
 

Gegužės 25 d. 

Jonava
Joninių slėnis



 

Programa gegužės 25 d.:

9 val. – jungtinės šokėjų repeticijos;

11 val. – orkestro repeticija;

11.30 val. – jungtinės chorų repeticijos;

14 val. – svečių repeticijos;

16 val. – šventinė eisena;

17 val. – koncerto pradžia:

 

 

1.    „Šviesa amžinoji dainos“ (diriguoja Violeta

Michelkevičienė)

2.    L. Mikalausko ir orkestro kūrinys

3.    „Jaunimo giesmė“ (diriguoja Salomėja Vitukynienė)

4.    Šokis

5.    Užsienio kolektyvas 2-3 pasirodymai (Estai)

6.    „Skriski, skriski Lietuvėlėn“ (diriguoja Dalia

Asadauskaitė)

7.    Šokis

8.    L. Mikalausko ir orkestro kūrinys

9.    Užsienio kolektyvas 2-3 pasirodymai (Moldavai)

10.  Kol kartu + L. Mikalausko solo (diriguoja Algirdas

Viesulas)

11.  Šokis

12.  Orkestro kūrinys

13.  „Vardan tos“ (diriguoja Algirdas Viesulas)

14.  Bendras šokis

15.  „Mūsų dienos kaip šventė“ (visi chorai+visi šokėjai ir

vedėjas) (diriguoja Violeta Michelkevičienė)



EISENA

 



EISENOS  DALYVIŲ  PLANAS
1.      Orkestras „Panevėžio garsas“, Panevėžys

2.      Rajono atstovai

3.      Kolektyvų vadovai

4.      Kamerinis choras „JÕGEVA“, Estija

5.      Šokių ir dainų folkloro kolektyvas

„SMUGLENCA“, Moldavija

6.      Janinos Miščiukaitės meno mokyklos jaunių

choras, Jonava

7.      Kamerinis choras „ AVE  MUSICA“, Kėdainiai.

8.      Moterų choras „LELIJA“, Jurbarkas.

9.      Mišrus choras „VILTIS“, Kazlų Rūda.

10.  Moterų choras „ŽEMYNA“, Ukmergė

11.  moterų choras ,,ŽAISA”, Samylai

12.  Mišrus choras „VERSMĖ“, Domeikava

13.  Mišrus choras „ŽEMYNA“, Jonava

14.  Moterų choras „Guoba“, Jonava

15.  Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,LENDVARĖ“,

Lentvaris

16.  Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė ,,NAVA“,

Aukštadvaris

17.  Vyresniųjų žmonių šokių kolektyvas „SAVINGĖ“,

Kaišiadorys

18.  Liaudiškų šokių grupė „VARŪNA“, Jonava



 

Atvykdami į repeticijas automobilius palikite

Jonavos kultūros centro Žeimių g. 15, Jonava,

stovėjimo aikštelėje. Jums bus paskirtos

patalpos kultūros centre, čia galėsite pasilikti

daiktus ir drabužius. Į Joninių slėnį kviečiame

eiti pėsčiomis nuo kultūros centro S. Ilgūno ir

Sodų gatvėmis (užtruksite iki 10 min.).

 

Po repeticijų Joninių slėnyje visus vaišinsime

plovu. Po pietų iki 15 val. turėsite laisvo laiko.

Galėsite pailsėti ar pasiruošti koncertui. Eiseną

pradėsime nuo Jonavos kultūros centro, 15.30

val. pradėsime eisenos rikiavimą, pajudėsime 16

val. Eisenos planą prikabinsime. Turėkite savo

kolektyvų vėliavas.

Eisenos kolonų eilėse stojama po 4-5 žmones,

tarpai tarp eilių – 1 m., tarpai tarp kolektyvų – 2-

3 m., priekyje kolektyvo turi būti nešama

kolektyvo vėliava.

 

Po koncerto visus kviečiame sugrįžti į kultūros

centro mažąją salę draugiškam pasibuvimui

kartu su mūsų paruoštomis ir Jūsų atsineštomis

vaišėmis.

 

 

INFORMACIJA



 

Organizacinė informacija: Jolita Driukienė, tel.

nr.: +37064152012, el. p. jolita.driukiene@jkc.lt

 

 

Muzikinė informacija: Violeta Eugenija

Michelkevičienė, tel. nr. +37063606037, el.

p. euvioleta@gmail.com

 

 

INFORMACIJA


