PROGRAMA

ALYTUS

ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Savanorių g. 6, Alytus
Tel. 8 315 51990
El.paštas: direktorius@alytausmuziejus.lt
www.alytausmuziejus.lt
MUZIEJŲ NAKTIS- 2014 ALYTUJE – gegužės 17 d.
KOLEKCIJOS VIENIJA
17.30–18.00 - Eitynės SUGRĮŽIMAS. Dalyvauja Alytaus muzikos mokyklos
pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Rimantas Jočys).
Rotušės aikštė, Senamiesčio skveras ir Kraštotyros muziejus
18.00–19.00 - Muziejaus atidarymo ceremonija NAUJA – TAI PAMIRŠTA SENA. Ekskursija
„Ženklai laike“
19.00 – 19.15 - Paroda PRIKELTI GYVENTI
19.00 – 22.00 - AR ŽINAI, KAP GIMTUOSNA KRAŠTUOSNA ŠNEKA?
19.20 – 19.50 - Paroda MŪSŲ PROTĖVIŲ DVASIA...
19.30 – 21.00 - Žaidimas NUGABENK KNYGĄ
20.00 – 20.20 - VIENA DIENA BALTAJAME ALYTUJE
20.30 – 20.50 - Ekspozicija GYVENIMAS ABIPUS NEMUNO. Fotoateljė „Miesto parke ant
suoliuko“ su Stasiu Šmigelsku
21.00 – 21.15 - TAUTŲ KRAUSTYMĄSI MENANT
21.20 – 21.40 - Paroda BE LIETUVIŠKOS KALBOS NEIŠGYVENSI NĖ DIENOS
21.40 – 22.00 - Paroda KAI SIELOMS NELIKO MEDŽIŲ
22.00 – 22.30 - Baigiamasis Muziejų nakties akcentas – Alytaus choro „De Žavu“ koncertas ir
akcija ŠVIESA VANDENYJE;
Rėmėjas – Alytaus miesto savivaldybė
Visi renginiai nemokami!

BIRŠTONAS

BIRŠTONO MUZIEJUS
Vytauto g.9, Birštonas
2014 m. gegužės 17 d. – „Garbūs Birštono žmonės muziejaus rinkiniuose“
Renginio pradžia 18.00 val.
Muziejaus nakties metu bus eksponuojama medžiagą apie muziejaus rinkinių
istoriją. Jų patekimo į muziejų istorija, rinkinių savininkų Adomo Jurkulnevičiaus,
brolių Jono, Juozo, Pauliaus Leonavičių, Igno Šablausko, Jurgio Venckūno,
muziejaus pastato statytojo Antano Katelės asmenybes, jų gyvenimo kelią.
Nuo 17,00 val. į muziejų vykstantį renginį visus kvies ir pavėžės karieta, kuri buvo 19 a. II pusėsXX pradžios poilsiautojų kelionės į Birštoną ir atgal pagrindinis transportas
Muziejuje istorikas ir pakviesti garbių birštoniečių giminės pasakos apie muziejuose eksponuojamų
pagrindinių muziejaus rinkinių ir jų patekimo į muziejų istorijas, apie su jais susijusius žmones.
Renginio metu koncertuos Jiezno kultūros namų kaimo kapela „Jieznelė“.
____________________________________________________________________________
BIRŽAI

BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJUS „SĖLA“
Radvilosg.3, Biržai
El. p.: sela@birzumuziejus.lt
Gegužės 17 d., pradžia 18 val.
Renginio tema „Karas ir taika Biržuose“. Renginio metu bus pristatoma nauja
Biržų tvirtovės arsenalo ekspozicija, lankytojai supažindinami su XVII a. karybos
ypatumais, bus pristatoma knyga apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės elitinę
kariuomenę- husarus, vyks husaro kardo valdymo meno pristatymas, šachmatų
turnyras, įvairūs konkursai, koncertai, bus galima susipažinti su karo meto
„vargo“ virtuve.
Renginiai nemokami!

GARGŽDAI

GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJUS
Sodo g. 5, Gargždai, tel. (8 46) 45 22 14
Gegužės 17 d. nuo 11.00 iki 18.00 vyks archeologinių radinių ekspozicijos
„Pradžių pradžia“ lankymas, taip pat bus eksponuojami muziejui neseniai
padovanoti 3 nauji archeologiniai radiniai - XVII a. prūsiška moneta bei du
akmeniniai artefaktai: grūstuvė ir odos ar medžio apdirbimo įrankis.
Lankymas nemokamas.
LAISVĖS KOVŲ IR TREMTIES ISTORIJOS MUZIEJUS, GKM filialas (Klaipėdos g. 29,
Priekulė, tel. (8 46) 45 47 87
Gegužės 16/17 d. „Paslaptingas pokario lobis“, 9.00-21.00 - vyks muziejaus teritorijoje rasto lobio
paroda.
Lankymas nemokamas.
I. SIMONAITYTĖS MEMORIALINIS MUZIEJUS, GKM filialas (Vingio g. 11, Priekulė, tel.
(8 46) 45 42 47
Gegužės 17 d. nuo 10.00 iki 22.00 - muziejaus lankymas, 18.00 - 19.00 - rožių sodinimas su...
Ieva, 20.00 - spektaklis „Testamento dar neparašiau“ (autorė: aktorė Ieva Kancevičiūtė).
Lankymas nemokamas.
J. GIŽO ETNOGRAFINĖ SODYBA, GKM filialas (Žvejų g. 13, Dreverna, tel. (8 46) 32 61 73
Gegužės 17 d. Edukacinis užsiėmimas „Išskobsiu laivelį, pasiūsiu bureles“, 14 val. meistrui
Robertui Žmijauskui vadovaujant iš medinio ruošinio specialiais įrankiais bus skobtuojami luotai
(nedideli laiveliai) bei siuvamos burės.
Lankymas nemokamas.

JONAVA
JONAVOS KRAŠTO MUZIEJUS
J. Basanavičiaus g. 3, LT-55171 Jonava
Tel. +370 349)52 335
El. p.: jonavosmuziejus@gmail.com
2014 m. gegužės 8 d. 17 val. – Rimanto Dichavičiaus parodos atidarymas
"Vizijos", Dailės skyriuje.
2014 m. gegužės 16 d. Muziejų dienos proga nemokamas muziejaus ir filialų
lankymas
10.00 - edukacinė valandėlė moksleiviams "Jonavos arklių pašto istorija",
14.00 - ekskursija "Senoji Jonava".
BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA TEL. 8-349-52335
2014 m. gegužės 17 d. 19 val. akcija "Pasveikinkit muziejų daina" (muziejus
kiemelyje)
21.00 - vakarinis kinas (muziejaus kiemelyje).

_____________________________________________________________________________
KAIŠIADORYS
BRAZAUSKŲ NAMAI-MUZIEJUS
J. Biliūno g. 26, Kaišiadorys
Tel. 8 60 804 135,
El.p.: verdasa@takas.lt
www.kaisiadoriumuziejus.lt
Muziejų naktis – gegužės 17 d.
Žurnalisto Jono Laurinavičiaus knygos „Algirdas Mykolas Brazauskas ir
Kaišiadorys“ pristatymas.
Renginys nemokamas.

____________________________________________________________________________

KAUNAS

NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
M. Žilinsko dailės galerija
Nepriklausomybės a. 12, Kaunas
El.p.: mkc.info@takas.lt
www.ciurlionis.lt
Gegužės 17 d. – Muziejų naktis M. Žilinsko dailės galerijoje
17.00 – 21.00 - edukacinės programos šeimoms ir suaugusiems
„Art Deco čarlstono ritmu“ parodoje "Art Deco mada"
„Kaip mylėjo senovės graikai“ M. Žilinsko dailės galerijos ekspozicijose.
17.00 – 22.00 - muziejinių leidinių mugė – galimybė vieną kartą metuose su didele nuolaida įsigyti
muziejaus knygų, parodų katalogų.
21.00 - tarptautinės parodos „Muziejai ir galerijos fotografijoje“ atidarymas. Fotografai iš
Ispanijos, Vokietijos, JAV, Austrijos ir Lietuvos pristato nuotraukas, sukurtas žymiausiuose
pasaulio muziejuose
22.00 - meninės projekcijos ant M. Žilinsko dailės galerijos.
Visi renginiai nemokami!
____________________________________________________________________________

KAUNO MIESTO MUZIEJUS
M. Valančiaus g. 6, LT-44275 Kaunas
Tel. (8 37) 208 220,
El.p. miestomuziejus@kaunas.lt
www.kaunomuziejus.lt
Gegužės 17 d., šeštadienį
16.00 - 23.00 – Muziejaus lankymas nemokamas
18.00 ir 20.00 - inscenizuoti užsiėmimai „Pasimatuok inžinieriaus profesiją“.
Naujos parodos „Šviesos link“ erdvėje lankytojus kviesime į „darbo atranką Radijo
gamykloje“ – teks atlikti keletą fizikinių, cheminių eksperimentų...
Renginiai nemokami!

KAUNO PILIS
(Kauno miesto muziejaus skyrius)
Pilies g. 17, LT-44275 Kaunas
Tel. (8 37) 300 672,
El.p. kaunopilis@kaunomuziejus.lt
www.kaunomuziejus.lt
Gegužės 17 d., šeštadienį
12.00 – 18.00 – Edukacinė veikla Kauno pilies kieme: kviečiame pažaisti
Viduramžių žaidimų ir dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse – pagaminti senovinį
koklį, „nuspalvinti“ Kauno pilį ar nulipdyti Kauno pilies „gyventoją“ ....
Edukacinė veikla – nemokama!
18.00 – 24.00 – Muziejų nakties proga Kauno pilies lankymas nemokamas!
Gegužės 18 d., sekmadienį – Tarptautinė muziejų diena
12.00 – 18.00 – Edukacinė veikla Kauno pilies kieme: kviečiame pažaisti Viduramžių žaidimų ir
dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse – pagaminti senovinį koklį, „nuspalvinti“ Kauno pilį ar nulipdyti
Kauno pilies „gyventoją“ .... Edukacinė veikla – nemokama!
P. STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS
(Kauno miesto muziejaus skyrius)
L. Zamenhofo g. 12, Kaunas
Tel. (8 37) 422 295

El.p: ltmm.edukacija@kaunomuziejus.lt
www.kaunomuziejus.lt
Gegužės 17 d., šeštadienį
16.00 –20.00 – Muziejaus lankymas nemokamas.
18.00 – koncertuoja estų folkloro ansamblis „Hanilla“ ir lietuvių folkloro
ansamblis „Svirbė“
21.00 – Gegužinė – tradicinė liaudiška vakaronė su gyva muzika ir šokiais!
Visi renginiai nemokami!
M. IR K. PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS
(Kauno miesto muziejaus skyrius)
K. Petrausko g. 31, Kaunas
Tel. (8 37) 733 371
El.p.: mkp.edukacija@kaunomuziejus.lt
www.kaunomuziejus.lt
Gegužės 17 d., šeštadienį
16.00 – 23.00 – Muziejaus lankymas nemokamas
19.00 – teatralizuota ekskursija – Elena ir Kipras Petrauskai kvies norinčius pabėgti
nuo miesto šurmulio ir apsilankyti naujajame jų bute.
20.00 – klasikinės muzikos koncertas pagal Petrauskų repertuarą.
Visi renginiai nemokami!
J. GRUODŽIO MEMORIALINIS MUZIEJUS
(Kauno miesto muziejaus skyrius)
Salako g. 18, LT-44136 Kaunas
Tel. (8 37) 732 498
El.p. gruodis@kaunomuziejus.lt
www.kaunomuziejus.lt
Gegužės 17 d., šeštadienį
16.00 – 20.00 – Muziejaus lankymas nemokamas.
17.00 – teatralizuota ekskursija – Ponia Stasė Gruodienė kvies svečius išgerti
arbatėlės, o norintieji aktyviau praleisti laiką galės ieškoti „lobio“, paslėpto
Gruodžių sode.
Visi renginiai nemokami!
Išsamesnę informaciją suteiks Edukacinių programų ir renginių organizavimo skyriaus vedėja
Skaidra Grabauskienė, tel. (8 37) 208 220, el.p. edukacijuskyrius@kaunomuziejus.lt
____________________________________________________________________________

LIETUVOS SPORTO MUZIEJUS
Muziejaus g. 7, Kaunas
Informacija teikiama tel. 8 37 22 06 91 arba el. paštu: sportomuziejus@yahoo.com
Muziejų nakties metu dirbsime nuo 10.00 iki 22.00
Vyks edukacinės programos: „Kūno kultūra žmonijos raidoje“; „Lietuvos Tautinė
olimpiada“; „Lietuvos sporto ekspozicijos ir eksponatai edukacinėje virtualioje
erdvėje“; „Lietuvos cirko raida ir žymiausi atstovai“.
Programos vyks priklausomai nuo lankomumo, tikslios valandos nėra.
Bilieto kaina 1 Lt.
Kontaktinis asmuo: kultūrinių renginių organizatorė Ieva Brazauskaitė
____________________________________________________________________________

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13, Kaunas
Kontaktai: +370 37 206842;
El. paštas: maironiomuziejus@yahoo.com
www.maironiomuziejus.lt
Švęskime muziejų dieną ir naktį: 2014 m. gegužės 17 d. 09.00–23.00 val.
9.00 – 17.00 - parodų lankymas (veiks parodos „Maironis ir jo epocha. …palieku
visą mano judomąjį turtą“, „Maironio memorialiniai daiktai kitoje aplinkoje“,
„Kristijonui Donelaičiui – 300“, „Aš dar kartą grįžtu“ (Ignui Šeiniui – 125),
„Albinui Bernotui – 80“, „Mūsų dvasios gyvens inkiluos“ (Jonui Strielkūnui –
75), „Leonidui Jacinevičiui – 70“;
12.00 - ekskursija Maironio namuose (galėsite pasiklausyti ekskursijų vadovės pasakojimo,
pamatyti memorialinius poeto daiktus bei baldus);
14.00 - edukacinė programa „Susitikimas su Donelaičiu“.
17.00 –23.00 - Maironio rūmų požemių lankymas;
17.00 - edukacinė programa „Paslaptys Maironio rūmų požemiuose“.

Lankytojų laukia įdomios užduotys, viktorinos bei įvairios staigmenos ir prizai!
Muziejaus lankymas ir renginys nemokami!

VAIKŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
K. Donelaičio g. 13, Kaunas
Kontaktai: +370 37 206488;
El. paštas: daiva.sarkanauskaite@maironiomuziejus.lt
www.maironiomuziejus.lt
2014 m. gegužės 17 d., 17.00 – 20.00
Visi atėjusieji į Vaikų literatūros muziejų „naktinės“ persirengę pasakų
personažais – mamos, močiutės pavirs princesėmis, tėčiai, seneliai –
kunigaikščiais ir piemenėliais, vaikai – vabalėliais ir stambesniais keturkojais.
Svarbi sąlyga – būtina išankstinė registracija!
Muziejaus lankymas ir renginys nemokami!
SALOMĖJOS NĖRIES MEMORIALINIS MUZIEJUS
S. Nėries g. 7, (Palemonas) Kaunas
Kontaktai: + 370 37 373606 arba +370 689 48036;
El. paštas: salomejaneris@hotmail.com
www.maironiomuziejus.lt
2014 m. gegužės 17 d., nuo 15.00
Kauno apskrities moksleivių kūrybinio plenero Žodis + dailė ir muzika kūrinių
pristatymo šventė „Gražusis geguži, saulėtas geguži, / Tu nešinas burtais
naujais ateini“.
Daugiau informacijos: www.maironiomuziejus.lt
Muziejaus lankymas ir renginys nemokami
____________________________________________________________________________

LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJUS
Vytauto pr. 52, Kaunas
Tel. +370 37 206210
El. p.: msvietimomuziejus@gmail.com, ,
www.LSIM.lt

Gegužės 17 d. – muziejaus kiemelyje
Nuo 15.00 vyks (NE)perskaitytų knygų mugė, kurioje kiekvienas galės parduoti,
atiduoti ir mainyti knygas, aktorius P.Venslovas skaitys iš naujos R. Granausko
knygos, koncertuos jaunieji atlikėjai.
Renginys nemokamas.
____________________________________________________________________________

KAUNO T. IVANAUSKO ZOOLOGIJOS MUZIEJUS
Laisvės al. 106, Kaunas
Tel. /fax 22 96 75
El. p.: info@zoomuziejus.lt
www.zoomuziejus.lt
Gegužės 17 d.
Naktį gamtoje vyksta daug įvairių reiškinių, pradedant astronominiais reginiais
danguje, baigiant paslaptingu naktinių gyvūnų pasauliu, tik mes dažnai juos
pramiegame. Kas nepabijos gamtoje pasilikti naktį, tas gali tikėtis neįtikėtinų ir
neišdildomų įspūdžių. Pažvelgus į žvaigždėtą dangų, galima pamatyti meteoro
kritimą ar išgirsti naktinio gyvūno balsą, o gal net jį pamatyti…
Žmogus, kaip ir daugelis kitų gyvūnų aktyviai gyvena dieną, o naktį ilsisi. Naktinių gyvūnų
gyvenimas prasideda sutemus ir tęsiasi iki žemę paliečia pirmieji spinduliai. Naktinis gyvenimastai prisitaikymas prie tam tikrų aplinkos sąlygų: mitybinės konkurencijos sumažinimas, apsauga
nuo plėšrūnų, nuo perkaitimo ar vandens praradimo…
Vieni naktiniai gyvūnai pasižymi gera rega, uosle, klausa, kiti- echolokacija, treti- termolokacija
arba švytėjimu…
Jei norite sužinoti kokie gyvūnai ir kodėl jie aktyvūs naktį, kviečiame apsilankyti Muziejų nakčiai
skirtame edukaciniame renginyje “Prisitaikymas gyventi tamsoje” Kauno T. Ivanausko zoologijos
muziejuje gegužės 17 d.
Programa
Ekskursijos:
19.00 – Bestuburiai gyvūnai,
19.30 – Vabzdžiai,
20.00 – Žuvys, varliagyviai, ropliai,
20.30 – Paukščiai,
21.00 – Žinduoliai
Kino filmai apie gamtą muziejaus kino salėje II aukšte:
19.00 - V. Jankevičiaus “Rudens šauklių valdose” (trukmė 55 min.),

20.00 - M. Kirstuko “Erelis žuvininkas” (trukmė 32 min.)
Parodos:
1. K. Čepėno fotoparoda „Pasaulio plėšrieji paukščiai“ – I aukšto fojė.
2. Geriausių 2011 m. fotografijų gamtos tematika paroda – I aukšto fojė.
3. Kauno dailės studijos “Išmok svajoti” moksleivių piešinių paroda apie gamtą– II aukšto fojė.
Muziejaus ekspozicijos lankymas bei renginiai gegužės 17 d. nuo 19.00 iki 21.00 ir gegužės 18
d. - nemokami.
____________________________________________________________________________

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS
K. Donelaičio gatvė 64, Kaunas
Tel.: 8 37 32 09 39
VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS NAKTIS „RETRO ŠŪVIS“
Visame muziejuje vien muzika, spalvos, šviesos ir šypsenos. Šių metų renginio tema – tarpukaris.
„Muziejų naktyje“ tikimės sulaukti daugybės kauniečių ir miesto svečių: skambanti muzika, šokis,
tarpukario dokumentikos ir muzikos sintezė, vykstantys edukaciniai žaidimai, įdomiausi
tarpukario laikotarpio muziejaus eksponatai ir t.t. Tai – ne gražus sapnas ar motyvas iš kino filmo.
Visa tai – Vytauto Didžiojo karo muziejaus naktis „Retro šūvis“!
2014 m. gegužės 17 d. (šeštadienį) 18.00 – 24.00
Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje:
18.00 val. XVIII a. artilerijos pabūklo salvės. Lietuvos karinių oro pajėgų orkestro
koncertas.
19.00–20.00 val. Ekskursija į karilioną.
21.00–21.30 val. Varpų muzikos koncertas.
Gurmaniški potyriai restorane „Sodelis 1934“!
Ekspozicijų ir parodų salėse:
18.00–22.00 val. Parodų salėje: tarpukario žaidimų turnyrai (Kauno apskrities viešosios bibliotekos
savanorių klubas).
18.00 val. „Lituanicos“ memorialinėje ekspozicijoje: prisiminkime 1933-iuosius.
18.00 val. Sukilimų salėje: dokumentinis filmas iš VDKM fondų rinkinių apie tarpukario laikus.
Vytauto Didžiojo karo muziejaus Didžiojoje salėje:
18.45 val. Šoka Kauno choreografijos mokyklos moksleivės (mokyt. L. Žiupkienė).
18.50 val. Kauno muzikos mokyklų moksleivių koncertas „Po muziejaus skliautais“ (vad. A.
Didžiulytė ir V. Jucevičienė).

19.50 val. Klasikine gitara skambina Rokas Jurkus.
20.15 val. Gen. P. Plechavičiaus kadetų mokyklos programa. Tarpukario Lietuvos kariuomenės
ginklų pristatymas.
20.45 val. Retro grupės „Randevu“ romansų vakaras „Sena plokštelė“ (vad. J. Svidinskienė).
21.45 val. Lietuvos atmintis Balio Buračo dokumentikoje (iš VDKM fondų rinkinių). Akordeonisto
Vytenio Danieliaus koncertas.
22.30 val. Dainuoja projekto X FAKTORIUS finalininkė Ieva.
23.00 val. Kauno šokio teatro „Aura“ spektaklis „Ieškojimų kabinetas“ (choreogr. D. Light, vad. B.
Letukaitė).
Vyks edukaciniai žaidimai-dėlionės, tapyba ant vandens (VšĮ „VYTA“), renginyje dalyvaus LDK
Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos Kauno draugijos, LŠS ir Kauno apskrities Vytauto
Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės nariai.
Visi renginiai nemokami!
________________________________________________________________________________
VšĮ „RYŠIŲ ISTORIJOS MUZIEJUS“
Rotušės a. 19, Kaunas
Ryšių istorijos muziejus, įsikūręs Kauno centre, Rotušės aikštėje, buvusioje XIX a. Rusijos
imperatoriškojo pašto arklių stotyje, maloniai kviečia kartu praleisti Tarptautinę muziejų dieną ir
muziejų naktį apsilankant nemokamose interaktyviose ekskursijose.
Ekspozicijų salės ekskursijų metu supažindins su pašto istorija bei senosiomis ryšio
technologijomis – radijo, telegrafo, telefono aparatais, skaičiavimo mašinomis.
Muziejaus lankytojai bus kviečiami išbandyti dar veikiančias ryšio technikos priemones –
paskambinti iš žingsninės dekadinės telefono stoties, perduoti informaciją vienu pirmųjų elektros
ryšio įrenginių – Morzės telegrafo aparatu. Vaikams bus siūloma padeklamuoti eilėraštį arba
uždainuoti per vietinės transliacijos radijo mazgo mikrofonus.
Prisilieskite prie technologijų raidos apsilankydami Ryšių istorijos muziejuje ir pajusite kaip greitai
pasaulis juda techninio progreso keliu!
2014 m. gegužės 17 d. 10.00 - 22.00 val. muziejaus lankymas nemokamas
Gegužės 17 d. 18.00 ir 20.00 val. organizuojamos nemokamos ekskursijos po muziejaus
ekspozicijų sales.
Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 221647 arba el.p. irma.guziene@rysiumuziejus.lt

_______________________________________________________________________________
LAZDIJAI

KĖDAINIAI

VŠĮ JANINOS MONKUTĖS-MARKS MUZIEJUS
J.Basanavičiaus 45, LT-57182 Kėdainiai
Tel. +370 347 57398
Faks. +370 347 60270
El.p.: galerija@jmm-muziejus.lt
www.jmm-muziejus.com
EUROPOS MUZIEJŲ NAKTIS – „KALEIDOSKOPAS“
Gegužės 17 d., nuo 18.00 iki 22.00
NEMOKAMAS RENGINYS MUZIEJUJE IR MUZIEJAUS PARKELYJE



Numatoma programa:
 Muziejaus parodų lankymas.
 Meninės dirbtuvės.
 Ekspozicija lauke: Meninių dirbtuvių kūrinių ekspozicija.
Žaidimų erdvė mažiesiems.







Šokiai.
Teatras.
Muzika. „Maudynės gonguose“.
Kinas po atviru dangumi.
Muziejų nakties uždarymas.

____________________________________________________________________________

KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJUS
Didžioji g. 19, Kėdainiai
Tel. 8 347 51330
El. p. kedainiumuziejus@gmail.com
www.kedainiumuziejus.lt

2014 m. gegužės 17 d. 21.00
V. Svirskio kryžių salėje įvyks Tarptautinės muziejų nakties renginys tema
„Muziejų kolekcijos vienija“. Kėdainių krašto kryždirbystė nuo V.Svirskio iki
V.Ulevičiaus“. Renginyje bus pristatytos Kėdainių krašto kryždirbystės tradicijos,
šalia garsiausio dievdirbio Vinco Svirskio (1835-1916) darbų bus eksponuojami
Krakėse (Kėdainių r.) gyvenančio ir neseniai atšventusio 80-ąjį jubiliejų drožėjo
Vytauto Ulevičiaus (g.1934) drožiniai. Renginyje dalyvaus Vytautas Ulevičius, prof. Vytenis
Rimkus, folkloro ansamblis „Jorija“ (vadovė Regina Lukminienė).
Renginys nemokamas.

1863 M. SUKILIMO MUZIEJUS
Paberžės k., Gudžiūnų sen., Kėdainių r.
Tel. 8 645 12407
El. p. muziejus1863@gmail.com
www.kedainiumuziejus.lt
2014 m. gegužės 16 d. nuo 17.00 renginiai Paberžėje.
Šv.Mišios Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje,
A.Krikščiūnaitės ir M.K. Čiurlionio kvarteto (Vilnius) koncertas. Tėvo Stanislovo
pamokslų ištraukas ir R.M.Rilkės poezijos vertimus skaitys aktorius V.Rumšas
Vyresnysis.

Renginys nemokamas.

____________________________________________________________________________
KELMĖ

KELMĖS KRAŠTO MUZIEJUS
Dvaro g-ė 15, Kelmė
Tel./ faksas: (8 427) 61 065
El. p.: kelmesmuziejus@takas.lt
www.kelmesmuziejus.lt
Gegužės 16 d. 19.00 - Kelmės dvarų romantika
19.00 - Parodos „Kelmės krašto dvarus menantys daiktai“ atidarymas.
Arbatėlė dvaro terasoje „Tikros istorijos iš dvarininkų gyvenimo“.
20.00 - Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklis „Aksomo klostėse - epochų
šnabždesys“. Režisierė - Laimutė Pocevičienė, choreografė - Ina Levickienė.
Spektaklio bilieto kaina 5 Lt.
____________________________________________________________________________
KLAIPĖDA

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS
Smiltynės g. 3, LT-93100 Klaipėda
Tel: +370 46 49 22 50; 49 07 51
www.muziejus.lt

Renginiai, skirti Tarptautinei muziejų dienai „Ant bangos“
Gegužės 16 d. (penktadienis)

10.30 - 17.00 – edukaciniai užsiėmimai “Ant bangos” Senųjų žvejybos laivų aikštelėje ir
Etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje. (Pagal išankstinę registraciją).
10.30 - 11.30, 16.30 - 18.30 – kūrybinės dirbtuvės “Eko banga“, skirtos Tarptautinei Baltijos jūros
kiaulės dienai, dailininkės Auksės Petrulienės instaliacija “Bestiarium marinum – animuota
kolekcija”. (Pagal išankstinę registraciją).
18.45 - 19.15 – Dokumentinio filmo apie Baltijos jūros kiaulę premjera „Baltijos slapukė“,
susitikimas su autoriumi Vytu Jankevičiumi (delfinariume)
19.15 - 19.45 - “Švarios muzikos banga” kartu su studija “Grock” delfinariume.
Renginiai nemokami.
__________________________________________________________________________

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda
Tel. +370 46 410527
El. p. info@mlimuziejus.lt
www.mlimuziejus.lt
Gegužės 17 d. nuo 18.00 iki 21.00
Renginys „ Jei prabiltų lėkštė ...“
Renginio metu bus pristatoma naujai sukurta edukacinė programa „Legendinė
Klaipėdos virtuvė“, atversianti uostamiesčio kulinarines paslaptis. Taip pat
lankytojai galės apžiūrėti parodą „Vakarų Lietuvos archeologiniai tyrinėjimai
2008–2013 m.“, kur išvys Klaipėdos regiono indus ir išbandys savo meninius
gebėjimus dekoruodami lėkštes. Renginio dalyvių lauks įvairios sumanumo reikalaujančios
užduotys, smagūs netikėtumai bei garuojanti žolelių arbata.
Renginys nemokamas!
____________________________________________________________________________

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS PAJŪRIO PADALINIUOSE
Gegužės 17 d.


PRANO DOMŠAIČIO GALERIJOJE (Liepų g. 33, Klaipėda)

Ekspozicijos ir parodos
Prano Domšaičio tapyba (iki 17 val.)
Česlovo Janušo (1907–1993, JAV) kūrinių ekspozicija „Prie Baltijos ir prie
Atlanto“ (iki 17 val.).
Vytauto Kašubos kūrybos ekspozicija „Žmogaus misterija“ (iki 17 val.)
„Dionyzo Varkalio kolekcija“. Iš Lietuvos dailės muziejaus Klaipėdos krašto
XIX–XX a. pr. taikomosios dailės rinkinio.
„Nuostabioji žemė. Dailininkai Rytų Prūsijoje“. XIX–XX a. I pusės tapyba ir
grafika iš Aleksandro Popovo rinkinio.
Renginiai
17.00 – 20.00
Balsavimas: išrinkime gražiausią parodos „Nuostabioji žemė. Dailininkai Rytų Prūsijoje“ kūrinį
„Ant vaizduotės sparnų“. Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos moksleivio Evaldo Tamošausko
kūrybos paroda
Kūrybinės dirbtuvėlės „Popierinis laivelis“ ir žaidimas visai šeimai „Kur nuplauks laivelis?“
17.00, 18.00, 19.00 – pasaka „Kartą senojoje Klaipėdoje“ (darželinukams, pradinių klasių
moksleiviams), įkvėpta parodos „Dionyzo Varkalio kolekcija“ eksponatų
Trukmė – 30 min.
Galerija dirbs nuo 12.00 iki 20.00
Informacija tel. (8 46) 410 416, (8 46) 410 421, www.ldm.lt, www.muziejai.lt


LAIKRODŽIŲ MUZIEJUJE (Liepų g. 12, Klaipėda)

Ekspozicijos ir parodos
Laikrodininko dirbtuvė
Laikrodžių konstrukcijų istorija nuo seniausių laikų iki nūdienos ir laikrodžių formų raida nuo
Renesanso iki Moderno
Barokas – stebuklinga Šarlio Bulio technika
Laikrodžių muziejaus pastato istorija XIX–XX a.
Renginiai
18.00 –19.00 – kūrybinis-edukacinis užsiėmimas – laikrodžių gamyba „Mano mielas laikrodukas“
(būtina išankstinė registracija tel. (8 46) 410 413). Edukacinis renginys skirtas šeimoms

19.00 – „Laikas šokiams po atviru dangumi !“ Tirbdysim laiką šokių aikštelėje su DJ JD ir
karščiausia šokių studija FUEGO bei įsibrovėliais į šokių pasaulį INTRUS;
Mokysimės Kuboje klestinčios ir labai smagios Rueda de Casino bei Dominikoje puoselėtos ir
aistringos Bachata; Žavėsimės jaunųjų Klaipėdos talentų pasirodymais.
Muziejus dirbs nuo 12.00 iki 20.00.
Informacija tel. (8 46) 410 413, www.ldm.lt, www.muziejai.lt


PALANGOS GINTARO MUZIEJUJE (Vytauto g. 17, Palanga)

Ekspozicijos ir parodos
Laikinoji gintaro ekspozicija
Paroda „Gintaro muziejui – 50“
Renginiai
Nuo 11.00 iki 21.00 - parodoje „Gintaro muziejui – 50“ rodoma vaizdo medžiaga apie rūmų ir
Gintaro muziejaus istoriją
Edukacinės ekskursijos:
17.00 – „Ką mums pasakoja archeologiniai gintaro radiniai“
18.00 – „Tiškevičių dvaras: praeitis, dabartis, ateitis“
19.00 – „Gintaras ne tik puošia“
Muziejus dirbs nuo 11.00 iki 21.00
Informacija teikiama tel. (8 460) 538 47, mob. 8 687 78 641, www.ldm.lt, www.muziejai.lt


MINIATIŪRŲ MUZIEJUJE (L. Rėzos g. 3, Juodkrantė, Neringa)

Ekspozicijos
XVI–XX a. pr. miniatiūros
Lidos Meškaitytės akvarelės
Renginys – „Muziejų naktis Miniatiūrų muziejuje – kūrybingiems“
18.00 –20.00 – kūrybinės dirbtuvės „Pavasariniai vėduoklių mostai“
Muziejus dirbs nuo 11.00 iki 20.00
Informacija tel. (8 469) 533 23, mob. 8 686 279 40,www.ldm.lt, www.muziejai.lt
Gegužės 17 ir 18 d. visuose LDM pajūrio padaliniuose įėjimas – nemokamas
Gegužės 18 d. Palangos gintaro muziejus ir Miniatiūrų muziejus dirbs iki 16.00, Laikrodžių
muziejus ir Prano Domšaičio galerija – iki 17.00.
Informacija internete – www.ldm.lt, www.muziejai.lt
____________________________________________________________________________

KRETINGA

KRETINGOS MUZIEJUS
Vilniaus g. 20, Kretinga
Tel. (8-445) 77323
El. p. kretingosmuziejus@takas.lt
www.kretingosmuziejus.lt
Tarptautinė muziejų diena
Gegužės 15 d. 11.00 - tarptautinė mokslinė konferencija „V Tiškevičių skaitymai“, Kretingos
muziejaus Baltoji salė.
Renginys nemokamas.
Muziejų naktis
Gegužės 17 d. 21.00 - Rasos – Pienės ir grupės gyvo garso koncertas, albumo
„Malonės vėjas“ pristatymas, Kretingos muziejaus Žiemos sodas.
Renginys nemokamas.

MARIJAMPOLĖ

MARIJAMPOLĖS
KRAŠTOTYROS
MUZIEJUS
Vytauto g. 29, Marijampolė
Tel.: + 370 343 56288
El.p.:
markrmuziejus@gmail.com

LIETUVOS PREZIDENTO K.
GRINIAUS MEMORIALINIS
MUZIEJUS
Bažnyčios g. 23, Marijampolė
Tel.: +370 343 91362
El.p.: grinmuziejus@gmail.com

PALAIMINTOJO JURGIO
MATULAIČIO MUZIEJUS
J. Bendoriaus g. 3, Marijampolė
Tel.: 8 652 12629
El.p.
matulaiciomuziejus@yahoo.com

AKCIJA „MUZIEJŲ NAKTIS 2014“ MARIJAMPOLĖJE
Marijampolės kraštotyros muziejus, Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis
muziejus ir Palaimintojo J. Matulaičio muziejus kviečia į akciją „Muziejų naktis 2014“. Renginys
įvyks gegužės 15 d. 19.30.
Renginio programa:
19.30 - 21.30 - Miesto sode (Vytauto Didžiojo parke)- „Muzika ir
šokiai iš praeities“. Susirinkusius linksmins ir šokdins „Žvirgždė“, „Žibinyčia“ ir
„Arabeskas“.
21.30 - 23.30 - duris atvers muziejai: Marijampolės kraštotyros
muziejus (Vytauto g. 29); Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus (J. Bendoriaus g. 3); Lietuvos
prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus (Bažnyčios g. 23).
DĖMESIO! Renginys ir naktinis muziejų lankymas nemokami!
____________________________________________________________________________
MOLĖTAI
LIETUVOS ETNOKOSMOLOGIJOS MUZIEJUS
Gegužės 17 d. (šeštadienis) Lietuvos etnokosmologijos muziejuje "Muziejų naktis"! Pradžia 21.00
val. Ekskursiją veda muziejaus mokslinis vadovas prof. Libertas Klimka. Jūsų laukia Martyno
Juocevičiaus paskaita apie nežemiškos gyvybės klausimą, LituanicaSAT-1 komandos atstovų
pranešimas apie pirmąjį lietuvišką palydovą apžvalgos aikštelėje. Jei užsisakysite ir giedrą vakarą bus galimybė pažvelgti ir per muziejaus teleskopus. Kadangi vietų skaičius yra ribotas - būtina
išankstinė registracija telefonu 838345424! Lauksime Jūsų 21.00, 22.15 ir 23.30 valandomis. Ir
visa tai - NEMOKAMAI
_____________________________________________________________________________

PANEVĖŽYS
PANEVĖŽIO KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Vasario 16-osios g. 23
Gegužės 17 d. 16 val.
PROGRAMA
16. 00–17. 30 val. PANEVĖŽIO EPAS – žygis dviračiais į senąsias miesto kapines (išvyksime nuo
Panevėžio kraštotyros muziejaus).
17. 00–19. 00 val. Atviros durys muziejaus filialuose UPYTĖS BAJORAI (Kranto g. 21) ir
PASIPRIEŠINIMO SOVIETINEI OKUPACIJAI IR SĄJŪDŽIO EKSPOZICIJA (Respublikos g.
17).
18. 00–20. 30 val. Orientacinės varžybos NAKTIS MUZIEJUJE.
18. 00–20. 00 val. Pramogos mažiesiems DRUGELIO DIRBTUVĖSE.
20. 30–21. 00 val. DRUGELIO vaišės.
21. 00–22. 00 val. Koncertas MAŽIEJI ANSAMBLIAI.
Renginys nemokamas!
_____________________________________________________________________________
RASEINIAI

RASEINIŲ KRAŠTO ISTORIJOS MUZIEJUS
Muziejaus g. 3, LT-60123, Raseiniai
Tel.: (8 428) 51 892, mob. 8 663 51100
Gegužės 16 d. 15.00 – Tarptautinei muziejų dienai
Ekspozicijų Raseinių kraštas – istorijos raida, Raseinių kraštas okupacijų metais, Raseinių arešto
namų (kalėjimo) istorija, Kultūros paveldas: tradicinė kultūra ir amatai pristatymas visuomenei.

Gegužės 17 d. 18.00
Muziejų naktis Muziejaus kolekcijos - visiems.
Muzikos „salos“ istorinėse erdvėse ir ekspozicijose. Aleksandro Stulginskio
universiteto studentų meninė programa.
Renginiai nemokami.
____________________________________________________________________________
ROKIŠKIS

ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJUS
Tyzenhauzų al. 5, LT-42115, Rokiškis
Tel. 8-458 52835, 8-615 44586
El. p: muziejus@rokiskyje.lt
www.muziejusrokiskyje.lt
Gegužės 16 d. – Renginys, skirtas tarptautinei muziejų dienai: „Muziejų
kolekcijos vienija šeimas“
16.00 – 24.00
Stalo žaidimų klubas dvaro kumetyne, aktyvūs etnografiniai ir kiti žaidimai
šeimoms dvaro erdvėse, edukaciniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems.
Obelių gimnazijos teatro spektaklio premjera.
Tapybos parodos „Pirmieji žingsniai“ pristatymas.
Kunigo švietėjo Juozo Katelės paramos ir labdaros fondo teatro studijos spektaklis „Mažvydas“.
Rokiškio rajono seniūnijų kūrybiškų šeimų vakaras.
Rokiškio choreografijos mokyklos moksleivių muzikinė programa.
Atrakcija „Naktis muziejuje“.
81 žibinto paleidimas į naktinį Rokiškio dangų.
Renginys nemokamas!
____________________________________________________________________________
SKUODAS

SKUODO MUZIEJUS
Šaulių g. 3, Skuodas
Tel.: +370 440 73 638
El. p.: skuodomuziejus@gmail.com, skuodo.muziejus@takas.lt
Gegužės 16 d. 9.00 -12.00
Edukacinė diena „Skuodo krašto istorijos atversti puslapiai–Skuodo visuomenei“
– Skuodo muziejaus atnaujintoje ekspozicijoje „Skuodo krašto formavimosi
istorija“. Nemokama!
Gegužės 20 d. 11.00 – Skuodo muziejaus menėje.
Etnokultūrinis renginys „Medis– mano eldija“, skirtas muziejaus bičiulio, tautodailininko Petro
Brazausko atminimui. Renginio metu bus pristatoma tautodailininkų, mokytojų, mokinių medžio
drožinių paroda-konkursas „Tautodailininko P.Brazausko pėdomis“. Nemokama!
____________________________________________________________________________

ŠAKIAI
Gegužės 17 d. Zanavykų muziejus ir Zyplių dvaro rūmai iki vėlumos atviri ir kviečiantys
užsukti.
PROGRAMA
17-21 val. edukaciniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems
17-21 val. menininkų dirbtuvės Zanavykų muziejaus kiemelyje
19.00 val. kapelos koncertas Zyplių dvaro arklidėse
20.00-21.00 „Etnomorfozės“ DJ ir vizualizacijos muziejaus ekspozicijoje antrame aukšte
KONCERTAS ZANAVYKŲ MUZIEJUJE
21.30 val. Domantas Razauskas
23.00 val. Ieva Narkutė
(koncertas nemokamas, vietų rezervacija el.paštu muziejininkai@zanavykumuziejus.lt
arba tel.: (8-345) 45635, (+370) 65 085035.)

Visai sutemus...
00.15 val. Naktinis kinas (Muzikos ir teatro akademijos studentų baigiamųjų filmų peržiūra). Jei
geras oras - kiemelyje, jei ne - Zanavykų muziejuje.
Taip pat renginio metu:
ekskursijos
sriubos virimas katile (Šakiečių bendruomenė)
NEPAMIRŠKITE PLEDUKŲ!
Visi renginiai Muziejų naktyje nemokami, išskyrus edukacinius užsiėmimus.
_____________________________________________________________________________
ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ "AUŠROS" MUZIEJAUS
Chaimo Frenkelio vila ir parkas
Vilniaus g. 74, Šiauliai
Gegužės 17 d.
21.00 - ,,Neofolk“ muzikos grupė ,,Tykiai“.
Atlikėjai: Odeta Stučinskienė (vokalas, klavišiniai), Nerilė Bernotienė
smuikas, klavišiniai), Donatas Blanka (vokalas, gitara), Alvaidas Bernotas
(birbynė, lamzdelis), Edvardas Jurgaitis (kontrabosas), Artūras Mankus
(perkusija).
22.00 - Mistifikuota lėlių animacija ir gyvas garsas.
Režisieriaus, lėlių animacijos pradininko pasaulyje Vladislovo Starevičiaus (1882–1965)

animacinių filmų retrospektyva.
Atlikėjai: Aurimas Povilaitis (perkusija), Gintaras Dzidolikas (klavišiniai), Alvaidas Bernotas
(birbynė, lamzdelis), Kristina Ivickaitė (smuikas).
23.00 - XX a. pr. Šiauliai muzikos ir vaizdo projekcijose.
DJ Nedas Andriuška (Pew Cew Jazzman), VJ Irmantas Myniotas (Kanopa).
Viso renginio metu:
*Chaimo Frenkelio vilos lankymas
*Gurmaniški potyriai Chaimo Frenkelio vilos restorane ir lauko restorane „Žemaitis“.
Renginys nemokamas.
Daugiau informacijos www.ausrosmuziejus.lt.
_______________________________________________________________________________
ŠILUTĖ
ŠILUTĖS MUZIEJUS
Lietuvininkų g. 36, Šilutė
Tel. 8-441 62207, el. paštas: rastine@silutesmuziejus.lt ;
www.silutesmuziejus.lt
Renginys „ Rytų Prūsijos dvaras vakar ir šiandien XIX a. – XX a. pr.“
2014 m. gegužės 17 d.
19.00 – 19.30 val. Parodos „Jų aplinka ir apranga dvelkė grožiu“ atidarymas (paroda iš muziejaus
fondų).
19.30 – 20.00 val. Edukacinė programa „Paslaptinga ir užburianti vėduoklių kalba“ (edukacinę
programą veda Šilutės muziejaus darbuotoja Roma Šukienė).
20.00 – 21.00 val. Baltijos gitarų kvarteto koncertas. Atlikėjai: Zigmas Čepulėnas,
Sergej Krinicin, Saulius S. Lipčius, Chris Ruebens.
Visi muziejų nakties renginiai nemokami.
_____________________________________________________________________________
TRAKAI

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS
Kęstučio g.4, Trakai
Tel..: 8 528 539 45,
El.p.: info@trakaimuziejus.lt

www.trakaimuziejus.lt

Gegužės 16 d.
Į „Muziejų nakties“ akciją, skirtą Tarptautinei muziejų dienai, Trakų istorijos
muziejus įsijungė 2006 metais. Šiais metais dalyvaus jau devintąjį kartą.
Renginio vakarą, 19.00 atsivėrus Trakų salos pilies vartams, prasidės iki
vidurnakčio trunkanti programa. Visa pilis bus pilna gyvybės. Ekspozicijų salės
bus atidarytos, bet atrodys netradiciškai – bus galimybė pabendrauti su gotikinį
paveikslą tapančiu dailininku, pamatyti prie šachmatų lentos parimusį kunigaikštį, kuris papasakos
apie pilyje rastas šio senovinio žaidimo figūras bei pasiūlys su juo sužaisti partiją. Apsilankiusieji
bokšto kalėjime sutiks įkalintą kryžiuotį, o pilies iždinėje- raštininką, žąsies plunksna vedžiojantį
gotikinius rašmenis... Ekskursijas ves istoriniai personažai. Priešpilyje demonstruos nagingumą bei
savo žiniomis dalinsis archainių amatų meistrai, vaišins pilies smuklė, o pilies terasoje veiks
šaudykla. Priešpilyje bei didžiojoje menėje vyks koncertai, riterių ir fakyrų pasirodymai.
Tradiciškai šią naktį pilyje bus ieškoma lobio.
Renginys mokamas! Kaina: suaugusiems – 20 Lt; vaikams, studentams, senjorams – 10 Lt.
_____________________________________________________________________________
VILNIUS

NACIONALINIS MUZIEJUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI

Katedros a. 4, Vilnius
Tel. +380 5 212 7476
El.p.: info@valdovurumai.lt
MUZIEJŲ NAKTIS VALDOVŲ RŪMUOSE
Gegužės 17 d., nuo 17.00
Įmink muziejaus paslaptis!
Išskirtinį akcijos „Muziejų naktis“ vakarą Valdovų rūmuose Jūsų lauks pažinimo
lobius atversiantis muziejus! Atviras ir šiuolaikiškas. Atskleidžiantis
archeologijos ir istorijos paslaptis bei tyrėjų atradimus.
Nebylius eksponatus stiklo vitrinose arba interjero vertybių ekspozicijoje prakalbins muziejaus
Mokslinių tyrimų centro darbuotojai ir kiti specialistai – netikėtai prabils XVI a. menantis medinis
šulinys, odiniai bateliai, auksinis žiedas su rubinu, XIV a. medžioklinio paukščio gobtuvas,

istoriniai gobelenai, senieji ginklai, istorinių interjerų elementai ir daugelis kitų eksponatų.
Panorusieji savarankiškai įminti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos paslaptis bus
kviečiami paklaidžioti po muziejaus ekspozicijas su atradimų žemėlapiu, atsakyti į sukčiausius
klausimus ir laimėti simbolinių prizų. Visų tų, kurie sėkmingai įveiks užduotis, Valdovų rūmų
bokštelyje, iš kurio atsiveria kvapą gniaužiantys Vilniaus senamiesčio bei miesto naujųjų erdvių
vaizdai, lauks prizai. Vakarą be paslapčių vainikuos projekto „Baroque Contempo“ koncertas
„Barokas be perukų“, kuriame susipins du iš pirmo žvilgsnio nesuderinami muzikos stiliai –
barokas ir šiuolaikinis džiazas.
PROGRAMA
17.00 – 21.00 – ATEIK, KLAUSK, NUSTEBK!
Restauruotus archeologinius radinius ir interjero vertybes muziejaus ekspozicijose prakalbins ir į
Jūsų klausimus atsakys muziejaus archeologai, restauratoriai, rinkinių saugotojai.
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 – IŠGIRSK, PAMATYK, SUŽINOK!
Organizuotos ekskursijos su muziejaus gidais ir specialistais.
17.00 – 21.00 – PALIESK, PAJAUSK, PASIGAMINK!
Atvira edukacijos dirbtuvėlė, įsikūrusi muziejaus nuolatinių ekspozicijų erdvėje.
17.00 – 21.30 – PAŽINK, PRATURTĖK, SUPRASK!
Viešos paskaitos Lankytojų vestibiulio auditorijoje
17.00 - dendrochronologė dr. Rūtilė Pukienė „Kas pastatė Gedimino pilį?“ (apie Vilniaus pilių
raidą, remiantis dendrochronologinių tyrimų duomenimis)
18.30 - archeologas Egidijus Ožalas „Seniausios Vilniaus gatvės. Keliai Žemutinėje pilyje“
20.00 - archeologas dr. Povilas Blaževičius „Medžiokliniai, medžiojamieji ir naminiai paukščiai
Vilniaus Žemutinėje pilyje XIV–XVI a. – naujausių tyrimų duomenys“
21.30 - Feraros universiteto (Italija) profesorius Džovanis Ričis (Giovanni Ricci) „Vaiduokliai
Europos dvaruose Renesanso laikais“ (apie tai, kas, kaip, kada ir dėl kokių priežasčių šiurpino
rūmų damas ir ponus Vakarų Europos dvaruose)
RENGINIAI IR ĮĖJIMAS Į MUZIEJŲ NUO 16.00 VAL. NEMOKAMI
22.00 – SUKLUSK, PASIGĖRĖK, IMPROVIZUOK!
Projekto „Baroque Contempo“ koncertas „Barokas be perukų“
Didžiojoje renesansinėje menėje
Baroko epochos muziką ir šiuolaikinį džiazą sieja esminiai panašumai. Baroko laikais užgimė
improvizacija, leidžianti spontaniškai išgauti naujas skambesio spalvas, tapybiškai išreikšti
emocijas. Baroko epochoje, kaip ir šiuolaikiniame džiaze, muzikinis kūrinys traktuojamas kaip
gyvas, lankstus, atviras kaitai, akimirkos nuotaikai, pasiduodantis atlikėjo vaizduotei.
„Baroque Contempo“ sudaro kūrybingų muzikantų trio – tai Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
magistrantės, daugkartinės konkursų laureatės Karolina Glinskaitė (klasikinis vokalas) ir Silvija
Pankūnaitė (džiazo vokalas) bei jau ženklią tarptautinę patirtį įgijęs pianistas Vytis Smolskas.
Koncertas nemokamas, tačiau maloniai prašome iš anksto registruotis tel. (8 5) 262 0067, el.
p. renginiai@valdovurumai.lt arba užpildžius registracijos formą www.valdovurumai.lt.
____________________________________________________________________________

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS
GEGUŽĖS 17 D.


NACIONALINĖJE DAILĖS GALERIJOJE (Konstitucijos pr. 22)

Ekspozicijos ir parodos
XX–XXI a. Lietuvos dailė
Kęstutis Zapkus. Tapybos retrospektyva
„Šviesos“: Aidas Bareikis, Patricija Jurkšaitytė ir Žilvinas Kempinas
Renginiai
16.00 – NDG lauko terasa – „Tapybos paslaptys: kartu tapome didelį abstraktų paveikslą“
19.00 – ekskursija po parodą su NDG gidu – „Abstrakčios tapybos atradimai Kęstučio Zapkaus
parodoje“
21.00 – ekskursija po nuolatinę NDG ekspoziciją su gidu – „Nežinomos paveikslų istorijos“
Galerija dirbs nuo 11 iki 23 val.
Informacija tel. (8 5) 219 59 64, www.ldm.lt, www.muziejai.lt


RADVILŲ RŪMŲ MUZIEJUJE (Vilniaus g. 24)

Ekspozicijos ir parodos
Europos dailė. XVI–XIX a.
Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos
Rytų Azijos, Naujosios Gvinėjos ir Australijos aborigenų menas
„Senųjų ikonų paslapys“. Andrejaus Balykos ikonų kolekcija: pagrobta, grąžinta, papildyta
Renginiai
17.00 – Senųjų ikonų paslaptys. Susitikimas ir pokalbis su ikonų kolekcininku Andrejumi
Balyka ir Lietuvos dailės muziejaus direktoriumi Romualdu Budriu
18.30 – ekskursija po ikonų parodą
20.00 – edukacinis užsiėmimas „Ikonų spalvos ir simboliai“
21.00 – ekskursija po ikonų parodą
21.30 – edukacinis užsiėmimas „Ikonų auksavimas“
Muziejus dirbs nuo 11 iki 24 val.
Informacija tel. (8 5) 212 14 77, www.ldm.lt, www.muziejai.lt



VYTAUTO KASIULIO DAILĖS MUZIEJUJE (A. Goštauto g. 1)

Ekspozicijos ir parodos
Retrospektyvinė Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija
„Vilniaus ženklai“. XX a. I pusės dailininkų grafika, piešiniai, pastelės, akvarelės
Renginiai
20.00 – „Nežinomas Vilnius“. Pokalbis su parodos kuratore Ilona Mažeikiene apie XX a.
pradžios Vilnių to meto dailininkų grafikos kūriniuose ir piešiniuose
21.00 – koncertas „Senojo Paryžiaus muzika“. Simona Vaitkevičiūtė (fleita), Silvija Vaitkevičiūtė
(smuikas), Jonė Punytė (fortepijonas)
22.00 – ekskursija po nuolatinę Vytauto Kasiulio kūrybos ekspoziciją
20.00 ir 22.00 - muziejaus kūrybinėje dirbtuvėje vyks užsiėmimai „Linijos ir atspaudai“, skirti
įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiems. Po pažinties su spalvingais V. Kasiulio litografijos
darbais, grafikos technikomis ir priemonėmis bus galima sukurti ir atsispausti linoraižinių,
monotipijų
Muziejus dirbs nuo 11.00 iki 24.00.
Informacija tel. (8 5) 261 67 64, www.ldm.lt, www.muziejai.lt


TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUJE (Arsenalo g. 3A)

Ekspozicijos ir parodos
„Nuo karo iki taikos“. XX a. penkto-šešto dešimtmečio mada iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos
„Du mados šimtmečiai“ iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos
Leonardo Tuleikio jubiliejinė retrospektyvinė paroda „Tapybos atspindžiai“
Renginiai
22.00 - Senojo arsenalo paslaptis atskleis architektas Evaldas Purlys ir Lietuvos dailės
muziejaus direktorius Romualdas Budrys
23.00 – „Vilniaus arsenalo“ koncertas. Laima Šulskutė (fleita), Rolandas Ramaslauskas (altas),
Sergejus Okruško (fortepijonas). Programoje M. Glinkos, F. Poulenco, A. Piazzollos, L. Korchino
kūriniai.

Muziejus dirbs nuo 11.00 iki 24.00
Informacija tel. (8 5) 262 80 80, www.ldm.lt, www.muziejai.lt

GEGUŽĖS 18 D.


VILNIAUS PAVEIKSLŲ GALERIJOJE (Didžioji g. 4)

Ekspozicijos ir parodos
Lietuvos dailė. XVI–XX a. pr.
Marcelijaus Martinaičio margučiai
Gydytojos Stasės Mičelytės dailės kolekcijos paroda „Pilnaties langai“
Renginiai
13.00 - susitikimas ir pokalbis su Prano Gudyno restauravimo centro restauratoriais.
Restauratoriai atskleis gobelenų, egiptologijos (mumijų, sarkofagų), tapybos kūrinių
restauravimo paslaptis
12.00, 15.00 ir 16.00 – ekskursija po Chodkevičių rūmų istorinių interjerų ir XVI–XX a. pr.
Lietuvos dailės ekspozicijas.
Gegužės 18 d. galerija dirbs nuo 12.00 iki 17.00
Informacija tel. (8 5) 212 42 58 www.ldm.lt, www.muziejai.lt
Gegužės 17 d. Vilniaus paveikslų galerija dirbs iki 24 val.
Gegužės 17 ir 18 d. visuose padaliniuose įėjimas – nemokamas.
Gegužės 18 d. visi LDM Vilniaus padaliniai dirbs iki 17.00, Taikomosios dailės muziejus – iki
16.00.
Visi šie renginiai yra Lietuvos muziejų asociacijos 2014 m. vykdomo projekto „Lietuvos
muziejų kelias: atrasti lobiai ir įmintos paslaptys“ dalis
Informacija internete – www.ldm.lt, www.muziejai.lt

______________________________________________________________________________

ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS
Rinktinės g. 2, Vilnius
Tel.: (8-5) 278 20 85, el. paštas info@emuziejus.lt
2014 m. gegužės 17 d., šeštadienis 10.00 – 17.00
Tarptautinę muziejų dieną kviečiame švęsti Energetikos ir technikos muziejuje (Rinktinės g. 2,
Vilnius)! Gegužės 17 d. lankytojams taikoma 50 % nuolaida bilietui į muziejų, vaikams iki 16 metų
– apsilankymas nemokamas.
15.00 - atidaroma Alfonso Čepausko paroda „Kelionių miražai“, kurioje pristatomi darbai,
sukurti fotomontažo technika. „Kelionių miražai“ – tai kelionių motociklais nuo Vilniaus iki
Ašchabado, Kyzylkumuose ir Karakumuose, po Pamyrą ir Tian Šanį, Ustiurtą ir Mangyšlaką,
Sibirą ir Tolimuosius Rytus skaidrių fotokoliažai. Paroda veiks iki birželio 14 dienos.
Įėjimas: vaikams iki 16 m. – nemokamai, (su nuolaida) suaugusiems – 5 Lt, studentams,
senjorams, kariams – 2 Lt, neįgaliesiems, vaikams iš socialiai remtinų šeimų – 1 Lt.
Atsakingas asmuo: Edita Jusčiūtė, el. paštas edita@emuziejus.lt
2014 m. gegužės 17 d., šeštadienis 18.30 - 21.30
Europos muziejų naktį išbandyk savo orientavimosi įgūdžius, patirk jaudulį bei
azartą klaidžiodamas pirmosios centrinės Vilniaus elektrinės labirintais ir smagiai
praleisk laiką su draugais!
Kviečiame registruotis į kasmetinį Energetikos ir technikos muziejaus orientacinį
žaidimą ELEKTRINĖ: Encounter III, organizuojamą Europos muziejų naktį! Žaidimas vyks
gegužės 17 d., 18.30 - 21.30 muziejaus patalpose (Rinktinės g. 2, Vilnius).
Komandą (3-5 žmonės) registruokite el. paštu laurynas@emuziejus.lt iki 2014 m. gegužės 9 d.
Daugiau informacijos prieš renginį: www.emuziejus.lt
Dalyvavimas: nemokamas, būtina išankstinė registracija.
Atsakingas asmuo: Laurynas Sužiedėlis, el. paštas laurynas@emuziejus.lt
____________________________________________________________________________

GENOCIDO AUKŲ MUZIEJUS:

TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO

Aukų g. 2A, Vilnius
Tel.: (8~5) 266 32 82, (8~5) 266 15 30
El. p. muziejus@genocid.lt;
www.genocid.lt/muziejus

MEMORIALINIS KOMPLEKSAS
Žirmūnų g. 1F, 1N, Vilnius
Tel.: (8~5) 275 07 04, (8~5) 275 12 23,
(8~5) 275 25 47
El. p.: tuskulenai@genocid.lt
www.genocid.lt/tuskulenai

2014 m. gegužės 17 d. 18.00 – 23.00
Genocido aukų muziejaus lankytojai apžiūrės buvusį KGB vidaus kalėjimą ir
kitas muziejaus ekspozicijas. Aktyvūs programos dalyviai turės galimybę
dalyvauti muziejaus istorikų vedamose teminėse ekskursijose, jaunųjų menininkų
projekto „METODAI“, paremto KGB archyvine medžiaga, pristatyme, bus
pakviesti atlikti edukacines užduotis, vidiniame muziejaus kiemelyje, po atviru dangumi, stebės
dokumentinius filmus sovietinės okupacijos tema.
Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso lankytojai apžiūrės ekspoziciją „Tuskulėnų
dvaro paslaptys“, koplyčią-kolumbariumą, Valentino Algirdo Kaliūno tapybos ir fotografijų
parodą, atliks edukacines užduotis ir dalyvaus pažintiniame-edukaciniame žaidime „Atrask
Tuskulėnų dvaro lobį!“, dvaro rūmuose klausysis pianisto Kasparo Uinsko klasikinės muzikos
koncerto, Konferencijų salėje žiūrės dokumentinius filmus, dalyvaus naktinėje ekskursijoje po
Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą.
Renginiai nemokami!

2014m. gegužės 18 d. 10.00 – 17.00
Genocido aukų muziejuje – atvirų durų diena;
Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse – atvirų durų diena;
Genocido aukų muziejuje lankytojai turės galimybę apžiūrėti buvusį KGB vidaus kalėjimą ir kitas
muziejaus ekspozicijas;
Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso lankytojai turės galimybę apsilankyti
muziejinėje ekspozicijoje „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ ir koplyčioje – kolumbariume.
Renginiai nemokami!
_______________________________________________________________________________
LIETUVOS AKLŲJŲ ISTORIJOS MUZIEJUS
Skroblų g. 10, Vilnius
Tel. +370 5 215 0611
El.p. info@labiblioteka.lt
www.labiblioteka.lt

TARPTAUTINĖ MUZIEJŲ DIENA LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOJE
Gegužės 18 d. (sekmadienis)
12.00 – 13.00

„Interaktyvus susipažinimas su neregių pasauliu“
- Ekskursija užrištomis akimis (aplinkos pažinimas ne akimis, o lytėjimu, klausa).
- Nuolatinės Lietuvos aklųjų istorijos muziejaus ekspozicijos pristatymas.
- Liečiamųjų (taktilinių) leidinių ekspozicija, jų „skaitymas“ užrištomis akimis.
13.00 – 14.00

„Nuo Brailio rašto iki DAISY leidinių“
Supažindinimas su Brailio rašto istorija, priemonėmis (Brailio rašto spausdintuvas, grifelis,
lentelė) ir kt.
- Dalyviai, išklausę paaiškinimų ir gavę priemones, patys išbando Brailio raštą.
- DAISY formato leidinių ir įrangos pristatymas.
14.00 – 15.00
-

„Išbandyk diktoriaus profesiją“
-

Dalyviai turės galimybę pabandyti įgarsinti organizatorių parinktą tekstą garso įrašų
studijoje.

Renginys nemokamas!
____________________________________________________________________________

GELEŽINKELIŲ MUZIEJUS
Geležinkelio g. 16, LT-01047 Vilnius
Tel.: +370 5 2693741; +370 5 269219
El. p.: muziejus@litrail.lt
Geležinkelių muziejus gegužės 17 d. dirbs nuo 9.00 iki 20.00
10.30 - 11.00 – „Smuiko muzikos rytas“ koncertuos Vievio ir Rudaminos meno
mokyklų jaunieji smuikininkai.

11.00 - 13.00 – Edukacinis renginys šeimoms „Traukinys burbule“ (svečiuose mobilioji chemijos
laboratorija). Renginys numatomas Geležinkelių muziejaus lauko ekspozicijoje.
14.00 - 20.00 – Edukacinis žaidimas muziejaus ekspozicijoje „ Atrask muziejuje miestą“.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 ir 18.00 – Naujų eksponatų pristatymas Geležinkelių muziejaus lauko
ekspozicijoje.
Įėjimas nemokamas!
____________________________________________________________________________

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g. 41, Vilnius
Tel.: 8 5 262 2406
El.p.: vadyba@ltmkm.lt
www.ltmkm.lt
2014 m. gegužės 16 d. 16.00
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus Tarptautinę muziejininkų dieną kviečia atšvęsti
drauge renginyje skirtame ilgiausiai lietuviškoje teatrinėje scenoje išgyvenusiam, fenomenaliai
gajaus lietuvių teatro spektaklio, susilaukusio milžiniško žiūrovų dėmesio Boriso Dauguviečio
komedijos "Žaldokynė“ (režisierė Kazimiera Kymantaitė ) apdovanojimo už rekordiškiausiai ,,
ilgiausią gyvenimą scenoje“ įteikimui.
Renginyje dalyvaus:
Aktoriai, spektaklio ,,Žaldokynė“ dalyviai Agnė Gregorauskaitė, Ottonas Laniauskas,
Adolfas Večerskis, Vytautas Rumšas, Juozas Meškauskas, Vytautas Dumšaitis, Rasa Rapalytė,
Rasa Kirkilionytė, Ramunė Skardžiūnaitė ir kiti.
Renginio metu ,,žaldokiečiai“ pasidalins prisiminimais apie spektaklį, įvairius atsitikimus,
nuotykius. Žiūrovai galės dalyvauti klausimų - atsakymų apie ,,Žaldokynę“, jos kūrėjus bei
atlikėjus viktorinoje. Geriausiai pasirodę žiūrovai bus apdovanoti netikėtais prizais. Renginio
pabaigoje bus parodytas visas spektaklio ,, Žaldokynė“ vaizdo įrašas.
Renginio vedėjai dainininkė Janina Armonaitė ir aktorius Remigijus Vilkaitis.
Maloniai kviečiame dalyvauti, jūsų laukia malonios staigmenos ir gera nuotaika.
Renginys vyks muziejaus Didžiojoje salėje.
2014 m. gegužės 17 d. 11.00 – 16.00
Tarptautinę muziejininkų dienos proga Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
ilgalaikių parodų lankymas NEMOKAMAS.

o į komercinę parodą “Materialusis siurrealizmas” iš Salvadoro Dali kolekcijos – visiems bilietai
su nuolaida - 7 Lt.
Lietuvos muziejų kelio 2014 m. „Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys“ projektą ir Teatro
metus pažymint, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus atidarys su savo atrastu lobiu,
kuris eksponuojamas itin retai, tai seniausias eksponatas saugomas muziejaus rinkiniuose–
1687 metų Vilniaus mokyklinio teatro panegirika „Olgerdus, magnus Litvaniae Dux“ (Algirdas
Didysis Lietuvos kunigaikštis).
____________________________________________________________________________
VILNIAUS UNIVERSITETO ZOOLOGIJOS MUZIEJUS
Europinė muziejų naktis 2014 m., renginys MZVU FANTASTINIAI GYVŪNAI EUROPOJE: MITAI IR TIKROVĖ
– 2014 m. gegužės 17 d., šeštadienį...
Skaitėte ir žavėjotės britės rašytojos J. K. Rowling knyga ,,Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti",
o gal - Sabaliauskaitės ,,Silva Rerum" ir sužinojote apie Baziliską Vilniuje? Atidžiai sekėte Hario
Poterio nuotykius? Jei taip, renginys - būtent Jums!
Ponai ir ponios, su vaikais ir be jų, jaunimas ir senjorai, užsiregistravę iš anksto, 40 min. galės
klausytis neįtikėtinų dalykų apie fantastinius gyvūnus Europoje, diskutuoti ir klausti apie GMO
eksperimentus šiandien, apžiūrinėdami seniausio Lietuvoje Zoologijos muziejaus ekspoziciją... Ir
ne tik.
Auditorijoje (I zool. aud.), po ekskursijos VU Zoologijos muziejuje, Jų lauks 20-ies min. VU
GMF Kartografijos centro mokslininkų pristatymas "Europos mitinių būtybių įvairovė ir
žemėlapis" su nedidele staigmena ir galimybe įsigyti unikalų ,,Europos mitinių būtybių žemėlapį",
o mažiausiųjų ir išradingiausiųjų – ,,Kūrybinė laboratorija" su GMF studentais ir galimybė
vizualizuoti fantastinį gyvūną. Kokį? Sugalvokite! Gal Baziliską, o gal...?
REGISTRACIJA į renginį:
Gegužės 12-16 dienomis (iki 20.00) elektroniniu paštu: grita.skujienė@gf.vu.lt
Prašome nurodyti: a) žmonių skaičių (ne daugiau 30 vienu metu), b) vaikų amžių, c) pageidaujamą
laiką (18:00, 19:00, 20:00 ar 21:00).
Renginio vieta:
VU Zoologijos muziejus, Gamtos mokslų fakultetas, Čiurlionio 21/27, III aukštas.
Renginys nemokamas!
____________________________________________________________________________

ZARASAI

STELMUŽĖS BAŽNYTINIO MENO MUZIEJUJE
Ąžuolo g. 14, Stelmužės k., Imbrado sen., Zarasų r.,
2014 m. gegužės 16 d., penktadienį, 15.00
vyks renginys, skirtas ZARASŲ KRAŠTO MUZIEJAUS 80-MEČIUI
Ekspozicijos STELMUŽĖS XVII A. DVARO ISTORIJA atidarymas
Maloniai kviečiame!
Renginys nemokamas
Renginio organizatorius: Zarasų krašto muziejus, D. Bukonto g. 20, LT-32132 Zarasai
Tel. Nr. (8 385) 52456, el.p. www.muziejus@zarasai.lt

