Gegužės mėnesio renginiai Alytaus rajone
Data,
valanda

Renginys

Vieta

Šventės, popietės, parodos
1 d.
12 val.
2–31 d.
8 – 19 val.

2 d.
12 val.
6 d.
12 val.

6 d.
1230 val.
6 d.
19 val.

10 d.
16 val.

12 d.
10 val.
12 d.
13 val.
*13 d.
19 val.

14 d.
11 val.

*15 d.
12 val.

Motinos dienos minėjimas.
Programoje – šv. Mišios, sveikinimai motinoms.
Darbų paroda „Skiriu savo mamai“.

Šokio fiesta „Šoku kaip moku“, skirta Tarptautinei
šokio dienai paminėti. Paskaita „Fizinio aktyvumo įtaka
sveikatai“ su Alytaus rajono visuomenės sveikatos centru.
Roberto Šarknicko knygos „Šarkos sielos šauksmas“
pristatymas.
Literatūrinė viktorina moksleiviams „Gimtosios
kalbos skambesys“, skirta spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai.
Teorinis-praktinis užsiėmimas „Stresas
neišvengiamas, todėl išmokime su juo gyventi“.
Užsiėmimus ves Alytaus rajono visuomenės sveikatos
biuro direktorė Dalia Kitavičienė.
Viktorina moksleiviams „Ką žinai apie kalbą, spaudą,
laisvą žodį“, skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai.
Literatūrinis protmūšis vaikams. Renginį organizuoja
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
vaikų literatūros centras.
Literatūrinis protmūšis vaikams. Renginį organizuoja
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
vaikų literatūros centras.
Sekminės – bendruomeniškumo šventė. Programoje:
Butrimonių filialo mėgėjų meno kolektyvų, Butrimonių
gimnazijos choro ir Butrimonių vaikų darželio mažųjų
dainininkų, Simno kultūros centro Santaikos kultūros
namų šokių kolektyvo ,,Narpulis“, Daugų kultūros centro
jungtinės kapelos koncertinės programos, projekto
,,Lietuvos balsas“ dalyvio Evaldo Vaikaso, vyrų trio iš
Kauno, grupės „16H“ koncertas, diskoteka, šventiniai
fejerverkai.
Kalniškės mūšio minėjimas. Programoje: Simno
kultūros centro meno mėgėjų kolektyvų poetinė
kompozicija prie paminklo „Motina, laukianti savo
vaikų“, dviratininkų išlydėjimas į Kalniškės mūšio vietą.
Šventė, skirta tarptautinei šeimos dienai „Jūs mūsų
pradžių pradžia...“ Programoje: Ūdrijos tautodailininkų
ir Ūdrijos mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių
dirbinių paroda, Ūdrijos kultūros namų saviveiklininkų,
Ūdrijos mokyklos-daugiafunkcio centro vaikų kolektyvų,
DKC Nemunaičio kultūros namų vokalinio ansamblio
„Smiltė“, Antano ir Virgilijaus dueto, humoro grupės
„Dzyvų dzyvai“ (Lazdijai) pasirodymai.

Krokialaukio Kristaus Atsimainymo
bažnyčia, Krokialaukis, Alytaus r.
Tomo Noraus-Naruševičiaus
gimnazijos skyrius-daugiafunkcis
centras, Vytauto g. 1, Krokialaukis,
Krokialaukio sen., Alytaus r.
Alytaus r. Makniūnų mokykladaugiafunkcis centras, Makniūnų k.,
Raitininkų sen., Alytaus r.
Alytaus rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Makniūnų
filialas, Makniūnų k., Raitininkų
sen., Alytaus r.
Alytaus rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Punios filialas,
Punios k., Punios sen., Alytaus r.
Alytaus rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Santaikos
filialas, Santaikos k., Krokialaukio
sen., Alytaus r.
Alytaus rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Vankiškių
filialas, Miroslavo k., Miroslavo sen.,
Alytaus r.
Alytaus rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Daugų filialas,
Ežero g.18, Daugai, Alytaus r.
Alytaus rajono savivaldybės viešoji
biblioteka, Naujoji g. 48, Alytus
ARDKC Butrimonių filialas,
Vytauto g. 30, Butrimonys, Alytaus
r.

Aikštė prie ARSKC, Vytauto g. 38,
Simnas, Simno sen., Alytaus r.

ARSKC Krokialaukio filialas,
Ūdrijos kultūros namai, Ūdrija,
Krokialaukio sen., Alytaus r.

19 d.
19 val.

20 d.
19 val.

20 d.
18 val.

27 d.
19 val.

*28 d.
19 val.

29 d.
12 val.
31 d.
19 val.

31 d.
21 val.

Jonų estrada (esant nepalankioms oro
Vakaras su gitara.
Programoje: Simno kultūros centro ir jo filialų gitaristų sąlygoms), Simnas, Alytaus r.
koncertinė programa.
ARSKC, Vytauto g. 38, Simnas,
Simno sen., Alytaus r.
Patriotinės dainos vakaras „Jei ne auksinės Šventapetrio kalnas, Daugai
vasaros...“, skirtas Lietuvos partizanų pagerbimui. Daugų seniūnijos salė (esant
Programoje: Daugų kultūros centro ir jo filialų folkloro nepalankioms oro sąlygoms), S.
kolektyvų, ansamblių, pavienių atlikėjų koncertinė Neries g. 3, Daugai, Alytaus r.
programa.
Vasaros sezono atidarymo šventė „Judesio fiesta“. Prie Ilgio ežero, Pivašiūnai, Alytaus
Programoje: sportinės varžybos, Pivašiūnų gimnazijos r.
dailės ir technologijų bei Pivašiūnų amatų centro dailės
būrelių meninė-kultūrinė paroda ,,Mano šeima“,
kulinarinio paveldo gaminimas ir degustavimas,
Pivašiūnų amatų centro, Pivašiūnų gimnazijos ir
Pivašiūnų seniūnijos kaimo bendruomenių meno mėgėjų
kolektyvų koncertinė programa. Bus vaišinamasi žolelių
arbata ir naminėmis bandelėmis.
ARSKC Krokialaukio filialas
Spektaklio „Coliukė“ premjera (H. K. Andersenas).
Vaidina Santaikos kultūros namų meno mėgėjų kolektyvas Santaikos kultūros namai, Santaika,
(rež. R. Navakauskienė, choreografė T. Mikalauskienė,
Krokialaukio sen., Alytaus r.
muzika J. Kavaliausko).
19-oji respublikinė humoro grupių šventė-konkursas ARSKC Luksnėnų filialas,
Alytaus rajono savivaldybės įsteigtai Valentino Kirlio Luksnėnai, Alytaus sen., Alytaus r.
premijai laimėti „Sprigtas-2016“. Koncertuoja humoro
grupės „MTV“ (Matuizos), „Spanguolė“ (Varėnos r.),
„Kanapa“ (Šakių r.), „Sprandžina“ (Šeduva) „Dzyvų
dzyvai“ (Lazdijai), „Sprigtas“ (Alytaus r.), humoristas
Vaclovas Vičius (Vilnius)
ARDKC Alovės filialas,
Šeimos šventė „Graži mūsų šeimynėlė“.
Muzikuojančių šeimų koncertas ir varžytuvės.
Alovė, Alytaus r.
ARSKC, Vytauto g. 38, Simnas,
Dainų autoriaus ir atlikėjo Pauliaus Stalionio naujos
Simno sen., Alytaus r.
kompaktinės plokštelės ir knygos pristatymo
koncertas (Bilieto kaina – 4 Eur, prieš koncertą – 5 Eur,
vaikams (6 - 10 metų) – 2 Eur)
ARSKC Krokialaukio filialo Ūdrijos
Dainų autoriaus ir atlikėjo Pauliaus Stalionio naujos
kultūros namai, Ūdrijos k.,
kompaktinės plokštelės ir knygos pristatymo
koncertas (Bilieto kaina – 4 Eur, prieš koncertą – 5 Eur,
Krokialaukio sen., Alytaus r.
vaikams (6 - 10 metų) – 2 Eur)
Diskotekos jaunimui

6 d., 13 d., 20 d., 27 d. 21 val. Simno kultūros centras
6 d. 21 val. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos skyrius-daugiafunkcis centras, Vytauto g. 1,
Krokialaukis, Krokialaukio sen., Alytaus r.
13 d., 27 d. nuo 21 val. Daugų kultūros centras
Daugiau informacijos apie renginius galima sužinoti:
 Simno kultūros centre (SKC), Vytauto g. 38, Simnas, tel. ( 8 315 ) 60 380
 Daugų kultūros centre (DKC), Ežero g. 30, Daugai, tel. (8 315) 69 239
* Renginį finansuoja Alytaus rajono savivaldybė.

