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                                                                                      Vaikų kūrybiškumo ugdymas pasitelkiant įvairius meno žanrus bei ieškant tapatumo su gamta. Registracija tel. (8 637) 845 54

Rugpjūčio 5-6 d. „Nerimi atplaukę“         Respublikinis folkloro festivalis  (Jonava) Vaikų ir suaugusių folkloro kolektyvai, edukacijos, tradiciniai amatai

Rugpjūčio 31 d.           Vasaros palydėtuvių  ir festivalio uždarymo šventė (Joninių slėnis) Populiariosios muzikos atlikėjų pasirodymai

Birželio 26 -27 d. „Rukla Art XXI“      Šiuolaikinio meno festivalis  (Ruklos KC kiemas) Atlikėjai „Mad Money“, 

Liepos 12-16 d. „Kurti save“             Vaikų vasaros stovykla (JKC, Lokėnėlių piliakalnis, Markutiškių dvaras)

Birželio 19 d.  „Pas Jonus“               Respublikinė armonikierių šventė  (Joninių slėnis) Geriausių Lietuvos armonikierių pasirodymai

                                                „Įdomiosios atostogos“ (Joninių slėnis)

Liepos 16 d.                     LRT „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ specialusis projektas 

Liepos 16 d.   „Didysis šou burbulas“                    TV3 projekto finalininkų koncertas (JKC didžioji salė)

                                                                    Tradicinės žydų muzikos grupė  ,,Rakija Klezmer Orkestar“

                                                                                      grupė „Vilniaus Energija“, DJ muzika, diskusijų palapinė, kinas po atviru dangumi, lauko paroda,  meno dirbtuvės, šviesų šou

                                         

Liepos 6 d.       Mindaugo karūnavimo (Valstybės) diena                 (Joninių slėnis)  Grupė „Žalvarinis“, 

Birželio 23 d. „Joninės Jonavoje 2021“                Joninių šventė (Joninių slėnis, Sąjūdžio aikštė)  Jonavos kolektyvų programa „Žolynų dūzgesys“, 

Liepos 17-18 d.  „Sutarysma“            Respublikinė sutartinių šventė  (Mažųjų Žinėnų piliakalnis) 

                                                                                      Lietuvos sutartinių giedotojų pasirodymai, edukacijos,  vakarojimas ir dainos prie laužo, mistiškos instaliacijos, apeigos ir kt. 

Rugpjūčio 7 d.     Miesto šventė           (Joninių slėnis, Sąjūdžio a.) Ekskursijos, akcijos miestiečiams, Jonavos kolektyvų, Donato Montvydo su grupe, grupių „Poliarizuoti stiklai“, „Vairas“, „Sisters on Wire"  

                                                                                     koncertai, įspūdinga tarptautinio fejerverkų festivalio „Vilniaus fejerija“ parodomoji programa                 

                                                                                      grupės „Kitava“, „Antikvariniai  Kašpirovskio dantys“, atlikėja Rasa Serra su orkestru, Irena Starošaitė, baltiška misterija, fejerverkai 

                                                                                      akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“, kino filmas „Žalgirio mūšis“, edukacijos ir kt.

Rugpjūčio 6 d. „Jonava. Pažintinis maršrutas kūrybiškai“             Projekto  baigiamasis renginys

Rugpjūčio 8 d.              Pažaislio muzikos festivalio koncertas (Joninių slėnis) Gražiausios A. Ponchielli operos „Lietuviai” ištraukos. Atlieka Lietuvos  nacionalinis simfoninis orkestras. 

                                                                                      Solistai: Jūratė Švedaitė (sopranas,  Lietuva-JAV), Kristian Benedikt (tenoras). Dirigentas – Modestas Pitrėnas   

Rugpjūčio 16-20 d. „Pasibūkim ant ūlyčios“   Edukacinė etninės kultūros stovykla vaikams , skirta M. Gimbutienės metams paminėti (JKC, kaimo turizmo sodyba)

                                                                                     Folkloras, tautodailė, tradiciniai žaidimai, kraštotyra, kulinarinis paveldas. Registracija tel. (8 603) 929 53

                                  

                                            EKSKURSIJOS IR ZYGIAI

    

                                           Registracija tel. (8 349) 52335

Liepos 23 d. ,,Naujus horizontus atrandant“                    Dviračių žygis 

Rugpjūčio 2-4 d. ,,Su Gimtadieniu, Jonava“         Žaidimas Jonavos dviračių takuose 

Birželio 23 d. ,,Paparčio žiedo ieškotuvės“               Orientacinis žaidimas 

Birželio 22 d.  ,,Jonvabalių beieškant“              Tradicinis dviračių žygis Jonavos dviračių takais 

Rugpjūčio 5 d.              Pėsčiųjų žygis-ekskursija Jonavos mieste (kartu su Jonavos sporto centru) 

Rugpjūčio 28 d.  ,,Nuo santakos iki Lietavos upelio“        Pėsčiųjų žygis Upninkų apylinkėse 

                                                Projektas „JONAVA. PAŽINTINIS MARŠRUTAS KŪRYBIŠKAI“

Birželio 11 d., 19 d.     Kitokiu žvilgsniu. Foto pasivaikščiojimas po Jonavą su fotomenininku Jonu Danielevičiumi 

Rugsėjo 4 d.                  Ekskursija Ruklos kryptimi, aplankant Ruklos ir Tartoko piliakalnius, ieškant Romato šventvietės. 

                                                Ekskursijos su prof. Vykintu VaitkevičiumiProjektas „BALTŲ KULTŪROS PĖDSAKAIS“

                                               Normainių piliakalnį ir  Mažųjų Žinėnų piliakalnį

                                              Dalyvauja  lietuvių liaudies dainų atlikėjas Gediminas Žilys.

                                               (pradžia Jonavos krašto muziejuje). Registracija tel. (8 349) 52335

Liepos 3 d.                      ,,Tapome Jonavą“Kūrybinis savaitgalis su dailininke Inga Šišoviene   (pradžia Jonavos krašto muziejuje)

Liepos 17 d.                    Ekskursija  Žeimių kryptimi, aplankant Žeimių piliakalnį, Liepių akmenį su dubeniu, 

Liepos 31 d.                    Ekskursija Užusalių kryptimi, aplankant Stašėnų piliakalnį, Daukliūnų miško mitologinį akmenį su pėdomis, 

                                               ieškant Bartonių karalių kalno.  Dalyvauja etnomuzikologė Liuda Liaudanskaitė

Turime įspėti, kad renginio dalyvių šypsenos bus fotografuojamos, filmuojamos ir publikuojamos socialiniuose tinkluose bei žiniasklaidos priemonėse.

*Organizatorius pasilieka teisę keisti, atšaukti bei koreguoti renginius ir jų datas 
Išsamesnė informacija - www.jkc.lt

http://www.jkc.lt
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