(projektas)
Data ir laikas
2018 m.
gruodžio 8 d.

Renginio pavadinimas
Kultūros sostinės atidarymo renginys. Kultūros sostinės simbolio perėmimas Kultūros sostinės
uždarymo renginyje Marijampolėje, video transliacija Rokiškyje

Vieta
prie Rokiškio krašto
muziejaus

SAUSIS. KULTŪROS SOSTINĖS APŠILIMO MĖNUO
Sausio 5 d.

Žiemos šventė „Vingiai ant ledo“

Ledo ritulio aikštėje

Nuo Sausio 5 d.

Teatralizuotas edukacinis maršrutas „Pirmojo lietuviško slapto vaidinimo paslapčių takais“
(programa veiks visus metus)

Miesto erdvėse

Nuo sausio 7 d.

Edukacinė vaidybos ir anglų kalbos įgūdžių lavinimo programa vaikams „Scena į pasaulį“
(programa veiks visus metus)

Kultūros centre

Sausio 26 d.

Festivalis „Vandens purslai“

Rokiškio baseine

VASARIS. ŠVIESOS VINGIAI
Vasario 16 d.

Vasario 16-osios šventė „Į Lietuvos valstybės atkūrimo antrąjį šimtmetį įžengus“. Krašto
valstybininkų minėjimo vakarai, skirti krašto pažinimui (rajono nevyriausybinės organizacijos)

Kultūros įstaigose

Vasario 16 -28 d.

Pradinių klasių mokinių darbų paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

Savivaldybėje

Vasario 21 d.

„Amatų sodas“ – Rokiškio rajono technologijų ir dailės mokytojų kūrybinės dirbtuvės

Vasario 28 d.

„Karjeros mugė“

Juozo Tumo Vaižganto
gimnazijoje

KOVAS. TEATRO VINGIAI „Nuo pirmojo slapto lietuviško vaidinimo iki Teatro sostinės titulo“
Kovo 1-2 d.

Tarptautinis šiuolaikinio šokio konkursas, atranka į pasaulio šokių čempionatą

Kultūros centre

Kovo 5-kovo 26
d.
Kovo 29 d.

35-asis Lietuvos profesionalių teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams“.

Kultūros centre

Rokiškio kultūros veikėjų apdovanojimai

Kultūros centre

BALANDIS. ŠOKIO VINGIAI „Nuo alemandos iki breiko“
Balandžio 25 d.

Tarptautinis vokalinės muzikos festivalis-konkursas „Lėkime dainų sparnais“

Kultūros centre

Balandžio 26 d.

Viešos šokių pamokos: „Laimės receptas: šoka visas miestas“

Miesto erdvėse

Balandžio 27 d.

Tarptautinis šokio renginys, skirtas Rokiškio choreografijos mokyklos 30-mečiui ir
tarptautinei Šokio dienai

Kultūros centre

GEGUŽĖ. MUZIEJININKYSTĖS VINGIAI „Nuo akmeninio kirvuko iki interaktyvių ekspozicijų“
Gegužės 15 d.

Gabių muzikai vaikų festivalis „Aukštaitijos talentai – 2019“

Kultūros centre

Gegužės 18 d.

Muziejų naktis. Tradicinis renginys, skirtas Tarptautinei Muziejų dienai paminėti

Krašto muziejuje

Gegužės 25 d.

Tarptautinė muziejų idėjų – edukacinių programų mugė.
Tarptautinis pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis „Dūdų fiesta-2019“

Krašto muziejuje

Gegužės 26 d.

Tarptautinis festivalis “Poezijos pavasaris”

Viešojoje bibliotekoje

BIRŽELIS. DAILĖS VINGIAI „Nuo dailininkų Riomerių dinastijos iki „Art Vilnius“
Birželio 1 d.

Rokiškio liaudies teatro 60-mečio renginys, skirtas pirmojo teatro režisieriaus Vytauto Vajegos
100-mečiui; Liaudies teatro spektaklio premjera

Birželio 10-14 d.

Renginiai, skirti Rokiškio dailės mokyklos 35-mečiui

Birželio 15-29 d.

Buvusių Dailės mokyklos mokinių darbų paroda

Kultūros centre

Birželio mėn.

Iš Rokiškio kilusių ir Rokiškyje gyvenančių dailininkų paroda „1X1=? Vienas dailininkas –
vienas kūrybinis darbas“

Krašto muziejuje

Nuo birželio mėn.

Bendruomenės laisvalaikio projektas „Vasaronės“ (kiekvieną vasaros ketvirtadienio vakarą)

L. Šepkos parke

Birželio 6 d.

Tarptautinis lėlių teatrų festivalis „Kai atgyja lėlės“

Kultūros centre

Birželio 20 d.

Literatūrinės Liudo Dovydėno premijos teikimas ir susitikimas su visais premijų laureatais

Viešojoje bibliotekoje

Birželio 22 d.

Baltijos šalių galiūnų čempionatas

Birželio 7-9 d.

Tarptautinis vyrų paplūdimio tinklinio čempionatas

Kultūros centre

Velykalnio aikštyne

LIEPA. ETNOKULTŪROS VINGIAI „Nuo baltiškos sėlių genties iki šiaurės rytų Aukštaitijos“
Liepos 1-11 d.

Tarptautinis drožėjų pleneras ,,Rokiškis - drožėjų sostinė“, Rokiškio tautodailininkai

Miesto erdvėse

Liepos 5, 12, 19,
26 d.,

Sutartinių, dainų ir šokių mokymai, veda folkloro ansamblis „Gastauta“ (kiekvieną
penktadienio vakarą)

Miesto erdvėse

Liepos mėn.

Tarptautinis folkloro festivalis „Tevučia pakluonej“, skirtas Mindaugo karūnavimo dienai ir
Lietuvos vardo paminėjimo 1010 metinėms

L. Šepkos parke

Liepos 6 d.

Tarptautinis viduramžių riterių turnyras „Roko kalavijas“

Krašto muziejuje

Liepos 6 d.

Lietuvos ir Latvijos amatininkų mugės, kulinarinio paveldo ir amatų pristatymai

Liepos 11-13 d.

Respublikinis tapybos pleneras ,,Rokiškia bažnytėla raudona raudona“. Rokiškio
tautodailininkai

Nepriklausomybės
aikštėje
Miesto erdvėse

Liepos 15-20 d.

15-asis langinių tapymo pleneras, organizuojamas visuomeninės draugijos ,,Tyzenhauzų
paveldas“

Miesto erdvės

Liepos 19-20 d.

Krikščioniškos muzikos festivalis „Sielos“ Kultūros centras su VšĮ „Gerosios naujienos centras“

Miesto erdvės

Liepos 23-24 d.

Respublikinis mezgėjų pleneras ,,Palikta skrynioj“, Rokiškio tautodailininkai

Krašto muziejuje

Liepos 27-28 d.

Edukacinė programa jaunimui ir šeimoms ,,Nuo žaislų iki muzikinių instrumentų“

Krašto muziejuje

Liepos mėn.

Tapybos pleneras Vaclovo Kontrausko sodyboje

Laibgaliuose

RUGPJŪTIS. VIZUALIŲJŲ MENŲ VINGIAI „Nuo A. Ščiukos kino teatro iki šiandienos kino ir foto menininkų“
Kovo 1 rugpjūčio 29 d.

Respublikinis fotomenininko Gintauto Dainio vardo fotografijų konkursas „Vingis“. Konkursas
skelbiamas kovo 1 d., pirmas atrankos etapas iki liepos 26 d., parodos atidarymas - rugpjūčio
8 d.), konkurso prizininkų atrankos antras etapas ir apdovanojimas rugpjūčio 29 d.

Kultūros centre

Liepos 18 rugpjūčio 29 d.
Liepos 18rugpjūčio 29 d.,

Kino plakatų paroda (su Lietuvos Teatro, muzikos ir kino muziejumi) Atidarymas liepos 18 d.

Kultūros centre

Trumpametražių filmų festivalis kino vakarai „Eglių slėnio kino teatras“. Dokumentinio filmo
apie Rokiškio kraštą „Muzikantas nuo Rokiškio“ pristatymas. Kino teatro „Sinevila“ edukacija

prie Kultūros centro

Rugpjūčio mėn.

Samsonas Rally Rokiškis

Rokiškio krašto apylinkėse

RUGSĖJIS. DVARŲ KULTŪROS VINGIAI „Nuo kunigaikščių Krošinskių pilaitės iki Kultūros sostinės bokštų“
Rugsėjo 20-21 d.

Tarptautinis pilių ir dvarų asociacijų sambūris

Krašto muziejuje

Rugsėjo 21 d.

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro forumas; literatūrinės Juozo Keliuočio
premijos teikimas ir susitikimas su visais premijų laureatai;
J. ir A. Keliuočių centro jubiliejai: Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ 30-metis
bei J. ir A. Keliuočių palikimo studijų centro 15 metų jubiliejus

Viešojoje bibliotekoje

Rugsėjo 21 d.

Teatralizuota medžioklės ir derliaus šventė-mugė

Miesto erdvėse

Rugsėjo 22 d.

520 ROKIŠKIO MIESTO GIMTADIENIS.
Susigiminiavusių miestų meno kolektyvų koncertas „Pasaulis-Rokiškiui

Miesto erdvėse

Rugsėjogruodžio mėn.

Paroda „Aukštosios mados istorija“ (iš Aleksandro Vasiljevo ir Vaclovo Kontrausko kolekcijų)

Krašto muziejuje

Rugsėjo-spalio
mėn.

Tarptautinis medžio drožėjų pleneras-kūrybinė stovykla „Improvizacijos Liongino Šepkos
kūrybos temomis“. Respublikinė medžio drožėjų paroda-konkursas Liongino Šepkos premijai
laimėti

Krašto muziejuje

SPALIS. MUZIKOS VINGIAI „Nuo pirmosios žinomos muzikos mokyklos iki miuziklų“
Spalio 1 d.

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos buvusių mokinių ir mokytojų koncertas

Krašto muziejuje

Spalio 16 d.

Operos solisto, kraštiečio A. Apšegos studentų koncertas

Krašto muziejuje

Spalio 25 d.

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas

Kultūros centre

Spalio 26-27 d.

25-asis Tarptautinis teatrų festivalis INTERRAMPA, skirtas J. Tumo-Vaižganto 150-mečiui

Kultūros centre

Spalio mėn.

XX-asis tarptautinis vargonų muzikos festivalis, skirtas čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui
Rudolfui Lymanui

Šv. Mato bažnyčioje

LAPKRITIS. LITERATŪROS VINGIAI „Nuo žąsies plunksnos iki Nacionalinių premijų“
Lapkričio 7 d.

Konferencija „Juozui Tumui-Vaižgantui-150“

Lapkričio 21 d

Tarptautinis Sofijos Tyzenhauzaitės vardo rašytojų sąskrydis

Juozo Tumo-Vaižganto
gimnazijoje
Krašto muziejuje

Lapkričio mėn.

Rokiškio klasikinės muzikos festivalis, Asociacija „Freskos“ S. ir J. Zajančauskaitės

Kultūros įstaigose

Lapkričio mėn.

Kalėdų rezidencijos atidarymo renginys

Krašto muziejuje

Lapkričio 30 d.

Kultūros sostinės uždarymo renginys

Krašto muziejuje

GRUODIS. UŽDARYMAS
Gruodžio 1 d.

Respublikinė folkloro kolektyvų šventė „Aušta aušrela“ ir Advento vakaras

Kultūros centre

Gruodžio 31 d.

Tradicinis vakaras-koncertas „Naujųjų Metų belaukiant“, pramoginis vakaras „Naujametinis
žiburėlis”

Krašto muziejuje,
kultūros centre

