija. 

21:00 - 
00:00 val. 

prie „Dailu“ 
studijos, 
Bernardinų g. 10 

Justino 
Vienožinskio menų 
fakultetas, Kauno 
kolegija 

Tarpdisciplininis 
menas 
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73. VDA  galerijoje 
„ARgenTum“- 
performansai: 
„Lithuanian chips“, 
„Pilnatys“, metalo 
plastika. 

Galerijos „ARgenTum“ prieigose „Pilnatys“ pateiks pusiau 
akustinį, pusiau orkestrinį pasirodymą su galimybe tapti jo 
dalimi. Ieškosime to tyro grynuolio, kurį kiekvienas nešiojasi 
savo viduje, nepamiršdami, kad rokenrolas ir šokis 
akivaizdžiai yra jo dalis. 

20:00 - 
02:00 val. 

Latako g. 2 VDA autorinės 
juvelyrikos galerija 
„ARgenTum“ 

Tarpdisciplininis 
menas 

www.argent
um.lt 

74. Akivarų skveras „Akivarų skveras“ –  unikalus projektas, senų architektūrinių 
pastatų kiemą paversiantis menine erdve, kurioje 
kūrybiškumui nebus ribų.  Jūsų lauks grafikos, tapybos, 
meninės instaliacijos darbai, muzikinės improvizacijos, 
koncertai ir kiti alternatyvūs kūrėjų pasirodymai. 

20:00 - 
02:00 val. 

Vidinis kiemas, A. 
Jakšto g. 5, 

Baras „Akivarai“ Tarpdisciplininis 
menas 

www.akivar
ai.lt 

75. Mažasis Blusų 
festivalis 

Mažasis Blusų festivalis mieste! 20:00 - 
00:00 val. 

Totorių g. 7 Lina Albrikienė Tarpdisciplininis 
menas 

www.blus
ufestivalis.
lt 

76. A I D I . L T Renginio metu geometriniai audinių raštai ir struktūros tarsi 
aidas iš praeities įsikūnys ant įvairiausių dabarties pavidalų: 
papuošalų, interjero detalių ir namų apyvokos daiktų, o 
kūrybinėse dirbtuvėse kiekvienas galės susikurti savo A I D 
I . L T  atviruką. 

18:00 - 
01:00 val. 

Rūmai ant Tauro 
kalno, 
V.Mykolaičio-
Putino g. 5 

RASA deSIGN 
(dizainerė Rasa 
Baradisnkienė) 

Tarpdisciplininis 
menas 

www.rasad
esign.eu 

77. Šviečiantys 
žmonės 

Kartais pamatai žmogų ir atrodo, kad jis šviečia... Būtina 
išankstinė registracija telefonu +37068030718. 

21:00 - 
23:00 val. 

Užupio meno 
inkibatorius, 
Užupio g. 2 

VŠĮ Holistinis 
judėjimo teatras 
„S“ 

Tarpdisciplininis 
menas 

www.iaf-
animamun
di.com 

78. Letmefix: video, 
garso meno ir 
performansų video 
peržiūra 

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos 2013 m. 
vykdyto 
projekto metu surinkti Lietuvos autorių video, garso meno 
bei 
performansų video dokumentacijos darbai. 

20:00 - 
23:00 val. 

LTMKS projektų 
erdvė „Malonioji 
6”, Malonioji g. 6 

Lietuvos 
tarpdisciplininio 
meno kūrėjų 
sąjunga 

Tarpdisciplininis 
menas 

www.letme
koo.lt 

Vizualieji menai 

79. Silikono pieva „Technariumo“ dirbtuvėse gimęs Ievos Marijos Dautartaitės 
meninis projektas, šiais metais keliausiantis į Black Rock 
dykumą – festivalį „Degantis žmogus“ (JAV). 

22:00 - 
02:00 val. 

Rūdininkų 
parkelis 

VšĮ Degantis 
žmogus, Ieva 
Marija Dautartaitė 

Vizualieji menai www.dega
ntiszmogu
s.lt 

80. Tarptautinė 
šiuolaikinio meno 
mugė 
ARTVILNIUS'14 

Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė ARTVILNIUS’14. 18:00 - 
21:00 val. 

Lietuvos parodų 
ir kongresų 
centras 
LITEXPO, Laivės 
pr. 5 

Lietuvos meno 
galerininkų 
asociacija 

Vizualieji menai www.artviln
ius.com 
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81. Šeštoji 
respublikinė tekstilės 
bienalė „TEKSTILĖ 
X“ 

Šeštoji respublikinė tekstilės bienalė atspindi Lietuvos 
tekstilės meno tradicijas, vyraujančias tendencijas, 
dabartinius ieškojimus, kartų kaitos niuansus. Bienalę 
papildo kilnojamoji Japonijos tekstilės miniatiūrų paroda. 

12:00 - 
23:00 val. 

Galerija „ARKA“, 
Aušros Vartų g. 7 

Galerija „ARKA“ Vizualieji menai www.arkag
alerija.lt 

82. Kosminė knyga Knygų, šviesos ir video instaliacija „Kosminė knyga“. 
Instaliacija apie tai kuo knyga virsta, apie kosminę knygos 
ateitį, apie vartomų puslapių jėga ir tą kosmosą į kurį mus 
nuneša istorijos. 

22:00 - 
01:00 val. 

K. Sirvydo g. 4, 
įėjimas nuo V. 
Kudirkos aikštės 
pusės (tarp LR 
Vyriausybės ir 
PC „GO9“) 

Goda Lukaitė, 
Adelė Liepa 
Kaunaitė, Tomas 
Mackonis 

Vizualieji menai   

83. Virsmas Tai naivi ir ironiška fantazija, bandymas perprasti ir 
pavaizduoti tariamą šiukšles miške mėtančių žmonių 
mąstymo būdą, tolimesnio šiukšlių miške buvimo, 
adaptacijos, jų virsmo įsivaizdavimą. 

18:00 - 
02:00 val. 

Šventaragio 
slėnis, prie 
Valdovų rūmų 

Elžbieta 
Jankovska-
Bortkevič 

Vizualieji menai   

84. Meno celės 2014 Dailės akademijos bakalaurų ir magistrų baigiamųjų darbų 
paroda. 

17:00 - 
01:00 val. 

VDA parodų 
salės 

Vilniaus dailės 
akademija 

Vizualieji menai www.vda.lt 

85. Jaunojo 
dizainerio prizas 
2014 

Tai jau ketvirtus metus vykstantis jaunųjų Lietuvos 
dizainerių konkursas-paroda. 

18:00 - 
01:00 val. 

Vilniaus dailės 
akademija, 
„Titaniko“ 
ekspozicijų salė 
(1 aukštas), 
Maironio g. 3 

Marius 
Urbanavičius 

Vizualieji menai www.dic.lt 

86. Praeitis – 
Dabartis 

Interaktyvi fotografijos paroda požeminėje automobilių 
stovėjimo aikštelėje. Parodoje išvysite senojo ir naujojo 
Vilniaus vaizdinių fotosintezę, apimančią viską – nuo 
senosios ir naujosios miesto architektūros iki gyvojo miesto 
simbolių – gyventojų. 

19:00 - 
23:30 val. 

Požeminė 
automobilių 
stovėjimo aikštelė 
Gedimino 
prospekte (prie V. 
Kudirkos aikštės) 

Klubas 
„Fotokablys“ 

Vizualieji menai www.fotok
ablys.lt 

87. Miesto Maisto 
Veidas 

Vilniaus dizaino kolegijos kūrybinių industrijų dizaino ir 
taikomosios fotografijos studentai bendradarbiaudami su 
„ČiopČiop“ ir Vilniaus savivaldybės Turizmo skyriumi kviečia 
kartu ieškoti miesto maisto veido! 

18:00 - 
21:00 
val.. 

„ČiopČiop“, Žvejų 
g. 2 

VDK kūrybinių 
industrijų dizaino 
katedra kartu su 
„ČiopČiop“ 

Vizualieji menai www.dizain
okolegija.lt, 
www.ciopci
op.lt 

88. Vienybė amžinai 
težydi! 

Ši instaliacija – palinkėjimas mums visiems. Lietuvos himno 
fragmento vizualizacijos elementų derinys – tai tarsi 
simbolių kodas: penklinę sujungęs mazgas – vienybės, 
akmuo skulptūroms – amžinybės simbolis, o žiedai 
vaizduoja himne minimą vienybės žydėjimą. 

18:00 - 
02:00 val. 

V. Kudirkos 
aikštė, prie 
paminklo 

Elžbieta 
Jankovska-
Bortkevič 

Vizualieji menai   
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89. Kultūros šėlsmas 
muziejuje 

Andriaus Makarevičiaus tapybos darbų parodos atidarymas. 20:00 - 
00:00 val. 

Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino 
muziejus, 
Vilniaus g. 41 

Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino 
muziejus 

Vizualieji menai www.ltmkm
.lt 

90. Dailės, grafikos 
paroda „Rygos 
vernisažas" 

Parodoje pristatomi septynių autorių iš Rygos dailės ir 
grafikos darbai. 

20:00 - 
00:20 val. 

Bokšto g. 4/2 Asociacija „Rusų 
kultūros centras“ 

Vizualieji menai www.rkc.lt 

91. Juodu ant balto Spalvos keičia. Užapvalina. Nugludina. Pridengia trūkumus. 
Paryškina privalumus. Užmaskuoja. Bet labiau ne išorę. Ne 
veido bruožus. Ne mimiką. Labiau vidų. Subtilius dvasios 
virpesius. Baimę. Nerimą. Viltį. Kai nėra spalvų, žmogaus 
siela - lyg ant delno. 

21:00 - 
23:00 val. 

Viešbučio 
„Amberton“ 
restorano langai, 
Odminių skveras 

Ramūnas 
Danisevičius 

Vizualieji menai   

92. Atrask 
architektūros pilaitę! 

Sužinokite daugiau apie Lietuvos architektūrą ir architektus! 18:00 - 
00:00 val. 

Lietuvos 
architektų 
sąjungos būstinė, 
Kalvarijų g. 1 

Lietuvos architektų 
sąjunga 

Vizualieji menai www.archi
tektusajun
ga.lt 

93. Šviesos 
instaliacija 

(AV17) galerija vilniečius ir miesto svečius nustebins 
netikėta jauno, konceptualios skulptūros kūrėjo Rafal 
Piesliak instaliacija. 

19:00 - 
23:00 val. 

(AV17) galerija, 
Aušros Vartų g. 
17 

(AV17) galerija Vizualieji menai www.av17
gallery.co
m 

94. Radvilų herbo 
„Trimitai“ mozaika 
atgyja prie Radvilų 
rūmų muziejaus 

Prie Radvilų rūmų muziejaus menininkas Robertas Gritėnas 
iš smaltos ir keramikos dėlios mozaiką - Radvilų herbą 
„Trimitai“.  
Nuo 18:00 iki 01:00 val. nemokamam lankymui bus atviros 
visos Radvilų rūmų muziejaus ekspozicijos bei parodos, 
18:00 ir 20:00 val. vyks nemokamos ekskursijos. 

18:00 - 
01:00 val. 

Radvilų rūmų 
muziejus, 
Vilniaus g. 24 

Lietuvos dailės 
muziejus 

Vizualieji menai www.ldm.lt 

95. Anamorfozė Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentų 
manipuliacija erdve ir vaizdu, kurie visuma pavirsta tik 
žiūrint iš vieno vienintelio taško. 

18:00 - 
02:00 val. 

Gedimino pr. 27 Vilniaus 
technologijų ir 
dizaino kolegija 

Vizualieji menai www.vtdko.
lt 

96. Grafika iki 
vidurnakčio 

Menininkai kviečia bent trumpam tapti grafikais ar jų 
draugais stebint dvi video projekcijas, kuriose bus atvirai 
dalijamasi grafikos paslaptimis. 

22:00 - 
00:00 val. 

VDA naujieji 
rūmai, Malūnų g. 
5 

Marija 
Marcelionytė-
Paliukė 

Vizualieji menai www.grafi
ka.vda.lt 

97. Paroda „1989. 
Sistemos žlugimas“ 

Paroda skirta 25-osioms komunizmo žlugimo Lenkijoje 
metinėms. 

18:00 - 
02:00 val. 

K. Sirvydo 
skveras 

Lenkijos institutas 
Vilniuje 

Vizualieji menai www.lenku
kultura.lt 

98. Gyvoji 
archeologija Vilniuje 

Kviečiame į didžiausio Lietuvoje eksperimentinės 
archeologijos klubo meistrų parodą, skirtą Kernavės 
archeologinės vietovės įrašymui į UNESCO pasaulio 
paveldo sąrašą! 

17:00 - 
20:00 val. 

Lietuvos 
nacionalinė 
UNESCO 
komisija, Šv. 
Jono g. 11 

Lietuvos 
nacionalinė 
UNESCO komisija, 
eksperimentinės 
archeologijos 

Vizualieji menai www.unesc
o.lt 



 

13 
 

klubas „Pajauta“ 

99. Naktis žinių 
muziejuje 

„Rupert“ pristato - šiuolaikinio meno vakarą, kuriame 
savarankiškai arba su kuratorių komanda galima apžiūrėti 
Lia ir Dan Perjovschi parodas. 

18:00 - 
21:30 val. 

Edukacijos, 
rezidencijų ir 
parodų centras 
„Rupert“, 
Meškeriotojų g. 
33, Valakampiai 

„Rupert“ Vizualieji menai   

100. Metamorfozės Žaismingų šešėlių pagalba išgaunami įvairūs judesiai ir 
figūros ant senamiesčio sienos. 

22:00 - 
01:00 val. 

Šv. Mykolo g. 4 Kristina Šaltytė Vizualieji menai   

101. Naktinė tapyba 
„Ramių Bičių“ menų 
studijoje 

Kviečiame pasinerti į spalvų pasaulį ir prisidėti pora (ar 
keliolika) potėpių kuriant bendrą tapybos šedevrą! 

18:00 - 
22:00 val. 

„Ramių Bičių“ 
menų studija, 
Žemaitijos g. 11 

VšĮ „Ramios Bitės“ Vizualieji menai www.menu
studija.lt 

102. XIX a. Vilniaus 
Shopingo istorija 

Ekspozicijos „Pasivaikščiojimas Vokiečių gatve XIX amžiuje: 
kur ir ką pirko Vilniaus gyventojai“ atidarymas. Pranešimo 
„Penkių stambiausių XIX a. Vilniaus parduotuvių istorija“ 
skaitymas. Filmo „Picasso nuotykiai“ (1978) peržiūra 
galerijos kino salėje . 

18:00 - 
22:00 val. 

Galerija „Šofar“, 
Mėsinių g. 3a/5 

Galerija „Šofar“ Vizualieji menai www.jewish
center.lt 

103. Fragmentas iš 
skulptūrinio objekto 
„Žalia giria-balta jūra“ 

Galerija „terra recognita“ pristato menininko Sauliaus 
Vaitiekūno fragmentą iš šiuo metu tarptautinėje šiuolaikinio 
meno mugėje „ArtVilnius‘2014“ eksponuojamo skulptūrinio 
objekto „Žalia giria-balta jūra“. 

18:00 - 
23:00 val. 

Galerija „terra 
recognita“, Stiklių 
g. 7 

Galerija „terra 
recognita“ 

Vizualieji menai   

104. Color Splash Color Splash (Spalvos Pliūpsnis) - kolektyvinių paveikslų 
tapymas viešosiose erdvėse, išliejant dažus į drobes. 

20:00 - 
21:30 val. 

Drakono pieva – 
Krokuvos / 
Giedraičių g. 
sankryža 

VšĮ „Laimikis.lt” Vizualieji menai www.laimiki
s.lt 

105. Šaudyklėlę 
šaudom, audeklėlį 
audžiam 

Lankytojai galės susipažinti su lietuvių liaudies drabužiais, jų 
gamybos būdais, dailininkų A. ir A. Tamošaičių kūriniais. 

19:00 - 
01:00 val. 

Dominikonų g. 
15/1 

Laimutė 
Lukoševičienė 

Vizualieji menai www.vda.l
t/index.ph
p/pageid/1
714 

106. Jaunas menas Projektas „Jaunas menas“ - tai Lietuvos jaunosios kartos 
idėjų ir vizijų pristatymas galerijoje po atviru dangumi, 
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos kiemelyje. 

18:00 - 
00:00 val. 

Augustijonų g. 
8/10 

Vilniaus Vytauto 
Didžiojo Gimnazija 

Vizualieji menai www.vyta
utodidziojo
.vilnius.lm.
lt 
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Šokis 

107. „Low Air“ vasara 
– „Jam In The City“ 

Išeik į miestą šokti! Naujai duris atverianti „Low Air“ šokio 
mokykla/teatras kviečia į unikalią šokio erdvę Vilniaus 
širdyje. 

22:00 - 
00:00 val. 

Gedimino pr. 2A, 
3 aukštas 

VšĮ Urbanistinio 
Šokio Teatras 
„Low Air“ 

Šokis www.lowair
.lt 

108. Swing in the 
wind with rock'n'roll 

Nesvarbu lietus ar saulė, čia rasite kokybišką muziką - 
swing, funk ir rock'n'roll garsus. Su energijos pilnais šokėjais 
užpildysime Sirvydo parkelį geros nuotaikos vėjais! 

19:00 - 
02:00 val. 

K. Sirvydo 
skveras 

Justas 
Grigaravičius 

Šokis   

109. Flamenko šokio 
šou „Fiesta 
Flamenca“ 

Tai ispaniško ritmo, šviesų ir išraiškingai viliojančio 
flamenko šokio fiesta, į kurią pakviestas kiekvienas! 

22:30 - 
23:20 val. 
23:30 - 
00:20 val. 

Odminių skveras FLAMENKO.LT Šokis www.flame
nko.lt 

110. Visos gyvenimo 
spalvos! 

Visos gyvenimo spalvos ir aistros, pakilimai ir nuopuoliai, 
džiaugsmas ir liūdesys, juokas ir ašaros vienoje šokių 
aikštelėje, pačioje Vilniaus širdyje, besimėgaujant kava. 

21:00 - 
22:00 val. 

Lukiškių aikštė, 
prie „Coffee Inn“ 
lauko kavinės 

Flamenko šokių 
grupė „Soleá“ ir 
„Coffee Inn“ 
komanda 

Šokis   

111. Šokio filmo 
„B.Triušį besivejant“ 
premjera 

Šokio teatro „comma8“ įkūrėja Rūta Butkus ir kino 
operatorius Audrius Zelenius leidžiasi į nesuvaldomą 
kelionę po Vilniaus ir mūsų pasąmonės pasakas. 

22:30 - 
00:00 val. 

NDG kiemas, 
Konstitucijos pr. 
22 

Šokio teatras 
„comma8“ 

Šokis   

Kinas 

112. LRT.lt pristato: 
„Klausimėlio“ hitai 

Laida „Klausimėlis“, LRT televizijos eteryje pasirodžiusi 
2000-ųjų pradžioje, aplankė visus Lietuvos miestus ir 
miestelius ir nuo tada nufilmuotose 435 laidose aptarė bene 
visus gyvenimo reiškinius. Išradingiausi praeivių atsakymai 
– Jūsų dėmesiui! 

22:00 - 
01:00 val. 

Salomėjos Neries 
skverelis, 
Vilniaus g. 32 

LRT Kinas www.lrt.lt 

113. 
Trumpametražiai 
airiški filmai 

Airijos ambasadoje bus rodomi trumpametražiai filmai, 
animacija ir dokumentiniai trumpametražiai filmai. Filmų 
temos varijuoja nuo meilės ir praradimo iki kelionių ir 
neįprasto susižavėjimo maistu! Registracija vyks šiais 
kontaktais: Tel: 852661063, 852661054 
El.p.:vilnius@embassy.mzv.cz, laura_vanceviciene@mzv.cz 

17:00 - 
21:00 val. 

Gedimino pr. 1, 2 
aukštas 

Airijos ambasada Kinas www.web.
dfa.ie/hom
e/index.as
px?id=359
41 

114. B.Hrabalą 
prisimenant 

Jirži Menzel filmas „Aš aptarnavau Anglijos karalių“ pagal to 
paties pavadinimo B.Hrabalo romaną ir 100-osioms 
B.Hrabalo gimimo metinėms skirtos parodos „Bohumilas 
Hrabalas: Kas aš esu?“ atidarymas. 

18:00 - 
20:00 val. 

Birutės g. 16 Čekijos 
Respublikos 
ambasada Vilniuje 

Kinas www.mzv.c
z/vilnius 

115. Lietuviško kino 
pristatymas ir 
demonstravimas 

„Beepart” kūrybinės dirbtuvės, įsikūrusios Pilaitėje, kviečia 
visus į lietuviško filmo „Dzūkijos jautis“ peržiūrą. 

22:00 - 
23:40 val. 

„Beepart” 
kūrybinės 
dirbtuvės, Pilaitė 

„Beepart” 
kūrybinės 
dirbtuvės 

Kinas www.beep
art.lt 
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116. Tebūnie kinas 
naktį 

UAB „Eika” ragina nemiegoti ir žiūrėti filmus po atviru 
dangumi ant „Eika verslo centro” daugiaaukštės automobilių  
stovėjimo aikštelės stogo. 

23:00 - 
01:00 val. 

„Eika verslo centro” 
daugiaaukštės 
automobilių 
stovėjimo aikštelės 
3 aukštas. Tarp A. 
Goštauto g. 40A ir 
A. Goštauto g. 40B 
pastatų 

UAB „Eika“ Kinas   

117. Filmų naktis 
ON27 

Filmų naktis ON27 rodo lietuvišką kiną, nuo klasika jau 
pripažintų iki tų, kurie dar pakeliui į kino istorijos vadovėlius. 

18:00 - 
22:30 val. 

ON27, Mindaugo 
g. 27 

Oslo namų meno 
erdvė 

Kinas www.faceb
ook.com/on
27Vilnius 

118. Tikros kavos ir 
kino gurkšnis 

„Vero Cafe“ kviečia į trumpametražių animacinių ir kino filmų 
naktį. 

19:00 - 
22:00 val. 

Didžioji g. 30 ir 
Gedimino pr. 1 

„Vero Cafe“ Kinas www.veroc
afe.lt 

Kita 

119. Šiuolaikinio 
meno, kino ir 
elektroninės muzikos 
programa 

Kino bei elektroninės muzikos programa. 18:00 - 
00:00 val. 

Šiuolaikinio meno 
centras, Vokiečių 
g. 2 

Šiuolaikinio meno 
centras 

Kita www.cac.lt 

120. Undisclosed 
circus project 

Šiuolaikinio cirko performansas, jungiantis kelias disciplinas, 
tokias kaip oro akrobatika, žongliavimas, šokis. 

22:00 - 
23:00 val.  
00:00 - 
01:00 val. 

Šventaragio 
slėnis 

Konstantin 
Kosovec 

Kita www.firesh
ow.lt 

121. Istoriniai 
naktinėjimai Valdovų 
rūmuose! 

Nemokamas ekspozicijų lankymas. 18:00 - 
22:00 val. 

Valdovų rūmai, 
Katedros a. 4 

Nacionalinis 
muziejus Lietuvos 
Didžiosios 
Kunigaikštystės 
valdovų rūmai 

Kita www.valdo
vurumai.lt 

122. Išskirtiniai ir 
negirdėti faktai apie 
lietuviškų pinigų 
istoriją 

Lietuvos banko pinigų muziejus atskleidžia pinigų ir 
finansinio pasaulio istoriją, pristato šių dienų realybę, dideli 
dėmesį skiria Lietuvos Respublikos pinigų istorijai ir 
negirdėtiems faktams apie šalies pinigus. 

18:00 - 
02:00 val. 

Pinigų muziejus, 
Totorių g. 2/8 

Lietuvos banko 
pinigų muziejus 

Kita   

123. Dainų šventės 
tradicijos pristatymas 

Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia susipažinti su dainų 
švenčių tradicija – dalyvauti edukacinėje programoje 
vaikams, susipažinti su tautinio kostiumo istorija, 
pasiklausyti etnomuzikos koncerto. 

18:00 - 
21:00 val. 

Lietuvos 
nacionalinis 
muziejus, 
Naujasis 
arsenalas, 
Arsenalo g. 1 

Lietuvos 
nacionalinis 
muziejus 

Kita www.lnm.lt 
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124. Šiaurės Kablys „Kultūros naktį“ Kultūros baras „Kablys“ virsta „Šiaurės 
Kabliu“ ir kviečia visus ekstremalios gatvės kultūros 
mėgėjus, eksperimentinio teatro stiprių nervų žiūrovus  bei 
naujausios skandinaviškos muzikos klausytojus. 

19:00 - 
02:00 val. 

Kultūros baras 
„Kablys“, Kauno 
g. 5 

Kultūros baras 
„Kablys“, VšĮ 
„Jaunimo parkas“, 
Šiaurės ministrų 
tarybos biuras 
Lietuvoje 

Kita www.mank
ablys.lt 

125. Nemigos 
aitvaras 

Vilniaus paveikslų galerijoje „Nemigos aitvaras“ įves į 
paslaptingąjį „Auksinį kambarį“, kuriame švyti ne auksas, o 
ypatingu grožio spindesiu žėri meno šviesa. Tai – svajonę 
išaukštinusios romantizmo epochos meninis grožio auksas, 
kurį spinduliuoja muzika, dailė. 

22:00 - 
01:00 val. 

Vilniaus 
paveikslų 
galerija, Didžioji 
g. 4 

Lietuvos dailės 
muziejus 

Kita www.ldm.lt 

126. 5/5/TAMSU Penketai pristato dar vieną vizualinės kultūros konferenciją - 
5/5/TAMSU. Ruošiame paslaptingą susitikimą paslaptingoje 
vietoje. Pažadame tamsą, dangų ir įdomų vakarą kupiną 
muzikos ir vaizdų. Registracija privaloma, registruotis galite 
čia: goo.gl/xdzfsu. 

19:30 - 
22:00 val. 

Planetariumas, 
Žvaigždžių salė, 
Konstitucijos 
pr.12A 

5/5 JUNIOR, VU 
TFAII 
Planetariumo 
darbuotojai 

Kita   

127. Industrijos 
šešėlių kvapas 

Elektrinė nerimsta. Turbinoms nustojus suktis senas 
elektrinės pastatas vis dar pasakoja savo šimtametę istoriją, 
legendas ir šiurpinančius pasakojimus. Tik nebijantiems 
tamsos, paslapčių ir vaiduoklių!  
Gal kartu pavyks išsiaiškinti paslaptis? Išankstinė 
registracija vykdoma el. paštu akvile@emuziejus.lt. 

21:00 - 
00:00 val. 

Energetikos ir 
technikos 
muziejus, 
Rinktinės g. 2 

Akvilė Gasiulytė Kita www.emuzi
ejus.lt 

128. SALVE LAISVEI SALVE lotyniškai reiškia pasveikinimą, kuriuo senovėje 
dekoruodavo namų slenksčius. Tad šią naktį švietėjų 
Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus kviečia peržengti 
savąjį slenkstį pasveikinant LAISVĘ. Laisvę gyventi ir laisvę 
rinktis – kovoti, aukotis ar mirti... Spektaklyje vietų skaičius 
ribotas, prašome iš anksto registruotis telefonais: 8 689 
83689, 8 630 07397.  

18:00 - 
00:00 val. 

Marijos ir Jurgio 
Šlapelių namo-
muziejaus 
galerija ir rūsys, 
Pilies g. 40 

VšĮ „Meno 
ekspansija“, 
Marijos ir Jurgio 
Šlapelių namas-
muziejus 

Kita www.meno
ekspansija.
com 

129. Biblioteka: 
Pamiršk tylą! 

Prietema, paslaptingi akordeono garsai ir artėjančios 
nakties šešėliai VU bibliotekos koridoriuose palieka 
neišdildomą įspūdį, padeda įsijausti į istorinius pasakojimus. 
Būtina registracija telefonu 852687103.  

18:00 - 
00:00 val. 

Vilniaus 
universiteto 
biblioteka, 
Universiteto g. 3 

VU biblioteka Kita www.mb.vu
.lt 

130. Spalvotas lizdas Solveigos Gutautės parodos „Afrodiziakas“  atidarymas 
skambant Mėnulio būgnų muzikai bei Mildos Arčikauskaitės 
koncertas. Absurdo idėjų dirbtuvėlės ir netikėtas „inkliuzas“ 
Vilnelės vandenyje. Taip pat medituosim nemedituojant čia 
ir dabar. 

20:00 - 
01:00 val. 

Užupio meno 
inkubatorius, 
Užupio g. 2a 

VšĮ „Užupio meno 
inkubatorius“ 

Kita www.umi.lt 
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131. Kazio Varnelio 
skulptūros 

Kazio Varnelio namų-muziejaus vidiniuose kiemeliuose tik 
„Kultūros nakties“ proga eksponuojamos K. Varnelio (1917-
2010) skulptūros.  
20 val. groja klarnetų kvartetas „Bad Reed“ ir jo grojama 
Astor Piazzollos muzika. 

18:00 - 
23:00 val. 

K.Varnelio 
namai-muziejus, 
Didžioji g. 26 

K.Varnelio namai-
muziejus 

Kita www.lnm.lt 

132. Madų šou 
„Skrydis“ 

Geriausių dailės akademijos kostiumo dizaino absolventų 
darbų madų šou. 

20:00 - 
21:00 val. 

Vilniaus dailės 
akademijos 
naujieji rūmai 
(holas), Malūnų 
g. 5 

Prof. Jolanta 
Talaikytė 

Kita http://www.
vda.lt/index
.php/pageid
/1356 

133. Senojo Vilniaus 
išnykusių ir esamų 
sakralinių erdvių 
kvapusis įkvėpimas 

Alsuodami kvapais aplankysime įvairias Senamiesčio 
erdves, kalbėsimės apie istorinių ir olfaktorinių paradigmų 
susikirtimus ir išsiskyrimus, tylos ir triukšmo akivaizdoje, 
regos subordinacijos pašonėje kontempliuosime smilkalų 
aromatus. 

19:00 - 
22:00 val. 

Ekskursijos 
pradžios vieta- 
Šatrijos Raganos 
skveras (Arklių 
g.) 

VšĮ Hortus apertus Kita www.hortus
apertus.lt 

134. Paryžietiška 
naktis 

Vytauto Kasiulio dailės muziejus kviečia lankytojus į 
neužmirštamą muzikos ir dailės renginį „Paryžietiška 
naktis“. 

18:00 - 
00:00 val. 

Vytauto Kasiulio 
dailės muziejus, 
A.Goštauto. 1 

Lietuvos dailės 
muziejus 

Kita www.ldm.lt 

135. [Ne]regėta 
biblioteka 

[Ne]regėta biblioteka per neregėtai trumpą laiką – kviečiame 
į penkiolikos minučių nuotaikingą kelionę painiais ir 
paslaptingais bibliotekos istorijos labirintais. 

22:00 - 
23:30 val. 

Vilniaus 
apskrities Adomo 
Mickevičiaus 
viešoji biblioteka, 
Trakų g. 10 

Vilniaus apskrities 
Adomo 
Mickevičiaus 
viešoji biblioteka 

Kita www.amb.lt 

136. Orientacinis-
edukacinis žaidimas 
šeimai „Pas ką 
žiedas žydi“ 

Žaislų muziejus kviečia šeimas dalyvauti linksmame 
orientaciniame-edukaciniame žaidime magišku pavadinimu 
„Pas ką žiedas žydi“. Komandos turi užsiregistruoti el. paštu 
info@zaislumuziejus.lt iki birželio 16 d. 

18:00 - 
22:00 val. 

Žaislų muziejus, 
Šiltadaržio g. 2 

Žaislų muziejus Kita www.zaislu
muziejus.lt 

137. Neregys, 
biblioteka ir aš 

Kviečiame dalyvauti edukacinėje programoje, siūlome 
ekskursiją užrištomis akimis, pasaulio pažinimą liečiant, 
galimybę pasimokyti rašyti Brailio raštu bei išbandyti 
diktoriaus darbą! 

18:00 - 
21:00 val. 

Skroblų g. 10 Lietuvos aklųjų 
biblioteka 

Kita www.labibli
oteka.lt 

138. Naktis su 
kariuomene 

Užeikite į Krašto apsaugos ministerijos istorinę Baltąją salę, 
pamatykite karių ginkluotę, ekipuotę, įsiamžinkite karinėje 
fotostudijoje, išgirskite karių orkestro muziką, sužinokite, 
kaip tapti kariu ir atraskite įvairių kitų netikėtumų! 

18:00 - 
22:00 val. 

Totorių g. 25/3 
(įėjimas iš 
Benediktinių g. 
pusės) 

Krašto apsaugos 
ministerija 

Kita www.kam.lt 
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139. Vilniau, 
įkvepiantis kurti 

Tai kelionė po kūrybišką Vilnių. Kur eiles kūrė pirmoji miesto 
poetė? Kaip atsirado sostinės gatvių pavadinimai? Kur 
įkvėpimo semiasi Užupio menininkai? Kaip gimsta graffiti 
idėjos? Keliaujam! 

19:00 - 
22:00 val. 

Pradžia - Tymo 
turgus, kelionė - 
Užupio g., Pilies 
g., Šv. Jono g., 
Vilniaus g., 
Gedimino pr. 
Pabaiga - Tauro 
kalnas 

Kūrybinės 
partnerystės ir 
Laisvasis 
universitetas 

Kita www.luni.lt, 
www.kurybi
nespartnery
stes.lt 

140. Vasaros 
saulėgrįža knygyne 
„Keista“: paragauk, 
užuosk, išgirsk 

Knygynas „Keista“ kviečia prisiminti vasaros saulėgrįžos 
šventę ir pažvelgti į ją šiuolaikiškai! 

19:00 - 
00:00 val. 

Raugyklos g. 15 VšĮ knygynas 
„Keista“ 

Kita   

141. Popieriaus 
žibintų dirbtuvės 

Šiąnakt susilies popieriaus karpinių ir japoniškų žibintų 
menas. Kviečiame pasigaminti žibintą iš bambuko, aptraukti 
jį popieriumi ir papuošti popieriaus karpiniais. Rezultatas – 
šviesa ir jaukumas. Registracija vykdoma el. paštu 
info@klaidaspapercuts.lt. 

18:00 - 
21:00 val. 

Tautodailininkų 
dirbtuvės, 
J.Basanavičiaus 
g. 29 

Tautodailininkų 
dirbtuvės 

Kita www.klaida
spapercuts.
lt 

142. „Kultūros naktis“ 
vaikams: KukuMuku 

„Kultūros naktis“ vaikams restorane-teatre „KukuMuku“! 18:00 - 
22:00 val. 

Vokiečių g. 6 Restoranas-
teatras vaikams 
„KukuMuku“ 

Kita   

143. Juodasis 
kvadratas 

Dviejų instaliacijų apsupty projekto dalyviai rengs poetinius 
skaitymus, improvizuos. 

23:00 - 
01:00 val. 

Lietuvos rašytojų 
sąjunga, K. 
Sirvydo g. 6, 2 
aukštas 

Vytautas Stankus, 
Donatas Petrošius 

Kita www.rasyto
jai.lt 

144. Katalikų 
pasaulyje 

Netradicinis vakaras knygyne „Katalikų pasaulis“. 19:00 - 
01:00 val. 

Knygynas 
„Katalikų 
pasaulis“, 
Šventaragio g. 4. 

Knygyno  „Katalikų 
pasaulis“ vedėja 
Daiva Anužytė 

Kita   

145. Didysis 
penktadienis! 

Didysis penktadienis „7 Fridays“ bare! Kodėl verta užsukti? 
Nes čia vyks stalo žaidimų naktis bei puikus Lauryno 
Valatkos koncertas! 

19:00 - 
00:00 val. 

„7 Fridays bar“, 
Pranciškonų g. 3 

Eventum Group Kita   

146. Žaidimų 
Naktis.LT 

Išskirtinis renginys skirtas stalo žaidimų ir ne tik gerbėjams. 
Garantuojama nuostabi nuotaika ir gerai praleistas laikas! 

19:00 - 
02:00 val. 

Prekybos centras 
„Centro 
pasažas“, 
Vilniaus g. 10 

D6 Žaidimai Kita www.zaidi
muvakaras.
lt 

147. Ekskursija po 
Pavilnių istorines 
apylinkes 

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija kviečia į 
ekskursiją po istorines Pavilnių regioninio parko vietas. 

18:00 - 
21:00 val. 

Susitikimo vieta - 
Genių stotelė, 
Parko g., Naujoji 
Vilnia 

Pavilnių ir Verkių 
regioninių parkų 
direkcija 

Kita www.pavilni
ai-verkiai.lt 
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148. Performansas 
„Kai man gera” 

Kas padeda jaustis geriau, kai sergi – šviesa, spalva, forma 
ar mintis? Performansas, paremtas sveikimo poezijos 
tekstais ir šviesos magija, kviečia į minčių ir vaizduotės 
virsmą, primenantį apie brangiausią gyvenimo turtą. 

23:00 - 
00:30 val. 

Pievelė prie 
Vilnelės ir 
Skaisčiausiosios 
Dievo Motinos 
cerkvės 

VšĮ Socialiniai 
meno projektai 

Kita www.mena
sgerovei.lt 

149. Naktinis stalo 
futbolo turnyras 

Stalo futbolo namai „Foosin“ kviečia į naktinį turnyrą. 
Laukiame naujų veidų, nes turnyras subalansuotas visiems. 

22:00 - 
02:00 val. 

„Foosin“ stalo 
futbolo klubas, 
Teatro Arena, 
Olimpiečių g. 3 

„Foosin“ Kita www.foosin
.lt 

150. PLT kitaip Vilniaus lenkų kultūros namai kviečia kartu praleisti išskirtinį 
vakarą „PLT kitaip“. 

19:00 - 
01:00 val. 

Vilniaus lenkų 
kultūros namai, 
Naugarduko g. 
76 

Labdaros ir 
paramos fondas 
„Vilniaus lenkų 
kultūros namai“ 

Kita www.polski
dom.lt 

 


