LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS KAUNE
RENGINIŲ PLANAS
Vasario 15 d.
10.00 Signatarų kapų lankymas. Gėlių padėjimas prie paminklų Istorinės LR Prezidentūros Kaune
sodelyje.
12.00 Atnaujinto paminklo „Pieta“ atidengimo ceremonija Senosiose Aleksoto kapinėse, Veiverių g. 130.
Atstatymo projekto autorius Rimgaudas Miliukštis, skulptorius Nerijus Kavaliauskas.
14.00 Atkurto paminklo „Garbė žuvusiems dėl Tėvynės“ ir 76 granitinių kryžių žuvusiems kariams
Lietuvos karių kapinėse, esančiose Žemuosiuose Šančiuose, atidengimas, A. Juozapavičiaus pr. 20A.
17.00–19.00 Edukacinės veiklos „Žalgirio“ arenoje, Karaliaus Mindaugo pr. 50 (su kvietimais).
19.00 Šventinis koncertas Kauno Žalgirio arenoje. Apdovanojimai, Garbės piliečio vardo suteikimo
ceremonija Liudui Mažyliui (su kvietimais).
Vasario 16 d.
10.00 Kauno studentijos ir Kauno viešosios policijos akcija prie įvažiavimų į Kauną.
10.00 Šv. Mišios Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, Žemaičių g. 31A.
10.00 Šv. Mišios Kauno šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, Nepriklausomybės a.14A.
11.00 Visuomeninė akcija „Uždek žvakutę ant savanorių kapų“.
11.00 Kauno studentų, moksleivių bei visuomeninių organizacijų eisena nuo Kauno Kristaus Prisikėlimo
bazilikos į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį.
11.30 Varpų muzikos koncertas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.
12.00 Iškilmingas minėjimas, Vyčio kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremonija, jaunesniųjų karininkų
kursų vadų priesaikos ceremonija, gėlių padėjimas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.
12.30-12.35 Lietuvos bažnyčių varpų sąšauka „Gloria Lietuvai“. Skamba 100 Laisvės varpo dūžių.
12.40 HIPERBOLĖ TRIBUTE Igorio Berino ir grupės Huge Soul koncertas Vytauto Didžiojo karo
muziejaus sodelyje.
16.00 Vyčio kryžiaus ordino vėliavos nuleidimo ceremonija Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.
17.00 Kauno miesto simfoninio orkestro Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirta koncertas
„Atgimstanti šimtmečio muzika“ Kauno valstybinėje filharmonijoje (su kvietimais), E. Ožeškienės g. 12.
17-19.00 Trijų tarpukario Prezidentų teatralizuotos sveikinimų kalbos, šviesų ir lazerių šou, sukurtų ledo
skulptūrų parko atidarymas Laikinosios LR Prezidentūros Kaune sodelyje. Grožėsimės penkiomis ledo
skulptūromis: #100; Laisvės skulptūra, Lietuvos nepriklausomybės aktas, LR herbas, Gediminaičių stulpai.
Skambės Sergej Vichrov (sakosofonas) šiuolaikiškai grojama retro muzika.
Kiti renginiai/akcijos/koncertai mieste: http://www.kaunas.lt/kultura-ir-turizmas
Vasario 14 d.
10.30 Pilietiškumo pamoka mažiesiems „Aš myliu Lietuvą“ Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos
viešosios bibliotekos Parko padalinyje, P. Lukšio g. 60.
11.00 Meninė akcija „Piešiu vėliavą“ Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos
Panemunės padalinyje, Vaidoto g. 115.
17.00 Lietuvos Respublikos šimtmečiui skirtos parodos „100 reikšmingiausių Pirmosios Lietuvos
Respublikos įvykių (1918–1940 m.)” atidarymas (įėjimas su pakvietimais) Istorinėje Prezidentūroje Kaune,
Vilniaus g. 33.
Vasario 15 d.
13.30 Prienų rajono mišraus vokalinio ansamblio „Puriena“, (vadovė O. Matusevičiūtė) ir Kauno
populiariosios muzikos ansamblio „Bičiuliai“ (vadovas V. Brušnius) koncertas VšĮ Kauno ir Marijampolės
regionų aklųjų centro didžiojoje salėje II a. (Savanorių pr. 206). Koncertas skiriamas Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui paminėti.

16.00 Filmo „Skrydis per Atlantą“ (1983 m., drama, režisierius R. Vabalas) peržiūra Dainavos padalinyje,
Savanorių pr. 377-13.
16.00 Filmo „Dievų miškas“ (2005 m., drama, pagal B. Sruogos knygą „Dievų miškas“, režisierius A.
Puipa) peržiūra Eigulių padalinyje, Šiaurės pr. 95.
17.30 Lietuvos tautodailininkų parodos „100 juostų pasveikinimas Lietuvai“ ir skulptoriaus Adolfo
Teresiaus parodos „Monumentalioji ir kamerinė skulptūra fotografijose“ pristatymas Kauno tautinės
kultūros centre, A. Jakšto g. 18.
18.00 Akcija „Šimtmečio linkėjimai Lietuvai“. Filmo „Emilija iš Laisvės alėjos“ (2017 m., istorinė drama,
režisierius D. Ulvydas) peržiūra Suaugusiųjų vartotojų aptarnavimo skyriuje, Laisvės al. 57.
18.30 Vakaras „Kelionė laiku. Tarpukario Lietuva: tekstai, dainos, šokiai“ Kauno tautinės kultūros centre,
A. Jakšto g. 18.
Vasario 16 d.
12.00–14.00 „Trispalvė tapyba“. Atviros kūrybinės tapybos dirbtuvės šeimoms su vaikais KKC „Tautos
namų“ studijoje „Vaivorykštė“, Vytauto pr. 79.
12.00–24.00 Istoriniai Prezidento rūmai lankytojams atviri ir nemokami nuo vidudienio iki vidurnakčio.
Pirmame rūmų aukšte naujai įrengtos šimtmečio parodos „100 reikšmingiausių Pirmosios Lietuvos
Respublikos įvykių (1918–1940 m.)” apžiūrėjimas vyks tik su ekskursijų vadovu (į ekskursijas būtina
išankstinė registracija, kuri prasidės vasario 1 d., sekite Istorinės Prezidentūros Facebook paskyrą).
13.00 Lietuvos karinių vėliavų paroda „Atgimusi po sunaikinimo“ Vytauto Didžiojo karo muziejuje, K.
Donelaičio g. 64, 16 d., lankymas nemokamas.
13.30 Mokinių chorų festivalis „Vilties daina“ Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.
14.00–15.00 Edukacinė-istorinė tarpukario Krašto apsaugos ministerijos Sargybos tarnybos pasikeitimo
rekonstrukcija prie Istorinės Krašto apsaugos ministerijos, Gedimino g. 25. Jos metu išvysime tarpukario
Lietuvos kariuomenės karius, dėvinčius anuometines uniformas, vėliavų pakėlimo ceremoniją, 3
dedikacines salves ir viešą pažintinį pasakojimą apie Rūmų aplinką ir ceremoniją, išgirsime karinio
orkestro maršus ir jaunimo atliekamas dainas. (Dalyvauja Apeigų ir švenčių paslaugų darbuotojo
programos mokiniai)
14.00 VDU tautinių šokių ansamblio „Žilvitis“ etno spektaklis „Kalvis“, skirtas Lietuvos 100-mečiui bei
„Žilvičio“ veiklos 60-mečiui „Žilvičio“ koncertas VDU salėje, S. Daukanto g. 28.
14.00 Spektaklis „Alksniškės“ Kauno kameriniame teatre, Kęstučio g. 74A (spektaklis mokamas).
14.00 Kūrybinės dirbtuvės. Lipdome šimtmečio simbolius. Kauno miesto muziejus, Kauno rotušė, Rotušės
a. 15. Būtina registracija: www.ooosom.lt
14.00 Kūrybinės dirbtuvės „Nulipdyk Kauno pilį“ Kauno miesto muziejaus Kauno pilies skyrius, Pilies g.
17. Būtina registracija: www.ooosom.lt
15.00 Liaudiškų šokių kolektyvų koncertas, skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui „Vilčių nemunai“ Kauno
kultūros centre „Tautos namai“, Vytauto pr. 79.
16.00 Tradicinės parodos „Geriausias 2017 metų kūrinys“ uždarymas ir laureato paskelbimas Kauno
paveikslų galerijoje, K. Donelaičio g. 16.
16.00 ir 20.30 Kino filmo „Pelėdų kalnas“ premjera kino teatre „Romuva“, Laisvės al. 54. Bilietų kainos 34 Eur, neįgaliesiams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams – nemokamai.
16.00 Ekskursija Kauno miesto muziejaus Kauno rotušėje Rotušės a. 15. Nepriklausomybės akto signataro,
Kauno miesto burmistro Jono Vileišio rezidencija. Būtina registracija: www.ooosom.lt
16.00 Koncertas, skirtas Valstybės nepriklausomybės atkūrimui paminėti Kauno įgulos karininkų
ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19. Koncertuos Kauno folklorinis ansamblis „Dailingė“ ir Kauno mišrus
choras „Saluto“.
17.00 Projekto „Šimtai jausmų Lietuvai“ parodos atidarymas Kauno kultūros centre „Tautos namai“,
Vytauto pr. 79.

