Birštono kurorto šventės programa „Birštonas 2013“
Birželio 6 d. (ketvirtadienis)
19.00 val. oro balionų varžybų „Birštono taurė 2013“ atidarymas ir skrydžiai
Birželio 7 d. (penktadienis)
7.00 val. oro balionų fiestos „Birštono taurė“ varžybų skrydžiai
15.00 val. sanatorijos „Eglė. Birštonas“ iškilmingas atidarymas
15.00 val. jėgos turnyras „Lietuvos stipriausias moksleivis“ vasaros estradoje prie Nemuno
16.00 val. Birštono kūrėjų darbų pristatymas sakraliniame muziejuje
17.00 val. iškilmingas Birštono Kurhauzo atidarymas
18.45 val. šventinė birštoniečių ir svečių eisena nuo Turizmo informacijos centro iki
Savivaldybės aikštės
19.00 val. kurorto šventės atidarymas. Birštono garbės piliečio vardo suteikimo
ceremonija.
Valstybinio pučiamųjų orkestro „Trimitas“ ir Merūno Vitulskio koncertas
19.00 val. oro balionų skrydžiai iš įvairių kurorto vietų
21.30 val. naktišokiai su grupe prie sanatorijos „Versmė“ fontano
22.00 val. kino festivalio „Sidabrinės gervės“ atidarymas ir filmų vakaras aikštelėje prie
sanatorijos „Tulpės“ gydyklų.
22.00 val. prancūziškos muzikos vakaras „Cafe De Paris“ Savivaldybės aikštėje
22.00 val. ugningas oreivių paradas kurorto gatvėmis
Birželio 8 d. (šeštadienis)
7.00 val. oro balionų fiestos „Birštono taurė“ varžybų skrydžiai
10.00 val. Lietuvos ir Baltijos šalių vandens motociklų čempionatas Nemune prie vasaros
estrados
10.00 val. paplūdimio tinklinio turnyras aikštelėje prie prieplaukos
11.00 val. Lietuvos amatų, tautodailės dirbinių ir pramogų „kermošius“ Kęstučio gatvėje
11.00 val. šachmatų turnyras gimnazijos aktų salėje
11.00 val. krepšinio 3x3 turnyras centrinio parko krepšinio aikštelėje
11.00 val. kūrybinės dirbtuvės ir susitikimai su „Knygų šalies“ kūrėjais: Kęstučiu
Kasparavičiumi, Mariumi Jonučiu ir Sigute Chlebinskaite prie viešosios bibliotekos. Knygų alėja,
bardų muzikavimas S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje
11.00 val. policijos akcija visuomenei. Reprezentacinio VRM pučiamųjų orkestro koncertas
prie savivaldybės aikštės
12.00 val. amatų skverelis ir meno mėgėjų kolektyvų pasirodymai prie Savivaldybės
13.00 val. – 15.30 val. istorinio auto-moto technikos žygio „Rumšiškės-BirštonasAukštadvaris –Trakai“ paradas-paroda S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje
14.00 val. pramoginė edukacinė programa vaikams – kūrybinės meno dirbtuvės, atrakcijos,
muzikiniai pokštai J. Basanavičiaus aikštėje
17.00 val. dailininkų plenero darbų parodos pristatymas kultūros centre
18.00 val. M. Rostropovičiaus fondo remiamų atlikėjų ir Šv. Kristoforo orkestro koncertas
kultūros centre
19.00 val. oro balionų skrydžiai iš vasaros estrados
19.30 val. muzikos ir pramogų fiesta su grupėmis: „Tele bim-bam“, „Pinup Girls“, „Tabasco“,
„Ramūnas Difartas ir gyvo garso klubas“ vasaros estradoje prie Nemuno
21.00 val. vokalinės muzikos vakaras su Vaida Genyte ir Sergejumi Krinicinu Birštono
kurhauze.
24.00 val. šventiniai fejerverkai vasaros estradoje
Birželio 9 d. (sekmadienis)

7.00 val. oro balionų fiestos „Birštono taurė“ varžybų skrydžiai
9.30 val. merės šventiniai pusryčiai su bendruomene Savivaldybės aikštėje (Jaunimo g. 2)
10.00 val. paplūdimio tinklinio turnyras aikštelėje prie prieplaukos
11.00 val. Lietuvos vandens motociklų slalomo čempionatas Nemune prie vasaros estrados
11.00 val. petankės (dvejetų) turnyras Birštono taurei laimėti petankės aikštynas
12.00 val. tituliniai Šv. Antano Paduviečio bažnyčios atlaidai. Šv. Mišios už Birštoną ir
birštoniečius kurorto bažnyčioje
Birštono muziejuje veiks paroda „1863 m. sukilimas Birštono krašte“
Plačiau www.birstonas.lt

