
 

ANTRADIENIS/5.23 

 Vilniaus rotušės Pilkoji salė VDA Gotikinė salė 

17.00 V. Daraškevičiaus foto parodos ir albumo 
„Skamba skamba kankliai“ pristatymas 

 

  

19.00  
Iš gyvosios versmės. Susitikimas su kaimo 

dainininkais ir muzikantais 
  

20.00   

  Versmės tėkmė. A. Klovos folkloro 
improvizacijos 21.00  

  
Tylieji šokiai kankliuojant 

22.00  

   

 

TREČIADIENIS/5.24 

 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kieme 

(Vilniaus g. 41) 
Vilniaus rotušės Didžiojoje salėje 

17.00 Taukšt, taukšt katučių. Mažų vaikų 
pažaidinimai 

 

  

18.00 

Graži mūsų šeimynėlė. Šeimų koncertas 

 

  

19.00  

  

20.00 

Eisva mudu abudu. Jaunimo folkloro grupių 
koncertas 

 

  

21.00  

  

22.00  Nakties muzika.  Modernaus folkloro grupės 
„Undan“ koncertas   

 



KETVIRTADIENIS/5.25 

 
Vilniaus miesto 

seniūnijose 

Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejaus kieme 

(Vilniaus g. 41) 

Alumnato kieme. 
(Universiteto g. 4) 

VU Teatro salėje 
(Universiteto g. 3) 

18.00 

SSK mano kieme. 
Festivalio dalyvių ir 

svečių koncertai 
Trakų Vokėje, 

Naujojoje Vilnioje, 
Justiniškėse 

Modernaus etno rūbo 
kolekcijos pristatymas 

  

   

19.00 Duonos kalnai.  Folk 
džiazas rugiapjūtės tema – 

kūrybinio folkloro grupė 
„Sedula“ ir džiazo 

muzikantai 

  

   

20.00  Oi, seniai, seniai. 
Pasidainavimo ir 

pasišokimo vakaras 

 

   

21.00    Nakties muzika. „Vilko 
pupos“     

22.00    Nakties muzika. Dainos 
ritmu     

 

PENKTADIENIS/5.26 

 S. Daukanto aikštėje Rokantiškių piliavietėje Pūčkorių piliavietėje 

12.00 

Darbas meistrą 
giria. Lietuvių ir 
festivalio svečių 

tautodailės mugė 
ir amatų dirbtuvės 

   

(...)    

17.00 

Svetukai mano, rygailio! 
Festivalio užsienio 
svečių koncertas 

  

   

18.00  
Žygis su N. 
Balčiūniene 

nuo Pūčkorių piliakalnio į 
Rokantiškių piliavietę 

  

19.00  

  

20.00  
Sutartinių takas 

 

   

21.00  Kauno sunkiojo metalo 
grupės „Thundertale“ 

koncertas 

Dijūta kolnali. 
Sutartinių koncertas 

 

   
 



ŠEŠTADIENIS/5.27 

 S. Daukanto aikštėje 
Šv. Kotrynos 
bažnyčioje 

(Vilniaus g. 30) 

Vilniaus 
kongresų 
rūmuose 

(Vilniaus g. 6) 

VU Teatro 
salėje 

(Universiteto g. 
3) 

Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino 

muziejaus kieme 
(Vilniaus g. 41) 

12.00 

Darbas 
meistrą giria. 

Lietuvių ir 
festivalio 

svečių 
tautodailės 

mugė ir 
amatų 

dirbtuvės 

Slauna mūsų 
giminėlė. 

Koncertuoja 
Vilniaus m. 

folkloro 
ansambliai 

 
 
 

    
     

13.00 

Čiulba čiulbutis. 
Solistų popietė 

 
 
 

   

    

14.00     
     

15.00 Grajyk, 
muzikėla! 
Lietuvos 

regionų ir 
užsienio svečių 

tradiciniai 
muzikantai 

 
 

Daunoj, eisim 
broliai. 

Tradicinis vyrų 
dainavimas 

 
 
 

   
    

16.00  
Buvo buvo, 

kaip nebuvo. 
Pasakotojų 

popietė 

 

 Dainos 
keliauninkės 

  

17.00   Paklausykit 
muzikantėlių 
žaidžiančių 

 

     

18.00      
      

19.00   
Linada, 

linagaudo. * 
Didysis 

festivalio 
koncertas 

  

     

20.00      

 Pralėkdamas 
bicinėlis. 
Veronika, 

„Blezdinga“,  
P. Vyšniauskas, 

G. Kovėra 

    

21.00  Nakties muzika. 
* Festivalio 

svečių koncertas 

  

Naktišokiai. 
Svečių ir lietuvių 
tradiciniai šokiai. 

  
Festivalio 

kinas. 
Dokumentinis 
filmas „Cerību 
lauki“ (Vilties 

laukai) 

  

22.00     

     
13.00–14.30 val. Anos šalies svotai. Užsienio svečių koncertas Pramogų aikštėje, Druskininkuose. 



23.00-06.00  Naktinės dūzgės. Vilniaus lenkų kultūros namuose (Naugarduko g. 76) 

 

SEKMADIENIS/5.28 

 S. Daukanto aikštėje 
Šv. Jonų 

bažnyčioje  
(Šv. Jono g. 12) 

Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino 

muziejaus kieme 
(Vilniaus g. 41) 

Senamiesčio 
kiemuose, 

skveruose, gatvėse, 
parkuose 

12.00 

Darbas meistrą 
giria. Lietuvių ir 
festivalio svečių 

tautodailės 
mugė ir amatų 

dirbtuvės 

Kaimynėli, svečias 
būk. Lietuvos 
etnografinių 

regionų folkloro 
ansamblių 
koncertas 

 

Saulytė. Vaikų 
folkloro šventė 

 

   

13.00   

   

14.00  
Tradicinių liaudies 
giesmių valanda 

Prašom, svečiai, 
kieminėt. 

Tradicinės 
dainos, šokiai ir 

muzika 

  

15.00   

   Oi, eisim namolio. 
Londono lietuvių folkloro 

ansamblis „Saduto“  16.00    

 

Festivalio dalyvių 
eitynės (iš 

Rotušės a. į S. 
Daukanto a.) 

   

17.00 
Kalnai ant kalnų. 

Baigiamasis 
festivalio 
koncertas 

   

    

18.00    

    

 

* Įėjimas į šeštadienio koncertus „Linada linagaudo. Didysis festivalio koncertas“ Vilniaus kongresų rūmuose 
ir „Nakties muzika“ Šv. Kotrynos bažnyčioje mokamas. Bilietai www.ssk.lt 

 

 
www.ssk.lt 

Naujienos, renginių aprašymai,  
interaktyvus žemėlapis, bilietai į mokamus renginius. 

http://www.ssk.lt/
http://www.ssk.lt/

