2018 M. GRUODŽIO MĖNESIO KULTŪRINIAI RENGINIAI ŠIAULIŲ RAJONE
Diena

Valanda

1 d.

14:00

2 d.

9:30

19:00
3 d.

14:30

4 d.

18:00

Renginiai
Popietė „Janulaičių šeimos atminimo
šviesoje“.
Šv. Mišios. Po Šv. Mišių koncertas
„Įsileiskime į širdį advento dvasią“.
Kęstučio Jablonskio ir Simonos koncertas
„Visų laikų geriausios dainos“.
Akcija, skirta Neįgaliųjų dienai pažymėti.
Raudėnų liaudiškos muzikos kapelos
„Jaunimėlis“ koncertas.
Susitikimas su mitybos specialistu dr.
Artūru Sujeta. Seminaro tema: ,,Mitybos
reikšmė ligų atsiradimui, mitybos
rekomendacijos".

Vieta
Ginkūnų filialas
Aukštelkės Šv.
Antano Paduviečio
bažnyčioje
Verbūnų filialas
Dienos centras
(Durpyno g. 10,
Kuršėnai)
Meškuičių filialas

Kalėdų eglės įžiebimo šventė Kuršėnuose
5 d.

18:00

Kalėdų eglės įžiebimo šventė Kuršėnuose.
Programoje:
o Kalėdų senelio pasveikinimas
o Grupės „Tele bim bam“ koncertas
o Spindintis, muzikinis šviesos ir
fejerverkų šou „Kalėdos
atkeliauja“.

Kuršėnų Lauryno
Ivinskio aikštė

Šiaulių rajono savivaldybės Metų kraštotyrininkų pagerbimo ir premijų įteikimo šventė
6 d.

Ekskursija po Šakynos krašto istorines
vietas.
Šiaulių rajono savivaldybės Metų
kraštotyrininkų pagerbimo ir premijų
įteikimo šventė.
ŠRSKC Šakynos filialo mėgėjų meno
kolektyvų pasirodymas.
Veiks kandidatų į Šiaulių rajono Metų
kraštotyrininko vardą darbų paroda.

Šakynos filialas

16:30

Kalėdų eglutės įžiebimo šventė.

17:00

Kalėdų eglutės įžiebimo šventė.

Drąsučių filialo
lauko teritorija
Verbūnų filialas

11:00
12:00

6 d.

7 d.

16:00

Vakaras „Skubančio laiko rate“, skirtas
Vydūno metams. Šiaulių pagyvenusiųjų
žmonių asociacijos teatro spektaklis
„Susitikimas su Vydūnu“.

Ginkūnų filialas

18:00

Advento vakaras „Rieda metų ratas“.

Bridų filialas

19:00

Šventinis koncertas „Draugų rate“, skirtas
Raudėnų liaudiškos muzikos kapelos
„Jaunimėlis“ 18 – osios sukakties progai
paminėti.

Raudėnų filialas

19:00

Muzikos vakaras „Iš širdies į širdį“ su
atlikėju Algimantu Butnoriumi ir
Bazilionų filialo meno mėgėjais.

Bazilionų filialo
Bubių salė

ŠRSKC mėgėjų meno kolektyvų adventinių renginių ciklas „Širdį įkvėpimas tvindo, grožio
kupini skliautai“
9 d.
10:00
Koncertuoja Šiaulių rajono savivaldybės
Šv. Jono Krikštytojo
kultūros centro mišrus choras „Gija“.
bažnyčia Kuršėnuose
11:00
Šv. Apaštalo
Baltramiejaus
bažnyčia
Raudėnuose
13:00
Nukryžiuotojo
Jėzaus Bažnyčia
Micaičiuose
14 d.
18:00
Koncertuoja Šiaulių rajono savivaldybės
Šv. Ignaco Lojolos
kultūros centro mišrus choras „Ventus“.
bažnyčia Šiauliuose
16 d.
13:30
Koncertuoja Šiaulių rajono savivaldybės
Švč. Mergelės
kultūros centro mišrus choras „Gija“.
Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo bažnyčia
Raudėnuose
9 d.

12:00

Kalėdų eglės įžiebimo šventė.

Kurtuvėnai

10 d.

11:00

Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos bei
padalinių šventinis susirinkimas.

11 d.

15:00

Tradicinė gerumo akcija „Gerumu
sušildyk“.

Rajono kultūros
centro parodų salė
(Ventos g. 11A,
Kuršėnai)
Drąsučių filialas

Lietuviškojo kalendoriaus šventė Kuršėnuose
12 d.

12:00

Gėlių padėjimas ant Lauryno Ivinskio
kapo.

Senosios Kuršėnų
kapinės

12:30

12 – 13 d.
12 d.

Kalėdinė mugė.

Kuršėnų L. Ivinskio
aikštė
Raudėnų aikštė

Kalėdų eglės įžiebimo šventė.

17:30

Koncertas „Pasidalinkime Kalėdiniu
džiaugsmu“. Pasirodo Kuršėnų meno
mokyklos Gruzdžių vietovės mokiniai.
Donaldos Meiželytės ir Juozo Zavaliausko
,,Juoko ir muzikos gydomasis seansas“.
Šviesos – Šv. Liucijos dieną susitikimas
vaikams su Kalėdų Seneliu jo
rezidencijoje.
Advento – padėkos popietė „Gerumu
sušildyk“.
Kalėdų eglės įžiebimo šventė.

Gruzdžių filialas

Kalėdų eglės įžiebimo šventė. Pasaka
vaikams „Pelyčių burtai“.
Adventinis vakaras. Programoje:
Adventinio vainiko pynimas,
Meškuičių folklorinio ansamblio
pasirodymas, Kužių neįgaliųjų moterų
vokalinio
ansamblio ,,Ringuva“ pasirodymas,
Kužių gimnazijos moksleivių projekto
pristatymas ,,Prisėskim prie stalo,
susimąstykim“.
Kalėdinė gerumo akcija.

Šakynos filialas

Advento popietė „Pasėdėkime prie
uždegtos žvakelės“.
Pasidainavimo popietė prie arbatos
„Pasitinkant šventes“.
Kalėdinės eglutės šventė Ginkūnų
lopšelio-darželio „Pelėdžiukų“ grupės
ugdytiniams.
Kalėdinės eglės įžiebimo šventė.

Bazilionų filialo
Gilvyčių salė
Meškuičių filialas

11:00

14:00
16:00
17:00
18:00

14 d.

Rajono kultūros
centro parodų salė
(Ventos g. 11A,
Kuršėnai)

16:00

20:00
13 d.

XXIX Šiaulių rajono savivaldybės
Lauryno Ivinskio premijos už geriausią
metų kalendorių „Simonui Daukantui
225“ įteikimas. Istorikės Vidos
Girininkienės parengtos parodos „Simonas
Daukantas: Laikas ir
asmenybė“ pristatymas.

11:00
13:00
15:00
16:00

17:30
19:00

15 d.

11:00

16 d.

12:00

Kužių salė
Kuršėnų L. Ivinskio
aikštė
Šakynos filialas
Dirvonėnų aikštė

Kužių salė

Kuršėnų ligoninė

Ginkūnų filialas
Ginkūnų filialas

Advento vakaras su kunigu Stasiu Kazėnu. Šv. Ignaco Lojolos
bažnyčia (Voveriškių
bendruomenė)
Kairių neįgaliųjų draugijos bendruomenės Kairių filialas
metinis ataskaitinis susirinkimas –
koncertas.
Koncertuos Kairių filialo mėgėjų meno
kolektyvai.
Šventė „Šv. Kalėdų belaukiant“.
Pakumulšių salė

14:00

17 d.

18:00

18 d.

12:00
18:00
17:30

19 d.

10:00

20 d.

18:00

21 d.

15:00

Šventė visai šeimai „Kalėdų stebuklo
belaukiant...“.
Šiaulių rajono Metų tautodailininkų
pagerbimo šventė.

Bazilionų filialas
Nepriklausomybės
aikštė, Gruzdžiai
Kairių filialas
Rajono kultūros
centro parodų salė
(Ventos g. 11A,
Kuršėnai)
Bridų filialas

15:00

Popietė „Tas ramus advento skambesys“.

15:00

Kalėdinė šventė – karnavalas, vaikams ir
jų tėveliams.
Pasakėčia „Vilkas ir septyni ožiukai“.
Arvydo Vilčinsko koncertas.
Bilieto kaina 6 eur, vaikams 3 eur.

18:00

27 d.

18:00

Teatralizuota kalėdinė šventė vaikams.

28 d.

19:00

Naujametinė vakaronė „Ateina šviesus
stebuklas į gruodžio šalį...“.
Kalėdinė ,,Mėlynojo kilimo
apdovanojimo“ šventė.
(Išankstinė registracija būtina).
Vakaronė „Naujuosius sutikim kartu“.

20:00

Gruodžio
mėnesį

Rajono kultūros
centras (Ventos g.
11A, Kuršėnai)

12:00

26 d.

31 d.

Bazilionų filialas

Etninės kultūros ir
tradicinių amatų
centras,
(Ventos g. 7A,
Kuršėnai)
Kalėdų eglės įžiebimo šventė Micaičiuose. Micaičių filialas
Programoje Micaičių filialo kūrybinės
raiškos būrelio vaikams ir jaunimui
šventinis spektaklis „Mažasis princas“,
veiks kalėdinė mugė.
Kalėdų eglutės šventė vaikams.
Ginkūnų filialas

18:00

22 d.

Literatūrinis muzikinis vakaras Tėvo
Stanislovo metams. Susitikimas su Šiaulių
dramos teatro aktoriumi Vladu
Baranausku.
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros
centro lauko erdvės atidarymas.
Metų Kuršėniškio apdovanojimas.
Sauliaus Petreikio koncertas.
Eglutės puošimo šventė „Švenčių lauksim
pasipuošę“.
Kalėdų eglės įžiebimo šventė. Įstaigos
pristatys savo sukurtas kalėdines eglutes.
Advento vakaras „Auksu puoštoje karietoj
atrieda Kalėdos“.
Kuršėnų neįgaliųjų draugijos susitikimas.

21:00

08:00 -17:00
Pirmadieniaispenktadieniais

EDUKACINĖ VEIKLA
Keramikos (lipdymo, žiedimo,
dekoravimo), sausos vilnos vėlimo,
kiaušinių marginimo vašku, juostų
pynimo, kalėdinių žaislų varstymo iš
šiaudų edukaciniai užsiėmimai.

Pakapės mokyklos
salė
Žarėnų salė
Rajono kultūros
centras (Ventos g.
11A, Kuršėnai)
Gegužių
bendruomenės namai
Šiupyliai
Meškuičių filialas
Bazilionų filialo
Gilvyčių salė

Etninės kultūros ir
tradicinių amatų
centras,
(Ventos g. 7A,

Kiekvieną
pirmadienį ir
trečiadienį

19:00

5 – 6 d.

16:00

6 d.

14:00
17:30

10 d.

13:00

11 d.

15:00

13 d.

12:00
15:00

19 d.

10:00

16:00

Priimamos grupės:
1,5 val. vaikui 2,00 Eur,
1,5 val. suaugusiam 4,00 Eur.
Užsiėmimų datą ir laiką derinti
tel. ( 8-41) 58 34 22.
Aerobikos užsiėmimai „Kangoo Jumps“.
Abonemento kaina 35 Eur. Pirmas
užsiėmimas nemokamai.

Kuršėnai)

Rajono kultūros
centro choreografijos
salė (Ventos g. 11A,
Kuršėnai)
Adventinių – kalėdinių dekoracijų kūrybos Bridų filialas
užsiėmimai.
Edukaciniai užsiėmimai „Advento
Verbūnų filialas
vainikai“.
Edukacinis vakaras „Pasitikime Šv.
Geležinkelio 20,
Kalėdas pasipuošę“.
Šilėnai
Edukacinės-kūrybinės dirbtuvės
Drąsučių mokykla
„Pasigamink savo advento vainiką“.
Edukacinė popietė ,,Pasitiksim šventes
Meškuičių filialas
kartu“. Kalėdinių papuošimų gamyba.
Edukacija „Kalėdinių dekoracijų
Bazilionų filialas
gamyba“.
Kalėdinės dirbtuvėlės „Pasiruoškime
Naisių literatūros
Kalėdoms“. Karpymas iš popieriaus,
muziejus
gaminsime kalėdinius atvirukus.
Užsiėmimus ves Rima Šimkuvienė ir
Roma Katauskaitė.
Kuršėnų neįgaliųjų draugijos susitikimas. Rajono kultūros
centro parodų salė
(Ventos g. 11A,
Kuršėnai)
Naujametinių dekoracijų gamyba.
Bridų filialas

PARODOS
Gruodžio
mėnesį

Gruodžio 5
d.
Veiks iki
gruodžio 28
d.
Gruodžio
mėn. 7 – 23
d.

Pirmadienį –
šeštadienį nuo
9 val. iki 20
val. Dėl
parodos ir / ar
kalendorių
ekspozicijos
lankymo
kreiptis į
administracijos
korpusą.
15:00

„Lietuva brangi“ – kalendorių ekspozicija,
skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti.
Ekspoziciją galite aplankyti kasdien
(išskyrus savaitgalius) ir visų kultūros
centre vyksiančių renginių metu. Dėl
ekspozicijos lankymo prašome iš anksto
susitarti telefonu
(8-41) 50 80 52 arba
el. paštu kursenukultura@gmail.com

Rajono kultūros
centro kalendorių
ekspozicija (Ventos
g. 11A, Kuršėnai)

Šiaulių rajono mokinių meninių darbų
parodos-konkurso „Šrifto
magija“ atidarymo šventė

Etninės kultūros ir
tradicinių amatų
centras,
(Ventos g. 7A,
Kuršėnai)

Filialo darbo
valandomis

Paroda „Advento vainikai“.

Verbūnų filialas

Gruodžio
mėn. 12 d. –
sausio mėn.
14 d.
Iki gruodžio
29 d.

Pirmadienį –
penktadienį
10:00 – 20:00
08:00 -17:00
Pirmadieniaispenktadieniais

Istorikės Vidos Girininkienės parengta
paroda „Simonas Daukantas: Laikas ir
asmenybė“.

Rajono kultūros
centro parodų salė
(Ventos g. 11A,
Kuršėnai)
Romos Mikalauskienės autorinių darbų Etninės kultūros ir
parodos „Šiltas vilnos jaukumas“
tradicinių amatų
atidarymas.
centras,
(Ventos g. 7A,
Kuršėnai)

DISKOTEKOS
28 d.

20:00 – 22:00

Kalėdinė diskoteka jaunimui.

Rajono kultūros
centro kiemas
(Ventos g. 11A,
Kuršėnai)

Rengėjai turi teisę į pakeitimus.

Bilietus galite įsigyti Kultūros centro administracijoje pirmadienį – penktadienį 17 – 20 val.

