Literatūros festivalis

Vilniaus mokytojų
namuose

RENGINIŲ PROGRAMA
La p k r i č i o 1 9 d .,
š e št a d i e n i s

BALTOJI SALĖ
12.00 Istorijų pasakojimo pasirodymas ir kūrybinės

MAŽYLIŲ ERDVĖ
0–36 mėn. skaitytojams

dirbtuvės pagal knygą „Kregždutės bučinys“. Dalyvauja

13.00 Premjera! Rasos Jančiauskaitės knygos „Namai“

knygos autorė Sita Brahmachari (JK), iliustruotojas Kenis

pristatymas ir dirbtuvėlės.

Wilsonas-Maxas (JK), istorijų pasakotoja Milda Varnauskaitė.
Su vertimu į lietuvių kalbą. Vaikams nuo 6 metų.
14.00 Latvijos rašytoja Agnese Vanaga pristato knygą
„Plastikiniai chuliganai“. Pagal knygą sukurto animacinio
filmo peržiūra ir kūrybinės dirbtuvės. Renginys anglų kalba su
vertimu į lietuvių kalbą. 5–9 metų vaikams.
16.00 Knygų kūrėjai iš Ukrainos Romana Romanyšyn ir
Andrijus Lesivas pristato knygą „Karas pakeitęs Rondą“.
Pagal knygą sukurto animacinio filmo peržiūra ir miesto
atstatymo kūrybinės dirbtuvės. Renginys anglų kalba su

14.00 Programos „Knygų startas“ edukacija.
16.00 „Vėjų teatro“ spektaklis „Kapt kapt kapt“, skirtas
tik kūdikiams iki 36 mėnesių. Žiūrovų skaičius ribotas (ne
daugiau kaip 20 šeimų). Registracija į spektaklį vyks renginio
vietoje nuo 15.00 val.

KŪRYBINĖ LEIDYKLŲ ERDVĖ
Visos veiklos verčiamos į gestų kalbą
12.30 Iliustruotoja Greta Alice pristato savo iliustruotą

vertimu į lietuvių ir gestų kalbas. Vaikams nuo 7 metų.

knygą „Profesijų enciklopedija“ (Debesų ganyklos).

MAŽOJI SALĖ

13.30 Kotryna Zylė ir Inga Dagilė pristato savo knygą

13.00 Supermočiučių ir supersenelių suvažiavimas!

6–10 metų vaikams.

„Geriausia diena“ (Aukso žuvys). 6–9 metų vaikams.

Supergalių turinčius herojus kalbins žurnalistė Živilė Kropaitė.

14.30 Lea Goldberg „Nuomojamas butas“ – Izraelio vaikų

Pokalbių pertraukose – Mariaus Marcinkevičiaus knygos

literatūros klasika – pagaliau lietuviškai! Knygos pristatyme

„Superbobutės“ įkvėptos veiklos. Vaikams nuo 6 metų.

dalyvauja knygos vertėjas, poetas Antanas A. Jonynas ir

15.00 Esame skirtingi ir tuo ypatingi! Kristin Roskifte –

leidyklos komanda. (Žalias kalnas). 6–10 metų vaikams.

knygų autorė iš Norvegijos – kviečia į susitikimą ir kūrybines

15.30 Evelina Daciūtė ir Aušra Kiudulaitė pristato savo

dirbtuves pagal jau daugiau nei į 30 pasaulio kalbų išverstą

knygą „Pasakojimas apie katiną ir tulpę“ (Alma Littera).

knygą „Vienas ir kiekvienas“. Renginys anglų kalba su vertimu

6–9 metų vaikams.

į lietuvių ir gestų kalbas. Vaikams nuo 5 metų.

Literatūros festivalis

Vilniaus mokytojų
namuose

RENGINIŲ PROGRAMA
La p k r i č i o 2 0 d .,
sekmadienis

BALTOJI SALĖ

MAŽYLIŲ ERDVĖ

12.00 „Mėlynoji paukštė“ – šešėlių teatro ir folių

0–36 mėn. skaitytojams

meno pasirodymas. Scenarijus, scenografija ir lėlės Elena

12.30 Skaistė Dirgėlienė ir Greta Alice pristato savo

Selena, folių menas Dominyka Adomaitytė, aktorės Gabrielė
Penčylaitė ir Justina Kaminskaitė. Vaikams nuo 3 metų.
14.00 „Mėlynoji paukštė“ – šešėlių teatro ir folių
meno pasirodymas. Scenarijus, scenografija ir lėlės Elena
Selena, folių menas Dominyka Adomaitytė, aktorės Gabrielė
Penčylaitė ir Justina Kaminskaitė. Vaikams nuo 3 metų.
16.00 Skaitymai pagal bežodę knygą „Migrantai“.
Per pasirodymą išgirsime 4–6 klasių moksleivių parašytus
pasakojimus, įkvėptus šios knygos vaizdų. Konkurso
„Knygos teksto autorius“ apdovanojimų ceremonija.
Dalyvauja knygos „Migrantai“ autorė Issa Watanabe (Peru),

knygą „Otis eina į darželį“.
14.00 Dirbtuvėlės pagal knygą „Abėčėlė“, veda aktorė
Daiva Rudytė.
16.00 Knygų autorė, muzikė, leidyklos „Muzikija“ įkūrėja
Sonata Latvėnaitė-Kričenienė ir aktorė Ieva Marija Mikėnaitė
pristato edukaciją pagal Š.K. Sen Sanso “Žvėrių
karnavalą” ir knygą “Maestro (ne)leidžia groti”.

KŪRYBINĖ LEIDYKLŲ ERDVĖ
Visos veiklos verčiamos į gestų kalbą

aktorius Vytautas Rašimas, perkusinių garsų menininkas

12.30 Benas Bėrantas ir Vilija Kvieskaitė pristato savo

Donatas Senkus.

knygą „Pirmokykla“ (Nieko Rimto). 5–7 metų vaikams.

MAŽOJI SALĖ
13.00 Žvėries, kurio niekas nematė, kaukės dirbtuvės
su suomių dalininke Linda Bondestam (pagal Ulfo Starko
knygą „Žvėrys, kurių niekas nematė, tik mes“). Renginys
anglų kalba su vertimu į lietuvių ir gestų kalbas.
Vaikams nuo 6 metų.
15.00 „Vieno keisto buto viena keista istorija“.
Interaktyvus, improvizuotas, grupinis istorijos kūrimo ir gyvo
piešimo muzikinis performansas, kurį kurs aktorė Sigita
Pikturnaite, dailininkė Greta Alice, saksofonistas Kazimieras
Jušinskas, gitaristas Paulius Vaškas. Vaikams nuo 6 metų.

13.30 Evelina Daciūtė ir Agnė Nananai pristato savo
knygą „Ševeliūra“ (Alma Littera). 5–8 metų vaikams.
14.30 Urtė Starkevič pristato savo knygą „Mikropolis.
Pašėlę virusų ir bakterijų nuotykiai žmonių pasaulyje“
(Tyto Alba). 6–9 metų vaikams.
15.30 Ieva Toleikytė pristato savo knygą „Kepurėje
žvaigždė“ (Dvi tylos). 6–8 metų vaikams.
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namuose

K I E K V I E N Ą F E S T I VA L I O
DIENĄ
KNYGŲ MUGĖ
Nuo 12.00 Vaikų ir paauglių knygų mugė. Dalyvauja
daugiau nei 15 leidyklų ir nepriklausomų knygynų.

NUOLAT VEIKIANČIOS ERDVĖS
„Žmonės augalai“ pagal to paties pavadinimo
Patricijos Bliuj-Stodulskos knygą.
Rašytojo Tomo Dirgėlos įlanka.
Pažinimo erdvė pagal Romanos Romanyšyn ir Andrijaus
Lesivo knygas „Taip aš matau“ ir „Garsiai, tyliai, kuždomis“.

RENGINIAI MIESTE
SPALIO 16 – LAPKRIČIO 16 D.
Ukrainos menininkės Lesios Synychenko

LRT VAIKAMS PRISTATO

iliustracijų paroda „Virsmas“.

Tinklaraštės „Radijas kuprinėje“ įrašai su Tomu Dirgėla.

Vilniaus g. 39.

Atidarymas Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės galerijoje,

„Vakaro pasaka“ poilsio erdvė, www.vakaropasaka.lt.

SPALIO 24 – LAPKRIČIO 24 D.
4 aukšte mažiems ir dideliems užkrimsti ir

Vaikų knygiabusas, kursuojantis Vilniaus 7-ojo

atsigaivinti pasiūlys „Beigelistai“.

troleibuso maršrutu.

