
Bėk bėk, žirgeli!
TRADICINĖ KULTŪROS IR ŽIRGŲ SPORTO ŠVENTĖ
2022 m. birželio 4 d. Niūronių k., Anykščių r.

PROGRAMA
 
NIŪRONIŲ KAIMO HIPODROMAS

Žirginio sporto varžybos:
9.00 val.  Konkūras poni veislės žirgais
10.00 val.  Šetlando poni veislės žirgų lenktynės
10.30 val.  Žemaitukų veislės žirgų lenktynės
13.30 val.  Poni veislės žirgų estafetė
14.00 val.  Konkūras Baltijos žirgų augintojų asociacijos taurei laimėti
15.00 val.  Konkūras žemaitukų veislės žirgais
15.30 val.  Konkūras Anykščių rajono mero taurei laimėti 
Nuo 9.00 val.  Prekybos mugė Muziejaus gatvėje 
Nuo 10.00 val. Muziejaus jojimo aptvare

 Tautinio paveldo kermošius
 Senojo turgaus gyvieji paveikslai
 Senieji kaimo žaidimai
 Nuo 11 val. Rokiškio lėlių teatro „ČIZ“ edukacinė programa „Tu gali prakalbinti lėlę“
 12 ir 14 val. Rokiškio lėlių teatro „ČIZ“ spektaklis „Gražiausios Šarlio Pero pasakos“ 

PRIE ARKLIO MUZIEJAUS

11.00–15.30 val. šventės „Bėk bėk, žirgeli!“ atvėrimas ir pasidainavimų, pamuzikavimų 
laikas. Dalyvauja:

 Folkloro ansamblis „Valaukis“
 Tradicinė kapela „Muzikontai iš pa Utenas“
 Garliavos TAU moterų ansamblis „Ežiuolė“
 Viešintų kapela „Vingerinė“
 Svėdasų dainininkai ir muzikantai
 Panevėžio miesto kapela „Subėgtinė“

STRIUKŲ SODYBA

10.00 val.  Skiedrinių stogų dengimo amato demonstravimas, arklinės skiedrų mašinos 
pristatymas. Dalyvauja Čekauskų etnografijos muziejus ir stogdengys 
Gediminas Bardauskas

11.00 val.  XVI–XVII a. LDK sparnuotų husarų herbinio karininko stovykla  
(rengia Rolandas Prušinskas)

KLOJIMO TEATRO SPEKTAKLIAI:

12.00 val.  Skiemonių miestelio teatro komedija – Kazio Binkio „Kai atsarga daro gėdą“ 
(rež. Gintautas Eimanavičius)

13.00 val.  Kupiškio kultūros centro Unės Babickaitės teatro poezijos spektaklis  
„Vėjo mylimoji“ pagal Giedrės Murnikovienės kūrybą (rež. Jonas Buziliauskas)

14.00 val.  Kavarsko mėgėjų teatro komedija – Žemaitės „Trys mylimos“  
(rež. Aušra Blažienė)

15.00 val.  „Džinsų tvirtumo bandymai su žemaitukais“ –  keliautojo, knygų autoriaus ir 
fotografo Gintaro Kaltenio parengta speciali programa

LEGŲ SODYBA

10.00 val.  Gyvasis aukštaitiškas kiemas ir lietuviško kulinarinio paveldo ragavimai
12.00 val.  Tradicinėmis kanklėmis atliekamos muzikos suėjimas 
DALYVAUJA: 

 „Laumakė“ (Anykščiai)
 „Saulala“ (Biržai)
 „Saulutė“ (Pasvalys)
 „Kanklytės“ (Panevėžio r.)
 „Pasagėlė“ (Utena) 
 „Nendrelė“ (Anykščiai) 
 „Sietynas“ (Utena) 
 „Aušrelė“ (Šalčininkų r.),
 Aušra Trapulionytė-Butkauskienė (etnomuzikologė, kanklininkė) 
 Pasvalio r. Vaškų gimnazijos tradicinių kanklių ansamblis 

PRIE KALVĖS

12.00, 13.00, 14.00 val. Arklių kaustymo amato demonstravimas

PRIEŠAIS STRIUKŲ SODYBĄ

Nuo 13.00 val.  Žemės ūkio darbų programa su arkliais „Lietuvos duonpelniai“  
(Lietuvos sunkiųjų arklių augintojų asociacija) 

Šventės iniciatorius Šventės informacinis rėmėjas Šventę draudžia Šventę puošia Šventę saugo Šventės rėmėjas


