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XXX TARPTAUTINIO FOLKLORO FESTIVALIO „ATATARIA LAMZDŽIAI - 2015“, 

skirto Etnografinių regionų metams, 

PROGRAMA 

 

Gegužės 21 d. (ketvirtadienis)  

13.00 val. XXX tarptautinio folkloro festivalio „Atataria lamzdžiai“ atidarymas: ugnies 

įžiebimas, vėliavos pakėlimas, parodos „Trisdešimt metų atataria lamzdžiai“ pristatymas 

Kauno tautinės kultūros centre (A. Jakšto g. 18)  

Dalyvauja „Kauno bandonija“ (Kaunas) 

 

16.00 val. Popiečio muzika „Kanklių godos“ 

LK Kauno įgulos karininkų ramovėje (A. Mickevičiaus g. 19) 

Dalyviai: folkloro ansambliai iš Kauno „Ratilėlis“, „Dailingė“, „Šilinukai“, „Linago“, „Sakalėlis“ 

(Alytus), Alytaus muzikos mokyklos tradicinių kanklių ansamblis, Kauno 1-osios muzikos 

mokyklos  tautinių instrumentų ansambliai, Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos tautinių 

instrumentų ansamblis 

  

17.00 val. Atidarymo koncertas „Prašom, sveteliai, į svirnelį“  

LK Kauno įgulos karininkų ramovėje (A. Mickevičiaus g. 19) 

Dalyviai: Ringailių folkloro ansamblis (Kaišiadorių raj.), „Goštauta“ (Kaunas), „Bitula“ 

(Kaunas), „Bruknyčia“ (Kalvarijos sav.), „Alda“ (Kaunas), „Bawtasamba & Bailarinas 

Baianas” (Žaliasis Kyšulys), „Borjomi“ (Gruzija), „Veselka“ (Ukraina), „Sprigulis“ (Latvija), 

„Purs“ (Latvija), „Ratilėlis“(Kaunas) 

 

18.30 val. Koncertas „Ant tėvulio didžio dvaro“ 

Kauno senosios prieplaukos amfiteatro krantinėje 

Dalyvauja Kauno folkloro ansamblis „Žaisa“ 

 

18.30 val. Giesmių vakaras su folkloro ansambliu ,,Gegutala” 

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje (Aleksoto g. 3) 

 

19.00 val. Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos folkloro vakaras „Tilžės miestely siauri gaseliai“  

LK Kauno įgulos karininkų ramovėje (A. Mickevičiaus g. 19) 

Dalyvauja Kauno folkloro ansamblis „Gadula“ ir VDU folkloro ansamblis „Linago“  
 

19.00 val. Koncertas „Senovinių lietuviškų giesmių kelias“ 

Šv. Gertrūdos bažnyčioje (Laisvės al. 101A) 

Dalyvauja folkloro ansamblis „Kupolė“ (Kaunas)  
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Gegužės 22 d. (penktadienis)  

11.00 val. Vaikų rytmetis „Ei, tyter vyter“ 

Kauno tautinės kultūros centre (A. Jakšto g. 18) 

Dalyviai: „Dudutis“ (Panevėžys), „Gegulė“ (Kauno raj.), „Sauluva“ (Kaunas), „Pliauškutis“ 

(Kaunas), „Sodailio" (Kaunas), „Žemynėlė“ (Kaunas) 

 

13.00 val. Lietuvių-latvių tautinių šokių popietė „Saulė pina vainikėlį – Saule pina vainadziņu” 

Kauno Tado Ivanausko progimnazijoje (Vėtrungės g. 1)   

Dalyvauja Kauno tautinės kultūros centro vaikų tautinių šokių ansamblis „Kalvelis“ ir Latvijos 

Respublikos Priekulės kultūros centro tautinių šokių ansamblis „Tūgandinš“  

 

14.00 val. Patrepsėjimai su KTU folkloro ansambliu  „Goštauta“ 

Kauno technologijos universiteto auloje (A. Mickevičiaus g. 37) 

Dalyviai: „Bawtasamba & Bailarinas Baianas“ (Žaliasis Kyšulys), „Veselka“ (Ukraina)  

 

14.00 val. Pasišokimas su Kauno Palemono gimnazijos folkloro ansambliu „Bitula“ 

Kauno Architektų namuose (Vilniaus g. 22) 

Dalyviai: „Borjomi“ (Gruzija), „Purs“ (Latvija) 

 

17.00 val. Koncertas „Lakštingalėla sodelį giedoja“ 

Architektų namuose (Vilniaus g. 22)  

Dalyviai: Kauno raj. folkloro ansambliai „Vėrupė“, „Karklė“, „Sedula“, „Purs“ (Latvija), 

„Iškepuris“ (Panevėžio ir Utenos reg.), „Veselka“ (Ukraina) 

 

18.00 val. Vakaronė „Tautinio šokio žingsneliu“ 

 Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje (Ašigalio g. 23) 

Dalyviai: „Kalvelis“ (Kaunas), „Tūgandinš“ (Latvija)  

 

18.00 val. Vizualinės medžiagos apie etnografinius regionus pristatymas 

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Girstupio padalinyje (Kovo 

11 – osios g. 22) 

Dalyvauja folkloro ansamblis „Sodyba“ (Kaunas) 

 

19.00 val. Sutartinių vakaras „Žalias žalias žalynelis“ 

Architektų namuose (Vilniaus g. 22.)  

Dalyviai: „Kadujo“ (Kaunas), „Sesutalas“ (Kaunas), „Linago“ (Kaunas), „Dailingė“ (Kaunas), 

„Mėta“ (Kauno raj.) 
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Gegužės 23 d. (šeštadienis)  

13-15 val. Koncertai Senamiestyje, Vilniaus gatvėje 

Dalyviai: „Gandružis“ (Kazlų Rūdos sav.), „Kanklės“ (Prienų raj.), „Ramočia“ (Kelmės raj.), 

„Savingė“ (Širvintų raj.), „Jorija“ (Kėdainiai), „Pajauta“ (Panevėžio ir Utenos reg.), „Utauta“ 

(Utena), „Imsrė“ (Jurbarkas), „Vaiguva“ (Šakių raj.), „Palvija“ (Tauragė), „Dėdės ir dėdienės“ 

(Alytaus raj.), „Sidabrinė gija“ (Šiauliai), „Abrūsėlis“ (Šiauliai), „Aidija“ (Radviliškis),  

„Vabalkšnė“ (Kazlų Rūdos sav.), „Kanapija“ (Kaunas), „Griežlė“ (Kaunas), „Linago“ 

(Kaunas), „Jotija“ (Kaunas), „Gadula“ (Kaunas), „Bitula“ (Kaunas), „Viešia“ (Kauno raj.), 

„Senolės“ (Kauno raj.), „Ringauda“ (Kauno raj.), „Altonė“ (Kauno raj.), „Mintinis“ (Kauno 

raj.), „Borjomi“ (Gruzija), „Bawtasamba & Bailarinas Baianas“ (Žaliasis Kyšulys), „Veselka“ 

(Ukraina), „Sprigulis“ (Latvija), „Purs“ (Latvija) 

 

14.30 val. Koncertas „Ant Nemuno kranto“ 
Kauno senosios prieplaukos amfiteatro krantinėje  

Dalyviai: „Ratilėlis“ (Kaunas), „Savingė“ (Širvintų raj.), „Borjomi“ (Gruzija), „Bawtasamba & 

Bailarinas Baianas“ (Žaliasis Kyšulys), „Veselka“ (Ukraina), „Srigulis“ (Latvija), „Purs“ (Latvija) 

 

15.00 val. Koncertas „Užčiulbėjo sakalėlis“ 
Architektų namuose (Vilniaus g. 22.)  

Dalyviai: „Kanklės“ (Prienų raj.), „Imsrė“ (Jurbarkas), „Bawtasamba & Bailarinas Baianas“ 

(Žaliasis Kyšulys), „Aidija“ (Radviliškis), „Sprigulis“ (Latvija), „Jotija“ (Kaunas) 

 

15.00 val. Koncertas „Aukštam kalnely žydi radastėlė“ 

VšĮ Kauno Kolpingo kolegijoje (A. Jakšto g. 6) 

Dalyviai: „Sūduonia“ (Kazlų Rūdos sav.), „Palvija“ (Tauragė), „Vaiguva“ (Šakių raj.), „Jorija“ 

(Kėdainiai), „Viešia“ (Kauno raj.), „Senolės“ (Kauno raj.), „Purs“ (Latvija), „Borjomi“ (Gruzija)  

 
19.00 val. Subatvakaris „Liub šokt, liub dainuot“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
VšĮ Kauno Kolpingo kolegijoje (A. Jakšto g. 6) 

Dalyviai: „Aidija“ (Radviliškis), „Kauno bandonija“, „Borjomi“ (Gruzija), „Bawtasamba & 

Bailarinas Baianas“ (Žaliasis Kyšulys), „Veselka“ (Ukraina), „Sprigulis“ (Latvija), „Purs“ (Latvija) 
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Gegužės 24 d. (sekmadienis)  

12.00 val. Koncertas „Prie mūrų mūravotų“ 

Kauno pilies vidiniame kieme 

Dalyviai: „Ratilėlis“ (Kaunas), „Vija“ (Trakų Vokė), „Susiedai“ (Alytaus raj.), „Bawtasamba & 

Bailarinas Baianas“ (Žaliasis Kyšulys), „Veselka“ (Ukraina), „Sprigulis“ (Latvija), „Purs“ (Latvija) 

 

13.00 val. Koncertas „Kad duot Dzievulis giedrų dzienelį“ 

Kauno senosios prieplaukos amfiteatre, prieplaukos krantinėje  

Dalyviai: „Ratilėlis“ (Kaunas), „Levandra“ (Alytaus raj.), „Jūrės seklytėlė“ (Kazlų Rūdos sav.), 

„Praviena“ (Kaišiadorių raj.), „Medgrinda“ (Širvintų raj.) 

 

13.00 val. Tradicinių dumblinių instrumentų susibėgimas „Muzikėla grain“ 

Kauno Rotušės aikštėje 

Dalyviai: Alytaus, Druskininkų, Jonavos, Jurbarko, Kauno, Molėtų, Raseinių, Šakių, Širvintų, 

Utenos, Varėnos Vilniaus miestų ir rajonų muzikantai, „Borjomi“ (Gruzija) 

 

16.00 val. Festivalio uždarymo koncertas „Sveteliai, sveteliai...“  

Lakštingalų slėnyje (S.Nėries g.) 

Dalyviai: „Bitula“ (Kaunas), „Alda“ (Kaunas), „Bawtasamba & Bailarinas Baianas“ (Žaliasis 

Kyšulys), „Borjomi“ (Gruzija) 

 

18.00 val. Atsisveikinimo vakaras „Saulelė raudona“: festivalio vėliavos nuleidimas, ugnies 

užgesinimas 

Kauno tautinės kultūros centre (A. Jakšto g. 18)  

Dalyvauja „Lankesa“ (Jonava) 

_______________________________________________________________________________________ 

Organizatoriai pasilieka sau teisę tikslinti informaciją  

 

  

 

 

 


