
Savaitgalio gidas: ar yra ką veikti Alytuje?

PENKTADIENIS (lapkričio 17 d.)
16.30 val. Dzūkų krašto menų inkubatoriuje „Menų pirtis” (Tilto g. 2, Alytus) vyks vieša

paskaita „Eksperimentinė fotografija“. Gausiai fotografijomis iliustruotoje autorinėje

paskaitoje doc. dr. Remigijus Venckus supažindins su savo kūrybos kryptimis, apibrėždamas,

ką jo drąsūs fotografijos ir kompiuterinės technikos eksperimentai turi bendro su kalbos

vartojimu ir jos suvokimu, kokios vyrauja šiuolaikinės eksperimentinės fotografijos tendencijos,

ko siekia menininkai eksperimentuodami technika ir estetiniu sprendimu. 17.30 val.  čia taip

pat bus atidaroma medijų menininko doc. dr. R. Venckaus fotografijų paroda –

 „Fotoatkarpos nr. 1“.

16

val. Alytaus rajono kultūros centro (ARKC) Nemunaičio skyriuje – žemdirbių ir senjorų šventė

„Rudens lapų sūkuryje“. Programoje: Nemunaityje vykusių švenčių pristatymas (filmuotos

medžiagos autorius nemunaitiškis Gintautas Žiginskas), senjorų sveikinimas, Kultūros centro

Nemunaičio skyriaus mišraus vokalinio ansamblio „Smiltė“, Pivašiūnų amatų centro vokalinio

ansamblio „Milvysta“ koncertinė programa.

17 val. „Loretos galerijoje“ (Jaunimo g. 20) atidaroma paroda „Nuotaika“.
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18 val. Alytaus miesto teatre vyks „Keistuolių teatro“ spektaklis pagal Viljamo Šekspyro

komediją „Dvyliktoji naktis arba kaip norite“.

19 val. ARSKC Butrimonių skyriuje – Butrimonių seniūnijos šventė „Ir žemdirbiui, ir senjorui“.

Programoje: Kultūros centro Butrimonių skyriaus ir Butrimonių gimnazijos kolektyvų koncertas.

Vyks Butrimonių gimnazijos surengta rudens gėrybių paroda. Vakaronėje – konkursas „Mano

pyragas skaniausias“.

19 val. Jaunimo muzikos vakaras „Mes – Jums!“. Jame – Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos

konservatorijos mokinių koncertas (ARSKC Daugų skyrius).

20 val. klube „Domino“ koncertuos 3 iš 4 ex-„Foje“ grupės narių (Darius Burokas, Algis

Kriščiūnas, Arnas Lukošius)– savo sparčiai populiarėjančiomis, senais gerais „Foje“ laikais

dvelkiančiomis dainomis ir nauju pavadinimu „Kiti kambariai“, kuris iš pradinio šios istorijos

kambario („fojė“) veda toliau ir savotiškai pratęsia legendine tapusios grupės istoriją.

Jau šį penktadienį iš pelenų pakyla atsinaujinęs kokteilių baras „Elit“. Šis savaitgalis bus skirtas

„repeticijai“ („Pre Opening Friday“) prieš didįjį atidarymą. Su atsinaujinusia, dar dažais

kvepiančia, aplinka susipažinti galės ne tik kokteilių baro kolektyvas – apsilankyti ir įvertinti

kviečiami ir lankytojai (nuo 22 val.).
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ŠEŠTADIENIS (lapkričio 18 d.)
10 val. Punios kultūros centre vyks konferencija „Tautinės juostos taku“.

11 val. kartu su mažaisiais apsilankykite sapnų spektaklyje: „Didysis dūdininkas“. Tai Alytaus

miesto teatre pristatomas „Stalo teatro“ sapnų spektaklis vaikams pagal Gasparo Aleksos,

Roaldo Dalio ir kitų vaikų sapnus.

13 val. Alytaus kraštotyros muziejus lauks visų, norinčių nusilieti žvakelę – kad ilgi rudens

vakarai būtų jaukūs ir šilti. Informacija ir registracija tel. 8-607-81825.

13 val. vyks edukacinių-kūrybinių užsiėmimų popietė „Ir rados stebuklas, širdimi sukurtas…“,

skirta Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti (ARSVB Kančėnų filialas).

Alytaus miesto teatro klube „Žalia“ šeštadienį vyks net du įvykiai ir juos abu sieja dramaturgija!

 Festivalis „Com•media“ pristato kūrybines dirbtuves pradedantiems dramaturgams, kurias ves

garsus latvių rašytojas Lauris Gundars. „Workshop’as“ pavadinimu „Kaip rašoma pjesė”

prasidės 13 val. ir bus atviras visiems, norintiems susipažinti su rašymo metodikomis,

pagrindiniais dramaturgijos principais. 16 val. prasidės antra pažinties su draminėm slaptybėm

dalis – respublikinio dramaturgų konkurso finalas, t.y. komisijos atrinktų geriausių pjesių

fragmentų skaitymas ir jų autorių apdovanojimas.

SEKMADIENIS (lapkričio 19 d.)
Savaitgalio renginius vainikuos daugiau nei dvi savaites trukusio teatrų festivalio „Com•media“

uždarymas (pradžia 17 val.), po kurio bus rodoma Vilniaus kamerinio teatro satyrinė komedija

pagal Jevgenijaus Švarco pjesę „Karalius nuogas“.
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