
Anykščių miesto šventė „Anykščių glėbyje” 
PROGRAMA 

2018 m. liepos 20–22 d. 
 
Liepos 20 d., penktadienis 
Nuo 9.00 val. – Floristinių kilimų pynimas ir paroda A. Baranausko aikštėje 
Nuo 12.00 val. – Šeimų ir jaunimo erdvė „Gyvoji“. Aktyvios pramogos, kūrybinės dirbtuvės miesto parke 
12.00 val. – Jaunųjų atlikėjų koncertiniai pasirodymai miesto parke 
14.00 val. – Senovinių automobilių suvažiavimas „Plieno upė” miesto parke 
15.00 val. – Fotometraštininko Izidoriaus Girčio atminimo lentelės atidengimas Bibliotekos Kalbų alėjoje 
16.00 val. – Pasaulio anykštėnų „Arbatėlė“ Anykščių koplyčioje-pasaulio anykštėnų kūrybos centre 
17.00 val. – Bendros prancūzų ir lietuvių menininkų parodos „Susitikimas ant tilto” atidarymas Anykščių 
koplyčioje-pasaulio anykštėnų kūrybos centre 
17.30 val. – Susigiminiavusių miestų sambūris Anykščių koplyčioje-Pasaulio anykštėnų kūrybos centre 
18.30 val. – Šventinė eisena nuo Anykščių koplyčios-Pasaulio anykštėnų kūrybos centro į miesto parką 
19.30 val. – Anykščių miesto šventės atidarymas. Lietuvos šimtmečiui skirtas šimto anykštėnų Antano 
Baranausko „Anykščių šilelio” giedojimas. Anykščių rajono Garbės piliečio vardo suteikimas. Šimtmečio 
anykštėnų pagerbimas. Lietuvos kariuomenės orkestro koncertas (vad. kapelmeisteris mjr. Egidijus 
Ališauskas) miesto parke 
21.00 val. – Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro koncertas „Liverpulio stiliumi” (The Beatles Show) miesto 
parke 
Liepos 21 d., šeštadienis 
Nuo 9.00 val. – Šventės mugė miesto parke 
Nuo 9.00 val. Mažoji knygų mugė. Susitikimai su antologijos „Anykščių glėbyje“ bendraautoriais, 
pokalbiai apie anykštėnų rašytojų kūrybą  prie Kultūros centro 
9.0 al. – Rytinė mankšta „Budinamės!“. Zumba miesto parke 
10.0 al. – Dvejetų teniso turnyras „Anykščių miesto šventė 2018“ Anykščių teniso kortuose (J. Biliūno g. 81) 
10.00 val. – Mankšta būsimoms ir jaunosioms mamytėms, vaikučiams miesto parke 
10.00 val. – FootNet’o turnyras „Nykščio namų“ teniso kortuose  
10.00 val. – Miestelėnų bendrystės pusryčiai A. Vienuolio skvere 
Nuo 10.00 val. – Šeimų ir jaunimo erdvė „Gyvoji“. Aktyvios pramogos, kūrybinės dirbtuvės, virtualių turizmo 
trasų pristatymas, sporto varžybos (krepšinio 3x3 (pradžia 10.00 val.), paspirtukų (pradžia 11.00 val.)  
riedlenčių (pradžia 14.00 val.) sporto varžybos miesto parke 
10.00 val. – Šventinis Anykščių miesto šachmatų turnyras Bibliotekoje 
11.00 val. – Anykščių krašto „Pokyčių dirbtuvės“ su „City Alumni Lietuva“ Anykščių koplyčioje-pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre 
11.00 val. – „Senamiesčio sentimentai” senamiesčio skvere 
11.00 val. – Tarptautinis susigiminiavusių miestų mėgėjų meno kolektyvų festivalis „Toli-arti” ir AKC mėgėjų 
meno kolektyvų pasirodymai miesto parke, prie Kultūros centro 
12.00 val. – Nacionalinio socialinės integracijos instituto vykdoma programa „Gyvoji biblioteka”. Pokalbiai su 
socialinių mažumų atstovais prie Kultūros centro 
12.00 val. – Vinilinių plokštelių klausymasis Bibliotekos terasoje 
12.00 val. – Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos muziejinės ekspozicijos pristatymas J. Biliūno g. 21 
(buvusioje Dailės mokykloje) 
13.00 val. – „Vasaros koncertas Anykščiams”. Koncertuoja Anykščių muzikos mokyklos mokiniai ir 
mokytojai. (Vadovai: Renata Juodelienė, Violeta Bugenienė, Jolita Novikienė, Lina Pipirienė, Stefanija 
Čapkevičienė, Vytautas Žiukas. Koncertmeisterė Regina Bladikytė) Anykščių muzikos mokyklos kiemelyje 
13.30 val. – Floristinių kilimų konkurso dalyvių apdovanojimas prie Kultūros centro 
14.00 val. – Anykštėno Broniaus Petroko autorinis koncertas „Atmintis” miesto parke 
14.00 val. – Anykštėno Giedriaus Alkausko poezijos knygos „Keliaujantis akmuo”  pristatymas. 



Atlikėjai: Žygimantas Galinis (baritonas), Paulė Galinienė (fortepijonas) Anykščių koplyčioje-Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre 
16.00 val. – Literatūros popietė su vieno krašto rašytojų kūrybos antologija „Anykščių glėbyje” Dalyvauja 
rašytojai Antanas Drilinga, Rimantas Vanagas, Vytautas Račickas, Jurga Žąsinaitė ir kt. prie Antano 
Baranausko klėtelės 
17.00 val. – Dailininko Romualdo Inčirausko parodos atidarymas Angelų muziejuje-Sakralinio meno centre 
18.00 val. – Festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose” Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija” 
koncertas Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje 
20.00 val. – Vakaro koncertas. Grupės: „LitRoll”, „G&G Sindikatas”, „Skamp”, DJ miesto parke 
23.00 val. – Kino karavanas „Maria Callas: savais žodžiais”  dešiniojoje Šventosios upės krantinėje (Tilto g. 2) 
Liepos 22 d., sekmadienis 
Šv. Onos atlaidai: 
9.00 val. – Šv. mišios Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje 
11.00 val. – Šv. mišios-Suma Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje 
12.30 val. – Atminties valanda, skirta Antano Baranausko paminklo 25-mečiui, „Tu vainiką nupynęs ant 
Anykščių uždėjai” (Maironis)”. Dalyvauja paminklo autoriai Lietuvos nacionalinės premijos laureatai 
skulptorius Arūnas Sakalauskas ir architektas Ričardas Krištapavičius, Kauno muzikos ansamblis 
„Ainiai“ ir Anykščių folkloro ansamblis „Valaukis“, aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas 
Vyskupo skvere 
 

 
Miesto šventės tęstinės veiklos: 
- Anykščių L. ir S. Didžiulių  viešosios bibliotekos vaikų literatūros ir edukacijos skyriaus languose 

Kūrybos ir dailės mokyklos mokinių dailės darbų paroda „Mano miestui” 
- Dovilės Vasiliauskaitės papuošalų ir aksesuarų vyrams ir moterims paroda „Lietuvybė puošia” Kultūros 

centre 
- Antano Baranausko paminklo 25-mečiui skirta istorinių vaizdų galerija Vyskupo skvere 
- Fotoparoda „Šimtametės Lietuvos jaunystė Anykščiuose“ iš A. Baranausko ir A. Vienuolio-

Žukausko memorialinio muziejaus fondų  A. Baranausko aikštėje priešais Kultūros centrą 
 
www.anyksciai.lt 
www.infoanyksciai.lt 

http://www.anyksciai.lt/

