MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO
2015 METŲ VEIKLOS PLANAS

TVIRTINU
Direktorė
Iraida Skirpstienė

Marijampolės kultūros centras, veikdamas pagal Marijampolės savivaldybės tarybos 2006-01-27
sprendimu Nr. 1-727 patvirtintus nuostatus, 2015 m. sieks veiklos tikslų ir uždavinių: puoselėti etnokultūrą ir
mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę) ir pramoginę veiklą, tenkinti
bendruomenės kultūrinius poreikius, remti profesionalaus meno sklaidą.
Data

Vieta

Renginio
pavadinimas
Projektas
,,Iš Sūduvos lobynų“

Atsakingas

Sausisgruodis

Kultūros centras

O.B. Surdokienė

Sausisgruodis

Kultūros centras

Parodos ir leidiniai.
Juzei Katiliūtei – 100
metų

O.B. Surdokienė

Sausio
6 d.

J. Basanavičiaus
a.

Trijų karalių šventė

E.Kulikauskienė

Trumpas renginio aprašymas
* Sūduvos krašto dainų, šokių,
žaidimų, legendų programų kūrimas ir
pateikimas (savivaldybės liaudiški
kolektyvai, bendruomenės, švietimo
įstaigos, pavieniai pateikėjai),
tautodailės darbų kūrimas (švietimo
įstaigos, pavieniai tautodailininkai ir
amatininkai).
* Pateikėjų katalogo sukūrimas.
* Baigiamasis teatralizuotas
renginys „Įkurtuvės“. Dalyvauja visi
programų ir tautodailės kūrinių
pateikėjai
Menotyrininkų pagalba 2015m.
planuojama įvertinti dovanotą Juzės
Katiliūtės kūrinių kolekciją, surinkti
apie dailininkės gyvenimo ir kūrybos
metus atsiminimus, įskaitmenininti
dailės kūrinius, esančius ne tik
kultūros centre, bet ir Lietuvos
muziejuose, pas jos seserį JAV ir
sūnų Šveicarijoje bei paruošti
medžiagą monografijos išleidimui.
Šv.Mišios
Eglutės nupuošimas

,,Mūsų laisvės
gynėjai“

Sausio
13 d.

L.BankauskaitėŠleinotienė

Atšvaitų išdalinimas
Šv.Mišios

Senosiosios
kapinės

R.Juknevičiaus pagerbimas

Kultūros centras

Koncertas
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Sausio
15 d.

Kultūros centras

Sausio
31 d.

Kultūros centras

Vasaris

Kultūros centras

Vasario
16 d.

Nominacijos
,,Auksinė krivulė“
pristatymas,
Kultūros centro 10mečio iškilmės
,,Kartų kaita“ –
tautinių šokių
festivalis

I. Skirpstienė

Savivaldybių asociacijos nominacijos
,,Už kultūrą“ pristatymas

R.Striaušienė

Visų amžių tautinių šokių kolektyvų,
kurių vadovė Alina Kvietkauskienė,
koncertas

Edukacinė
programa „Esu
dailiai išmokyta“

O.B. Surdokienė

,,Lietuva – šalis
mana“

L.BankauskaitėŠleinotienė

Tradicinių karpinių mokymas, kurio
metu jaunimas ir suaugusieji bus
mokomi karpyti kampinukes ir
užuolaidėles.
Šv. Mišios

Koncertas

Kultūros centras

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų koliažų
paroda;
Vaikų lopšelio – darželio
,,Nykštukas“ stalo spektaklis vaikams
,,Legenda apie geležinį vilką“

Vasario
27 d.

Kultūros centras

Kovo
11 d.

Respublikinis
konkursas
,,Tramtatulis“

O.B. Surdokienė

Lietuvos Valstybės
Nepriklausomybės
atkūrimo dienai

L.BankauskaitėŠleinotienė

Tradicinis
šiuolaikinių šokių
koncertas ,,Jaunystės
vėjas“
V-ojo Lietuvos vaikų
ir jaunimo festivaliokonkurso ,,Mes –
Lietuvos vaikai“
I turas
Edukacinė
programa ,,Velykų
belaukiant“

R. Striaušienė

Kultūros centras
Kovo
20 d.

Kultūros centras

Kovo
22 d.

Šaltinio
pagrindinė
mokykla

Kovasbalandis

Kultūros centras

Iškilmės ir koncertas
Paskelbus 2015 m. - etnografiniais
regionų metais, savivaldybės kultūros,
švietimo įstaigos bei pavieniai
jaunieji lietuvių liaudies dainų,
sakytinės kūrybos, instrumentinės
muzikos atlikėjai bus kviečiami
užpildyti paraiškas ir dalyvauti
Lietuvos vaikų ir moksleivių –
lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų –
konkurso „Tramtatulis“ vietiniame
ture.
Šv. Mišios
Šventinis koncertas, skirtas
Nepriklausomybės atkūrimo
25-mečiui
Tradicinis šiuolaikinių šokių grupės
,,Arabeskas“ koncertas

R.Striaušienė

Konkurse dalyvauja vaikų ir jaunimo
choro ,,Vyturėlis“ jaunių ir jaunučių
grupės

O.B.Surdokienė

Bus prisimenama Velykų apeigos
bei mokoma vašku marginti
kiaušinius
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Balandžio Kultūros centras
10 d

Tradicinė moksleivių
kūrybos paroda
„Jurgelis Meistrelis“

O.B.Surdokienė

Balandžio Kultūros centras
15 d

Padėkos koncertas

L.BankauskaitėŠleinotienė

Balandžio Kultūros centras
23 d.

Tradicinė III-ioji
regioninė mokinių
kūrybos paroda –
konkursas „Sidabro
vainikėlis“
,,Tau, Mamyte“ koncertas
XVI-asis Tarptautinis
sakralinės muzikos
festivalis
,,Džiūgaukim...Aleliu
ja“

O.B.Surdokienė

Balandžio Kultūros centras
30 d.
Balandis Šv.Vincento
-Gruodis Pauliečio
bažnyčia,
Kultūros centras,
Marijampolės
sav. bažnyčios
Gegužės Marijampolės
16 d.
mieste
Gegužės Kultūros centras
30 d.
Birželis Kultūros centras,
-gruodis Šunskų seniūnija

Birželio
13- 15 d.

Klaipėda

Birželio
14 d.
Geležinkelio
stotis
Birželio
21 – 22
d.
Liepos
6 d.

Poezijos parkas

J. Basanavičiaus
a.
Kultūros centras
J. Basanavičiaus

R.Striaušienė
R.Striaušienė

Gatvės muzikos diena E.Kulikauskienė

Ši paroda – konkursas vyks IX kartą.
Joje dalyvauja Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų moksleiviai ir
technologijų mokytojai.
Minint kultūros dieną,
kultūros centro kolektyvai dėkoja
renginių ir koncertų lankytojams
Dalyvauja Sūduvos krašto savival dybių parodos – konkurso laureatai.

Tradicinis vaikų ir jaunimo choro
,,Vyturėlis“ koncertas Mamytėms
Tradicinis sakralinės muzikos
festivalis, kuriame dalyvauja Lietuvos
vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų chorai,
dainuojantys sakraline ir pasaulietine
tematika
Muzikos, šokių, dainų grupių
koncertai
Mišraus choro ,,Šešupė“ kūrybinės
veiklos 45-mečio iškilmės
Teatralizuotas folkloro festivalis,
skirtas dailininkės, mecenatės
M.B.Stankūnienės 90-mečiui.
Programa bus kuriama pagal
M.B.Stankūnienės pateiktas Obelių
kaimo žmonių meilės istorijas, kurias
apjungs Marijampolės , Vilkaviškio ir
Šakių folkloro ansamblių romansai,
dainos.

,,Kur bėga Šešupė“ koncertas
Folkloro šventė
Šunskuose
,,Tėviškės godos“

R.Striaušienė

V-ojo Lietuvos vaikų
ir jaunimo chorų
festivalio - konkurso
,,Mes- Lietuvos
vaikai“ II turas
,,Laiškai“ – literatūrinė – muzikinė
kompozicija, skirta
Gedulo ir Vilties
dienai
Kupolinės

R.Striaušienė

Dalyvauja vaikų ir jaunimo choro
,,Vyturėlis” jaunučių ir jaunių grupės,
jeigu bus atrinktos I ture.

L.BankauskaitėŠleinotienė

Šv. Mišios

Valstybės diena

L.BankauskaitėŠleinotienė

O.B. Surdokienė

Skaitomi tremtinių laiškai, dainuoja
tremtinių choras ,,Godos“
O.B. Surdokienė

Atgaivinta Sūduvos krašto tradicija –
kupoliavimas, kupolės saugojimas ir
dalinimas
Šv. Mišios
Iškilminga sukarintų struktūrų
rikiuotė
Šventinis koncertas
Tautinė giesmė – 21 val.
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Rugpjučio
23 d.

Rugsėjo
5 d.

Poezijos parkas
Kultūros centras

Rugsėjo
15 d.

Kultūros centras

Rugsėjo
25 – 26
d.
Spalio
10 d.

Kultūros centras
Kultūros centras

Lapkritis Kultūros centras
Lapkričio Kultūros centras
21 d.

Gruodis

Kultūros centras

Gruodžio Kultūros centras
20 d.

Europos diena
stalinizmo ir nacizmo
aukoms atminti
Žydų kultūros diena

L.BankauskaitėŠleinotienė

Tradicinė XI - oji
Marijampolės savivaldybės liaudies
meno atrankinė
paroda „Aukso
vainikas“
Festivalis ,,Akustinės
spalvos“

O.B. Surdokienė

Liaudiškos muzikos
kapelos ,,Giriniai
obuolukai“
jubiliejinis koncertas
Edukacinė
programa „Kalėdų
belaukiant“
Sūduvos krašto
liaudiškos
muzikos kapelų
varžytuvės ,,Bočių
armonika“
Adventiniai vakarai

R. Striaušienė

Kalėdinių eglių
puošimas

O.B. Surdokienė

L.BankauskaitėŠleinotienė

R. Striaušienė

O.B. Surdokienė

Šv. Mišios
Koncertas
Seinų klezmerių orkestro bei žydų
dainų ir šokių ansamblio Fajerlach
(Vilnius) koncertas
Šioje kasmetinėje parodoje rodoma
savivaldybės liaudies menininkų
kūryba, išaiškinami bei išrenkami
geriausi kandidatai į Sūduvos krašto
atrankinę tautodailės parodą „Aukso
vainikas“ - nominacijai laimėti.
Respublikos autorinių dainų ir tekstų
atlikėjų koncertas
Liaudiškos muzikos kapelos ,,Giriniai
obuolukai“ 50- mečiui skirtas
koncertas. Dalyvauja svečiai iš
Sūduvos krašto
Vaikai ir jaunimas bus mokomi
pasigaminti kalėdinės atributikos.

R. Striaušienė

Sūduvos krašto liaudiškos muzikos
savitumo pristatymas, tradicijų
puoselėjimas ir tęstinumas

O.B. Surdokienė

Tradiciniai renginiai, kuriuose
programas atlieka liaudiški kolektyvai,
chorai,
Tradicinis renginys, kuriame švietimo
įstaigos puošia savo kūrybos žaislais
miško egles
D.Bagdonaitės, G.Pankevičiaus,
S. Straigio,
F. Linčiūtės-Vaitiekūnienės,
J. Šlivinsko, E.Ambraziūnaitės,
J. Daniliausko, Marijampolės
dailininkų, menininkų, kilusių iš
Sūduvos, parodos
R. Bisikirskienės, G. Alenskienės,
E. Bičkaus, A. Gudelevičiaus,
A. Armono, E.Mažeikos, D. Čėplos,
Sūduvos fotomenininkų parodos;
Mokinių kūrybos - ,,Jurgelis
Meistrelis“, ,,Sidabro vainikėlis“,
Dailės mokyklos diplomantų,
Liaudies meno parodos - konkurso
autorių parodos
Viešai programas atlieka 16 kultūros
centro meno mėgėjų kolektyvų

Metų
bėgyje

M.B.Stankūnienės 14 profesionalaus
menų galerija
meno parodų

O.B. Surdokienė

Metų
bėgyje

I aukštas

11 fotoparodų

O.B. Surdokienė

Metų
bėgyje

II aukštas

13 laisvųjų
menininkų parodos

O.B. Surdokienė

Metų
bėgyje

Kultūros centre ir
išvykose

110 meno mėgėjų
koncertų

R. Striaušienė
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Metų
bėgyje

Kultūros centras

50 profesionalaus
meno koncertų

R. Striaušienė

Birželis –
Rugpjūtis

Miesto viešosiose
erdvėse

10 meno mėgėjų
koncertų

R. Striaušienė

Metų
bėgyje

Kultūros centras

4 teatralizuoti
renginiai vaikams

L. Bankauskaitė Šleinotienė

Direktorė

Tęsdami sutartis su Lietuvos
nacionaline filharmonija, Lietuvos
muzikos rėmimo fondu, bus rengiami
profesionalaus meno koncertai
Tęsiant tradiciją, organizuoti vasaros
koncertus miesto aikštėse ir parkuose,
vykdyti meno mėgėjų koncertus
Bus surengti 4 teatralizuoti renginiai
,,Vaikai – vaikams“ , skirti
ikimokyklinio amžiaus vaikams bei
pradinių klasių moksleiviams

Iraida Skirpstienė
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