Rugsėjo 24 d. Anykščiuose
OBUOLINĖS
Nuo 9:00 Prekybininkų mugė miesto parke
11:00 Teatralizuotas koncertas miesto parke „Obuolinių pasaka“ pagal
rašytojo V. V. Landsbergio kūrinį. Dalyvauja Anykščių krašto mėgėjų meno kolektyvai
(rež. J. Pupkienė).
13:00 Konkurso „Metų ūkis 2022“ dalyvių pagerbimas ir grupės „2
Donatai“ koncertas AKC koncertų salėje. Įėjimas tik su kvietimais (vietų skaičius
ribotas). Kvietimus atsiimti AKC bilietų kasoje.
Nuo 13:00 Interaktyvi paroda „Spalvoti obuoliukai“ L. ir S. Didžiulių viešosios
bibliotekos vaikų literatūros ir edukacijos skyriuje.

14:00 Detektyvas vaikams „Surask obuolį! Nepaprasta kelionė“ Vyskupo
skvere.
14:00 Eksperimentinis performansas LINAMYNIS Arklio muziejuje (Niūronių
k., Anykščių r.) Šiuolaikinis linamynio darbų ritualas, skambant ansamblio „Kadujo“ (vad.
L. Lukenskienė) giedamoms sutartinėms ir šiuolaikinio garso instaliacijoms. Atlikėjai: L.
Stapulionienė, R. Balčiūnienė, D. Kurytė, L. Lukenskienė, M. Balčiūnas.
14:00–16:00 Obuolių patiekalai iš krosnies. Kulinarinės degustacinės patirtys
miesto gyventojams ir svečiams. Susitikime Tilto g. 3 terasoje.

TURIZMO NAKTIS
TURIZMO PATYRIMAI

15:00–18:00 TURIZMO ATRADIMŲ GATVĖ
Pažintys su Anykščių turizmo paslaugų tiekėjais Tilto gatvės komplekse. Jūsų lauks
pasakojimai, žaidimai, degustacijos.
15:00 DISKUSIJA apie (pasi)vaikščiojimo praktikas „Pėsčiomis po
Anykščius”
Dalyviai: klimatologas Silvestras Dikčius, menininkas Redas Diržys, gamtininkas Rolandas
Lančickas, keliautojas Vladas Vitkauskas. Šventosios upės kairiojo kranto tako terasa prie
restorano BASI BASI.
16:00 „Psichogeografinės praktikos“: vaikščiojimai bei atradimai su
menininku Redu Diržiu. Vietų skaičius ribotas! Trukmė ~2 val. Kviečiame
registruotis www.infoanyksciai.lt. Maršruto pradžia Šventosios upės kairiojo kranto tako
terasa prie restorano BASI BASI.
16:00 Vaikščiojimo praktika „Energijos kaupimas iš gamtos“
Praktiką veda Akvilė Mo – kūrybininkė, savo sveikatinamuosiuose bei kūrybiniuose
užsiėmimuose apjungianti somatinės meditacijos bei kūrybinių terapijų metodus.
Registracija www.infoanyksciai.lt. Maršruto pradžia Šventosios upės kairiojo kranto tako
terasa prie restorano BASI BASI.
16:00 „Pasivaikščiojimas gamtoje: ką sako medžiai?“
Pasivaikščiojimo metu judėsime su klausimais, kurių neišgirsite mokykloje. Vaikai ir jų
tėveliai išvys, išgirs ir užuos gamtą naujai. Nuotykį ves jūsų juslės, o palydės – jaunimo
edukatorė ir kraštovaizdžio architektė Luka Marcinkutė bei rašytojas, gamtos mylėtojas
Vladas Rožėnas. Registracija www.infoanyksciai.lt. Maršruto pradžia Šventosios upės
kairiojo kranto tako terasa prie
restorano BASI BASI.
17:00 „Ruduo zumbos ritmu“ Tilto g. komplekse. Kviečiame prisijungti visus
norinčius – tereikia pasirūpinti judėjimui tinkančia apranga.
17:00–21:00 Žibintų gamybos edukacija mažiems ir dideliems „Įžiebkime
Laimės žiburį“. Tilto g. kompleksas. Edukacijos kaina 2 Eur/asmeniui. 21:00 kviesime į
Šviesos žygį su žibintais iki Laimės žiburio.
18:00 ŽALIOJI VAKARIENĖ „Žmogus – miestui, miestas – žmogui“
Pasikalbėjimai su miesto antropologe Jekaterina Lavrinec, MIŠKO festivalio organizatore
Monika Peldavičiūte, maisto entuziastais. Renginio vieta: užtvankos tiltas prie BASI BASI
restorano. Daugiau informacijos facebook renginio nuorodoje „Žalioji vakarienė“.
18:00 Pažintinė programa Anykščių vyno gamykloje „Anykščių vyno
istorija“
Kaina 14 Eur/asmeniui. Būtina išankstinė registracija! Registracija ir informacija mob.
tel.: +370 616 42962, +370 615 44270, el. p. ekskursija.anvynas@mvgroup.eu.
18:00 Ekskursija „Pasivaikščiojimas po Anykščių istorijas“ su gide Jurga.
Ekskursijos pradžia – pramoginio traukinuko stotelė miesto centre. Trukmė ~2 val.
Mokestis – tiek, kiek negaila.
20:30 Naktinis baidarių žygis fakelų šviesoje Šventosios upės
kilpomis „Paskendę naktyje“. Organizatorius „Šventosios upės
slėnis“. Būtina išankstinė registracija el. paštu sodyba@slenis.lt
arba mob. tel. +370 659 05057. Daugiau informacijos facebook
puslapyje „Baidarių slėnis“.

TURIZMAS VAIKAMS IR ŠEIMOMS

16:00 „Pasivaikščiojimas gamtoje: ką sako
medžiai?“
Pasivaikščiojimo metu judėsime su klausimais,
kurių neišgirsite mokykloje. Vaikai ir jų tėveliai
išvys, išgirs ir užuos gamtą naujai. Nuotykį ves
jūsų juslės, o palydės – jaunimo edukatorė ir
kraštovaizdžio architektė Luka Marcinkutė bei
rašytojas, gamtos mylėtojas Vladas Rožėnas.
Registracija www.infoanyksciai.lt. Maršruto
pradžia Šventosios upės kairiojo
kranto tako terasa prie
restorano BASI BASI.

17:00 Animacinis filmas „Aplink pasaulį per 80 dienų“ (trukmė 1,5 val.)
Nuotykių filmas Žiulio Verno romano motyvais, skirtas įvairaus amžiaus žiūrovams. Tilto
g. 3.
17:00–21:00 Žibintų gamybos edukacija mažiems ir dideliems „Įžiebkime
Laimės žiburį“. Tilto g. kompleksas. Edukacijos kaina 2 Eur/asmeniui. 21:00 kviesime į
Šviesos žygį su žibintais iki Laimės žiburio.
18:00–22:00 Anykščių meno mokyklos mokinių darbų paroda „Kūrybos
lobiai“ Anykščių kultūros centre.
18:00 „Švytintis gėlių drugelis“. B. Buivydaitės memorialinis namas–sodyba.
18:00 Vaikų piešinių konkursas „AŠ – KELIAUTOJAS“. Tilto g. komplekse prie
klėtelės.
19:00 Ekskursija pramoginiu traukinuku su gide Valerija „Po dangum
Anykščių...“
Ekskursijos pradžia – pramoginio traukinuko stotelė miesto centre. Vietų skaičius ribotas.
Daugiau informacijos facebook puslapyje „Pramoginis traukinukas“.
20:00 Anykščių Menininkų Asociacijos lygiadienio šventė „Rudens lygė“.
Ožio deginimas ir piešinių kreida konkursas vaikams prie Šventosios upės (Ančių slėnyje).
21:00–22:00 Šviesos žygis su žibintais nuo Tilto g. komplekso iki Laimės
žiburio

KULTŪRINGASIS TURIZMAS

12:00–16:00 Melomanų susitikimas „Atnešk ir tu vinilinę plokštelę“. L. ir S.
Didžiulių viešosios bibliotekos terasa.
16:00–22:00 Vienos dienos paroda A. Baranausko klėtelės gaubte
„Paskutinieji A. Baranausko gyvenimo kūriniai-autografai iš Vilniaus
universiteto bibliotekos fondų“. Parodą pristato VU bibliotekos Rankraščių
skyriaus vadovė dr. Inga Liepaitė ir muziejininkai. Parodos lankymas nemokamas.
18:00 Šventinė iliuminacija žemės meno ekspozicijoje „Kodas AV“.
A. Vienuolio memorialinė sodyba.
19:00 Koncertas „Muzikiniai sugrįžimai“. Dalyvauja solistė Raimonda
Tallat-Kelpšaitė, pianistas Gytis Cinauskas ir klarnetininkas Edvardas Kuleševičius.
Renginys nemokamas. Tilto gatvės kompleksas (klėtelė).
20:00 Koncertas „Muzikinės provokacijos“. Dalyvauja Petras Vyšniauskas
(saksofonas) ir Aleksandra Žvirblytė (fortepijonas). Bilieto kaina 4 Eur. Sakralinio meno
centras–Angelų muziejus.
20:00 Jaunimo muzikinės grupės DEMO (Anykščiai) prisistatymas.
L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos terasa. Renginys nemokamas.
22:00 „Anykščių kvarteto“ koncertas prie Laimės žiburio paminklo ir
meninė šviesos instaliacija (aut. A. Buinauskas). Renginys nemokamas.

SPECIALUS TURIZMO NAKTIES DARBO LAIKAS ĮDOMIAUSIUOSE
ANYKŠČIŲ OBJEKTUOSE

9:30–22:00 Trumpieji SIAURUKO reisai maršrutu Anykščių geležinkelio
stotis–Menų inkubatorius–Anykščių geležinkelio stotis. Registracija
mob. tel. +370663 65377. Kaina 4 Eur/asmeniui.
Iki 22:00 Kelionės pramoginiu traukinuku po Anykščius.
Specialus kelionių grafikas skelbiamas
facebook puslapyje „Pramoginis traukinukas“.
Iki 21:00 Anykščiai iš viršaus. Šv. Mato bažnyčios bokštas.
Iki 20:00 Angelų muziejus-Sakralinio meno centro
fotografijų paroda „Jonas Mekas.
Semeniškių idilės“, skirta Jono Meko 100-osioms
gimimo metinėms
15:00–22:00 Vaikų ir jaunimo literatūros edukacijų
centro „Istorijų dvarelis“ parodų lankymas.
Nemokamas.
Iki 21:00 COSMOS – kosmoso patirtis. Anykščių
menų inkubatorius-menų centras.
Iki 22:00 Šviečiančios Kalitos kalno
rogutės.

