Rugsėjo 9–11 d.
Rugsėjo 9 d. (penktadienis)
Lėlių vežimo teatro kieme
10 val. Spektaklis „Nifo Nufo Nafo istorija“
(aut. ir rež. A. Looris, Viljandžio miesto lėlių teatras, Estija)
11.30 val. N. Čirūnienės inscenizacija „Trijų pasakų mazgelis“
(Bajorų lėlių teatras ČIZ)
12–14 val. Edukacinės kūrybinės dirbtuvės „Pasidaryk lėlę pats“
(dailininkai Aleksandras Serhijenko ir Oksana Rossol)
14 val. Spektaklis pagal J. Marcinkevičiaus poemą „Voro vestuvės“
(aut. ir rež. A. Mikutis, Vilniaus teatras „Lėlė“)
J. Miltinio dramos teatro vidiniame kieme
11–18 val. Menininkų Kotrynos Siaurusaitytės ir Arvydo Gudo
audiovizualinė instaliacija „Labirintas“
J. Urbšio g.
12–22 val. Šventinė mugė
Fotografijų paroda „Iš Panevėžio istorijos“
Prie Civilinės metrikacijos skyriaus (Respublikos g. 25) bei
J. Miltinio dramos teatro automobilių stovėjimo aikštelėje
12–22 val. Pramogos vaikams (batutai, karuselės ir kt.)
Taikos al. 1
13–19 val. Ekskursija po „Kalnapilio“ alaus daryklą (45 min.).
Registruojami vyresni nei 20 m. amžiaus asmenys
www.kalnapilisnealkoholinis.lt/registracija
Panevėžio miesto savivaldybėje
15 val. Tautodailininkų „Pantautodailė“ parodos
„Panevėžio laiko tėkmėje: iš tautosakos skrynios“ atidarymas

Vasario 16-osios g. prie Kraštotyros muziejaus
16 val. Panevėžio miesto bendradarbiavimo iniciatyvų apdovanojimai
17 val. Grupės „Jazz Trio“ koncertas (Panevėžys)
19 val. Grupės „Belkanto“ koncertas (Kaunas)
Kino centre „Garsas“ (Klaipėdos g. 146)
15–17.30 val. XVIII Respublikinis trumpametražių
filmų festivalis „Aš + Miestas = Kinas 2022“
Panevėžio bendruomenių rūmų Didžiosios salės vitražų foje
16 val. Adelės Bielskienės retrospektyvinės tapybos parodos
„Tapau savo peizažą“ atidarymas
Futbolo akademijos „Panevėžys“ stadione (Smėlynės g. 2B)
17 val. Neįgaliųjų turnyras „Bočia“
19 val. Naktinis futbolo turnyras
Kranto g. prie J. Balčikonio paminklo
18 val. Spektaklis „Įtartinas siuntinys“
(aut. ir rež. B. Briand, teatras LE TUBE, Prancūzija)
Kristaus Karaliaus katedroje
18 val. Šv. Mišios už Panevėžio miesto bendruomenę
19 val. Karlas Jenkinsas „Ginkluotas žmogus: Mišios už taiką“
(Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, chorai „Ąžuoliukas“,
„Atžalynas“, „Canticum novum“, „Ave vita“, „Cantare“).
Dirigentas Vytautas Miškinis
Prie J. Miltinio dramos teatro
22.30 val. Performansas „Vežimu aplenkiant laiką“ (Lėlių vežimo teatras)

Rugsėjo 10 d. (šeštadienis)
J. Janonio g. 30
9–16 val. Lietuvos automobilių slalomo čempionato IV etapas
UAB „Auresa” taurei laimėti
J. Urbšio g.
10–23 val. Šventinė mugė
Fotografijų paroda „Iš Panevėžio istorijos“
„Aukštaitijos“ sporto komplekse (A. Jakšto g. 1)
11 val. Tarptautinis dziudo festivalis „Pirmoji kova”
Prie Civilinės metrikacijos skyriaus (Respublikos g. 25)
bei J. Miltinio dramos teatro automobilių stovėjimo aikštelėje
10–23 val. Pramogos vaikams (batutai, karuselės ir kt.)
Organizatoriai

Generalinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindiniai partneriai

Šventės rėmėjai

Respublikos g.
10–22 val. Čičinsko gatvelė – gastronominė mugė, fotosesijos
Čičinsko draugijoje, retro muzika, visuomeninių organizacijų
edukacijos, interaktyvios veiklos
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 val.
Performansas „Čičinskas sugrįžo“ (teatro „Menas“ aktoriai ir
grupė „Nešpėtni bernai“)
15 val. Konkurso „Čičinsko troškinys“ nugalėtojų apdovanojimas
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
13 val. A. Abukausko siuita fortepijonui „Legenda apie Čičinską“.
Atlieka A. Abukauskas ir D. Juzėnas
Dailės galerijoje
15 val. Skulptoriaus Juozo Lebednyko personalinės parodos atidarymas
J. Miltinio dramos teatro vidiniame kieme
11–18 val. Menininkų Kotrynos Siaurusaitytės ir Arvydo Gudo
audiovizualinė instaliacija „Labirintas“
Senvagės saloje
11 val. Spektaklis „Kaip atsiranda drugeliai“ (aut. D. Beli,
rež. K. Kondrotaitė, Klaipėdos klounų teatro studija „Dulidu“)
Kraštotyros muziejuje
12 ir 14 val. Apžvalginės ekskursijos po muziejaus ekspozicijas
Prie Kraštotyros muziejaus
12–16 val. Dėlionė – žaidimas „Pažink Panevėžį“,
senoviniai žaidimai ir kt.
Lėlių vežimo teatro kieme
12 val. Spektaklis „Linai“ (aut. ir rež. M. Marzec, lėlių teatras
„Barnaby“, Lenkija)
13 val. Spektaklis brolių Grimų pasakos motyvais „Joniukas ir Grytutė“
(rež. D. Savickis, Priekulės Ernsto Vicherto teatras)
15 val. Spektaklis „Du meškiukai“ (aut. ir rež. D. Armanavičius,
Kauno „Nykštuko” lėlių teatras)
Taikos al. 1
13–19 val. Ekskursija po „Kalnapilio“ alaus daryklą (45 min.).
Registruojami vyresni nei 20 m. amžiaus asmenys
www.kalnapilisnealkoholinis.lt/registracija

Vasario 16-osios g. prie Kraštotyros muziejaus
12.30–14.30 val. Vaikų ir jaunimo koncertas „Augu Panevėžy“
14.30–16 val. Tautinio meno kolektyvų koncertas
„Slaunus mūsų miestas“
16–17.15 val. Diksilendo „Dream Team“ koncertas
su Lauris Amantovs (Latvija)
17.30–19 val. ŠVENTINĖS EISENOS DALYVIŲ PRISTATYMAS
Senvagėje
13–18 val. Edukacinė programa – praktinis užsiėmimas
„Pasiplaukiojimas irklentėmis“ (irklavimo sporto klubas „Panevėžys“)
Laisvės aikštėje
12 val. IŠKILMINGA VĖLIAVOS KĖLIMO CEREMONIJA
prie miesto Savivaldybės
12.30–15 val. Šachmatų simultanas su Lietuvos čempione iš Ukrainos
Olena Martynkova
13–16 val. Edukacinių programų ir kūrybinių dirbtuvių alėja
(EBRU piešimas ant vandens, vitražų ir sapnų angelų gamyba, tapyba
ant akmens, mokslinis šou „Atradėjas“, „Pragiedrulių“ alternatyvioji
fotografija, skirtukų knygoms gamyba, „Naujosios medijos ir dabartis“,
gimtadienio atributikos kūrimas, piešimas ant veidų, tatuiruočių gamyba, piešimas ant šilko, robotikos centro „RoboLabas” ir STEAM užsiėmimas „Tyrinėk mokslą iš arti“, netikėtos fotosesijos bei kt.)
13–16 val. „Miesto antologija 2022“ – profesionalių dailininkų tapybos
procesas viešoje erdvėje
13–16 val. Interaktyvi veikla „Virtualios realybės pasaulyje“
13–18 val. CGATES šiuolaikiškos pramogos (kino filmai:
13 val. „Į Mėnulį” (vaikams), 14.30 val. „Drugelio širdis” (šeimai),
16.20 val. „Operacija 02” (N13)
13 val. Šokio ir judesio spektaklis „Début“ (VšĮ „Judesio erdvė”, Klaipėda)
14 val. Menininkės Sakurako šokio performansas „Dancer in the dark“
(butō šokio teatras „Okarukas“)
14.30 val. Performansas „Po oda” (Šeiko šokio teatras, Klaipėda)
Šventės draugai

Šventės bičiuliai

15 val. Spektaklis „Tai gyvenimas” (Mimų teatras, Kaunas)
15 val. Gimtadienio šokiai
Klaipėdos, Vilniaus, J. Basanavičiaus, Elektros, Vasario 16–osios g.
17–19 val. ŠVENTINĖ EISENA

Laisvės a. scenoje
17.30–19 val. ŠVENTINĖS EISENOS DALYVIŲ PRISTATYMAS
19 val. Panevėžio miesto mero Ryčio Račkausko sveikinimas
19.10 val. Justinas Jarutis ir grupė
20 val. Krepšinio komandos „Lietkabelis“ naujos sudėties pristatymas
20.10 val. Grupė „Saulės kliošas“
21 val. Grupė „Beissoul & Einius“
22 val. Grupė „ba.“

Senvagėje
23 val. Šviesų ir lazerių šou
Prie J. Miltinio dramos teatro
23.30 Performansas „Vežimu aplenkiant laiką“
(Lėlių vežimo teatras)

Rugsėjo 11 d. (sekmadienis)
Šv. Mišios už miestą ir jo žmones:
9.15 val. Kristaus Karaliaus katedroje
10.30 val. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje
11 val. Šv. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje
12 val. Švč. Trejybės bažnyčioje
J. Urbšio g.
10–18 val. Šventinė mugė
Fotografijų paroda „Iš Panevėžio istorijos“
Prie Civilinės metrikacijos skyriaus (Respublikos g. 25)
bei J. Miltinio dramos teatro automobilių stovėjimo aikštelėje
10–16 val. Pramogos vaikams (batutai, karuselės ir kt.)
Nevėžio upėje prie Panevėžio sporto centro irklavimo bazės
(Smėlynės g. 2B)
10 val. Irklenčių ir baidarių varžybos
Laisvės a.
10–18 val. Lietuvos smūginio federacijos turnyras „Spikeball Lietuva“
11–14 val. Futbolo turnyras 3x3
11–16 val. XXXII Tarptautinės sunkiosios atletikos turnyro
parodomosios varžybos
13 val. Tarptautinis galiūnų turnyras „Europos taurė 2022“
J. Miltinio dramos teatro vidiniame kieme
11–18 val. Menininkų Kotrynos Siaurusaitytės ir Arvydo Gudo
audiovizualinė instaliacija „Labirintas“
V. Variakojo sporto komplekse (Elektros g. 11)
11 val. Šaškių turnyras, skirtas Panevėžio miesto gimtadieniui paminėti
Siaurojo geležinkelio stotyje (Geležinkelio g. 25)
11 val. Edukacinė kelionė šimtamečiu Siauruku.
Registracija tel. 8 610 36085
Lėlių vežimo teatro kieme
12 val. Spektaklis „Žalias žalias obuolys“ (aut. D. Čepauskaitė,
rež. A. Lebeliūnas, Kauno valstybinis lėlių teatras)
14 val. Spektaklis „Liūdna linksma pasaka“ (rež. A. Gladkova,
Panevėžio lėlių vežimo teatras)
15 val. Tarptautinio lėlių teatrų festivalio
„Lėlė gatvėje 2022“ uždarymas
Kūrybinių erdvių ir dirbtuvių lankymas
13–14 val. Dailininkės Irinos Nosovos dirbtuvės
(13 val. lankytojai laukiami prie J. Masiulio knygyno)
13–15 val. Dailininkų Dianos, Jolantos, Tomo, Girmanto Rudokų
ir Sigito Laurinavičiaus dirbtuvės (13 val. lankytojai laukiami
prie J. Miltinio skulptūros)
14–15 val. Valanda J. Miltinio dramos teatre „Užkulisių paslaptys“
15–16.30 val. Sigito Stankūno menų namai (Ramygalos g. 30)
Šventės partneriai

Informaciniai rėmėjai

