
 
Sekmadienis (04.18 d.)  
 
12:00 – Aitvarų šou.  
Vieta: Nemuno sala. 
Kauno Nemuno saloje vyks nuotabiausias, šeimyniškiausias ir smagiausias „Aitvarų šou“! 
Kviečiame išmokti pasigaminti savo aitvarą ir paleisti jį. Negana to, tur÷site progą pamatyti 
daugybę aitvarų danguje vienu metu. Jūsų pagaminti aitvarai nuspalvins Kauno dangų 
ryškiausiomis spalvomis ir Jūs būsite šio įvykio dalimi. Laukiame tavęs su būriu draugų Nemuno 
saloje! 
 
17:00 – „Metalo rūmai leidžiasi“.    
Vieta: Nuo VDU pastato Vileikos g. 8 iki Kauno amfiteatro. 
Tradicinis VDU SA renginys, kuriame šiais metais automobilius pakeis dviračiai ir kitos 
ekologiškos transporto priemon÷s. 
 
18:00 – V÷jo pakavimas.   
Vieta: Kauno amfiteatras. 
Nuotaikingas renginys visai Kauno miesto bendruomenei. Jo metu pakuosime v÷ją, pūsime 
burbulus. Mums pad÷s „Laimikis.lt“ komanda — „V÷jo pakavimo“ pradininkai Lietuvoje. Atsinešk 
muilo burbulų, nepamiršk draugo ir geros nuotaikos. Visi kartu gaudysime v÷ją, pūsime burbulus ir 
lauksime „VDU Pavasario festivalio“ atidarymo koncerto. 
 
19:00 – Atidarymo koncertas su Linu Adomaičiu ir styginiu kvartetu „Stringplay“ bei grup÷ 
SKAMP.    
Vieta: Kauno amfiteatras. 
Renginys nemokamas. 
„VDU Pavasario festivalio” pradžią pasitiksime įspūdingu koncertu Kauno amfiteatre. Mums gros 
Linas Adomaitis su styginių kvartetu „Stringplay“ ir grup÷  SKAMP. Gera muzika, draugų 
kompanija ir jauki aplinka garantuoja nepamirštamą vakarą drauge su VDU Studentų atstovybe.  
Ateik, esi laukiamas! 
 
Pirmadienis (04. 19 d.) 
 
10:00 – „FC radio“.  
Vieta: S. Daukanto g. 28 (Prie VDU Didžiosios sal÷s).  
VDU centrinių rūmų pašon÷je (S. Daukanto g. 28) vyks „VDU Pavasario festivalio“ radijo 
retransliacija visuomenei. Čia bus nuolat skelbiama informacija apie festivalio metu vyksiančius 
renginius. Taip pat metu vyks VDU meno kolektyvų, „Brake Dance“ pasirodymai, o Dj Shn & eo 
(min_for / bedroom djs) suks geriausius vinilus. 
 
11:00 – Knygų mug÷.  
Vieta: VDU rūmai K. Donelaičio g. 52.  
VDU akademin÷s bendruomen÷s nariai tur÷s galimybę įsigyti įvairių leidyklų knygų žemesn÷mis 
kainomis. Turgaus metu bus prekiaujama tiek istorin÷mis, tiek mokslin÷mis bei grožin÷s literatūros 
knygomis ir vadov÷liais. 
 
 
 
 



 
13:00 – Orientacin÷s varžybos.  
Vieta: S. Daukanto g. 28 (prie VDU Didžiosios sal÷s). 
Registruotis: Kristina.dailydaite@fc.vdu.lt iki balandžio 13 dienos. 
Įsitikink, jog pažįsti Kauną, išbandyk save ir savo draugus įvairiose užduotyse, kuriose prireiks jūsų 
įžvalgos, loginio mąstymo, kūrybiškumo ir vikrumo. Nor÷tum dalyvauti? Pasikviesk draugus ir 
užsiregistruok! Kiekvienoje komandoje turi būti keturi dalyviai. 
Nepamiršk patogių batų ir geros nuotaikos! 
 
20:00 – Kinas netradicin÷se Kauno erdv÷se.  
Vieta: VDU rūmai K. Donelaičio g. 52, M. Žilinsko galerijos kiemelis, Jaunimo centro 
„Vartai“ kiemelis (Rotuš÷s a. 23 / A. Jakšto g. 2). 
Net trys filmų peržiūros vyks vienu metu skirtingose Kauno vietose. Tai bus lietuvių kino klasika, 
kurią pamatyti būtina kiekvienam. Kad filmą žiūr÷ti būtų linksmiau, mes jus pakviesime į tris šiek 
tiek neįprastas filmams aplinkas: M. Žilinsko galerijos kiemelyje žiūr÷sime Raimondo Vabalo 
„Birželis, vasaros pradžia“; Jaunimo centro „Vartai“ kiemelyje (Rotuš÷s a. 23 / A. Jakšto g. 2) – 
Arūno Žebriūno „Gražuol÷“; VDU rūmų K. Donelaičio 52 vidiniame kiemelyje – Vytauto 
Žalakevičiaus „Niekas nenor÷jo mirti“. 
 
21:00 – Gitarų vakaras su grupe FREAKS ON FLOOR.  
Vieta: Girstupio g. 1,  buvęs restoranas „Bravoras“.  
Registruotis: paulius.baltokas@fc.vdu.lt iki balandžio 13 dienos. 
Kaina: VDU studentams pateikus LSP  - 0 Lt, kitiems – 10 Lt. 
Gitaromis ir kitais muzikos instrumentais  atliekamų improvizacijų šou, kuriame savo talentą gali 
parodyti kiekvienas. Vakaras vyks „Bravore“ — tai puiki netradicin÷ vieta , kuri sujungs akustin÷s 
muzikos bei įvairių muzikinių grupių grojamus kūrinius. Linksmyb÷s su gitaromis, būgnais 
nesibaigs iki pat paryčių.  Vakare dalyvaus „Freaks on floor", kurie neleis nuobodžiauti visą naktį. 
 
Antradienis (04. 20 d.) 
 

11:00 – Socialin÷s akcijos (kraujo donoryst÷, „gyvoji biblioteka“)  
Vieta: VDU rūmai K. Donelaičio g. 52 
„Gyvoji biblioteka” veikia taip pat kaip ir paprastos bibliotekos. Bibliotekos lankytojas ateina ir tam 
tikram laikui pasiskolina „knygą”. Perskaitęs „knygą”, lankytojas ją gražina į biblioteką ir, jeigu 
nori, gali pasiimti kitą. Tarp paprastos bibliotekos ir „Gyvosios bibliotekos” yra vienas skirtumas.  
„Gyvojoje bibliotekoje“ „knygos” yra žmon÷s, o skaitymas – pokalbis.  
 
12:00 – Pardavimo varžybos.  
Vieta: Laisv÷s al÷ja. 
Registruotis: gerda.urbonaite@fc.vdu.lt iki balandžio 13 dienos. 
„Parduok pavasario nuotaiką“ – varžybos, kurios suteikia puikią galimybę VDU studentams 
atskleisti savo pardavimo vadybininko sugeb÷jimus. Tai komandinio pobūdžio varžybos, kuriose 
studentai gal÷s įvertinti jau turimus komandinio darbo įgūdžius bei pasisemti naujos patirties. Taip 
pat tai puiki proga gražią pavasario popietę praleisti smagiai bei įdomiai. Susibūrusioms studentų 
komandoms bus skirta 30 min. laikotarpis, kurio metu komandos tur÷s parduoti jiems pateiktus 3 
daiktus, kurie visoms komandoms bus vienodi. Varžybos vyks Laisv÷s al÷joje. Rungtyje gal÷s 
dalyvauti  komandos, kurios sudarytos iš 5 narių. Laim÷s ta komanda, kuri surinks daugiausiai 
pinigų. Nugal÷tojų laukia prizai. 
 
 



 
14:00 – „B÷k, VDU, b÷k“  – VDU studentų olimpiada. 
Vieta: Draugyst÷s g. 19, VDU sporto centras. 
Registruotis: paulius.baltokas@fc.vdu.lt iki balandžio 17 dienos. 
Sporto rungčių, estafečių, konkursas alaus d÷žei laim÷ti.  
 
18:00 – Šmaikšto vakaras.  
Vieta: UPS club‘e (Laisv÷s al. 30a).  
Registruotis: linas.jakucionis@fc.vdu.lt iki balandžio 15 dienos. 
Šmaikšto vakaras — vienintelis vakaras, kuriame galima išgirsti anekdotų įvairiausiomis temomis. 
Kiekvienas pasakotojas turi galimybę atsiskleisti kaip naujasis Lietuvos talentas, be jokių atrankų ir 
rinkimų. Tiesiog ateik, pasakok, ir pralinksmink kitus! 
 
 
20:00 – Menų sintez÷.  
Vieta: „Sanitas“, Vytauto pr. 3a.  
Kaina: VDU studentams pateikus LSP  - 0 Lt, kitiems – 15Lt. 
Renginio metu vienoje erdv÷je susitiks kelios skirtingos menų rūšys, kurios įgaus naujas formas. 
Teatras, gyva instrumentin÷ muzika, foto ir video instaliacijos, elektronin÷s muzikos interpretacijos, 
šeš÷lių šou – visa tai „XXII amžius“. Renginio dalyviams įsijausti į ateities viziją pad÷s 
„Akademinis judesio teatras“, „Kinetinis teatras“, audiovizualin÷s poezijos grup÷ „AVaspo“ ir dar 
daugelis kitų, nuolatos jungdami garso ir vaizdo elementus, sukeliančius dvigubų pojūčių ir 
neribotos fantazijos efektą. 
 
Trečiadienis (04. 21 d.) 
 
12:00 – VDU SA Prezidento inauguracija    
Vieta: VDU Botanikos sodas (Ž. E. Žilibero g. 6) 
Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovyb÷s prezidentu bus inauguruotas Donatas Juodpusis. 
 
22:00 – Gimtadienio koncertas: grup÷ TWNKL, Dj Manfredas. Tema: Daft Punk. 
Vieta: „Sanitas“  Vytauto pr. 3a. 
Kaina: VDU studentams pateikus LSP  - 0 Lt, kitiems – 25 Lt. 
VDU Studentų atstovyb÷, min÷dama savo 16 – ajį gimtadienį, kviečia visus linksmintis iki paryčių . 
Energijos dozę garantuos grup÷ TWNKL, o �Metal on Metal Dj’s komandos narys Manfredas 
pasirūpins,  kad  šokių naktis būtų nepamirštama. Vakaro tema — Daft Punk, tod÷l čiupk 
kosmonauto kostiumą, griebk draugus ir l÷k pas mus!  
 


