
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras

Balandžio mėnesį KVIEČIA

Balandžio 1 d. 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso vakaro programa:

20:00 val. Kultūros centro suaugusiųjų mėgėjų teatro „Mozaika“
                 spektaklis pagal K. Binkį „Dešimt litų ir gyvybė“.

20:45 val. Diskoteka „Šėlsmas“ kultūros centro diskotekų salėje. 

Spektaklis 1 €
Diskoteka 1 €

Bilietų kaina:

KULTŪROS CENTRAS 70 

Balandžio 2 d. 15 val. 

Vaikams 2 €
Suaugusiems 3 €

STEBUKLŲ KARAVANAS
TARPTAUTINĘ MAGIJOS FIESTĄ

Mikromagų, mentalistų,
iliuzionistų iš Lietuvos, užsienio 
pasirodymai ir kitos pramogos...

Bilieto kaina:

Kultūros centro cirko studija, švenčianti pirmąjį savo dešimtmetį,
                                                                             pristato

Balandžio 2 d. 17 val. 
Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 

Koncertas

Te skambus Velyku Aleliuja ,

Pasirodys
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro ir 
Šiaulių miesto kultūros centro mišrus chorai.

Renginys nemokamas

Balandžio 4 d. 13 val. 

„Pasibelsk i knygos širdi“,
Šventė

, ,

               ski�a

Tarptautinei vaikų knygos 

        dienai paminėti

Šventėje dalyvaus:

Šiaurės Lietuvos poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos 

„Menų šaltinio“ literatė Aldona Liepienė, Kultūros centro 

vaikų ir jaunimo teatras „Ikaras“.

Renginys nemokamas

Balandžio 9 d. 15 val. 

Jaunimo mišraus choro

„Melomanai“
šventinis konce�as, ski�as V  kūrybinės

         veiklos metams paminėti ir 

„Aukso paukštės“apdovanojimo įteikimui

Jaunimo kamerinis choras „Atžalynas“, G. Kaminskaitė (violončelė), J. Urniežiūtė (vokalas)

D. Blanka (vokalas), R . Riaubickaitė (vokalas), „Naisių vasaros teatras“, Jungtinis 

lopšelio - darželio „Nykštukas“ ir kultūros centro vaikų choras, Muzikos grupė „Tykiai“. 

Dalyvauja:

Bilieto kaina: 2 €

Balandžio 13 d. 15 val. 
Kultūros centro parodų salėje

Rajono moksleivių kūrybinių darbų parodos

„Pasiklyde ornamentuose“,

Parodą galite aplankyti iki balandžio 22 d. 

kasdien 10 -15 val., išskyrus savaitgalius. 
Dėl parodos lankymo prašome susitarti iš
anksto, paskambinus tel. 8 687 89 120 

Renginys nemokamas

atidarymas

Balandžio 15 d.  

Tarptautinė Kultūros diena

Programoje:
          14:00 val. Metų kultūros darbuotojo premijos įteikimas.

          15:30 val. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos 

                            mokinių koncertas. 

Renginys nemokamas

Balandžio 16 d. 14 val.   

Respublikinis liaudiškų šokių 
         kolektyvų festivalis

„Jaunimelis pasišoks“
.

    Dalyvauja vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių 
    grupės iš Kuršėnų, Joniškio, Šakių, Šiaulių, 
    Kelmės, Klaipėdos.  

Bilieto kaina: 1 €

Balandžio 27 d. 16 val.   
Kultūros centro parodų salėje

Algirdo Zibalio
Akvareles darbu. ,

parodos atidarymas

Paroda veiks iki gegužes 16 d.  10:00 - 15:00 val. 
                       (išskyrus savaitgalius).
Norinèius aplankyti paroda, prašome iš anksto susitarti 
            paskambinus telefonu 8 687 89 120

.

,

Renginys nemokamas

Balandžio 29 d. 17 val.   

Įėjimas su kvietimais

Kuršėnų meno mokyklos

     50 - mečio šventė
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