
II D. Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų Varėnoje festivalio uždarymo scenarijus 
Scena uždaroma: 
Gerbiami žiūrovai Jūs matėte paskutinį Dalios Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų 
festivalio spektaklį. Primenu, kad jūs renkate žiūrovų spektaklį, todėl dabar skelbiu 15 
minučių pertrauką , kad galėtumėte sumesti savo bilietus-balsus už šį spektaklį, žinoma, jei jis 
jums patiko . Po penkiolikos minučių pradėsime festivalio uždarymo programą, kurios metu 
įteiksime festvalio nominacijas. 

Atitraukiama scena ant Šiaulių dramos teatro dekoracijų sėdi Serbentos ansamblio 
dainininkai ir dainuoja liaudies dainą. 
Baigus dainuoti į sceną eina Marius 

Marius –  Nominacijų ceremoniją pradėjo ansamblis Serbenta, kuriam vadovauja Irena Naujūnienė. 
Šis kolektyvas  iš režsierės Dalios Tamulevičiūtės Gimtinės - Senosios Varėnos.  
Po šių žodžių Serbentos vaikai išbėga 

 O dabar pradėsime   nominacijų ceremoniją. 

 Prašyčiau įnešti festivalio prizus ir diplomus .  

 Muzika 
Nominacijų įnešimas eilės tvarka 

Ryškiausia kraštietė  
Ryškiausias kraštietis 
Už teatrinę drąsą 
Už savitą lietuviškos poezijos interpretaciją 
Už geriausią spektaklio muzikinį sprendimą 
Už spektaklio plastinį sprendimą 
Už netikėtą lėlių interpretaciją 
Už  kūrybišką  daugiaplanį gyvenimo atspindį 
Už įtaigiausią vaidmenį 
Geriausias personažas be žodžių 
Geriausia antraplanė aktorė  
Geriausias antraplanis aktorius 
Ryškiausias jaunasis aktorius 
Geriausia aktorė 
Geriausias aktorius 
Geriausias režisierius 
Geriausias spektaklis 
Žiūrovų spektaklis  
Marius - Visus šiuos prizus sukūrė žymiois keramikos kūrėjos  iš Merkinės apylinkių Elvyra 
Petraitienė ir Rūta Indrašiūtė Šiandien ji yra kartu su mumis . Dėkojame gerbiamai Elvyrai .  
( Kūrėjoms įteikiamos gėlių puokštelės).  



Marius- Į sceną kviečiu Lietuvos kultūros ministerijos viceministrą Deividą Staponkų, Varėnos 
rajono savivaldybės merą Elviną Jankevičių, mero pavaduotoją  Vidą Mikalauską,  

Marius – į sceną kviečiame  festivalio komisijos narius:  
1. docentę , teatro pedagogę, režisierę, aktorę, mūsų kraštietę, D. Tamulevičiūtės bendražygę   Elena 
Savukynaitę  
2. Pedagogę , poetę, scenaristę  Joaną Grigaitienę  
3. docentą, režisierių, aktorių, teatro pedagogą,   komisijos pirmininką Povilą Gaidį 
4.   scenaristą, režisierių ,istoriką  Dalios Tamulevičiūtės  giminės atsovą     Eugenijų   Guntulionį 
5. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoją, daugelio Varėnos krašto  renginių 
scenaristę  ir režisierę Reginą Svirskienę. 

Marius- Kalbės  Varėnos rajono meras Elvinas Jankevičius 
 Marius – Kalbės Kultūros ministerijos viceministras Deividas Staponkus 
Marius - Komisijos vardu kalbės komisijos pirmininkas Povilas Gaidys.  
Marius- Žodis suteikiamas  Varėnos rajono savivaldybės mero pavaduotojui Vidui Mikalauskui.  
( Vicemeras savo kalboje pristato Remigijų Vilkaitį Kultūros ministerijos Dalios Tamulevičiūtės 
vardo premijos įsteigėją  ir D. Tamulevičiūtės  mokytoją Bakanavičienę ( Jiems  įteikiamos gėlės). 

Marius – Pradedame nominacijų įteikimo ceremoniją  
(muzikinis intarpas): 

Ryškiausios kraštietės prizu apdovanojama aktorė atlikusi Mašos vaidmenį Nacionalinio dramos 
teatro spektaklyje  „Duburys“  Vitalija Mockevičiūtė  

Nominaciją įteiks Varėnos rajono meras Elvinas Jankevičius 
Fanfaros 

Marius- Ryškiausio kraštiečio prizu apdovanojamas aktorius  
atlikęs  Andriaus vaidmenį Keistuolių teatro muzikiniame detektyviniame  spektaklyje Vytauto V. 
Landsbergio „Išėjau aš stotin“. Dalius Skamarakas 

 Nominaciją įteiks aktyvi mūsų festivalio renginių žiūrovė gydytoja Asta Tamulevičienė  Fanfaros 
Marius- Nominacija  Už teatrinę drąsą atitenka - Panevėžio Juozo Miltinio dramos  teatrui už 
spektaklį G. Grekovo „Hanana, kelkis ir eik“.Režisierius Rolandas Augustinas A. .  

Nominaciją įteiks  Kultūros ministerijos viceministras Deividas Staponkus. 
Fanfaros 

Marius- Už savitą lietuviškos poezijos interpretaciją apdovanojamas Valstybinio jaunimo 
teatro spektaklis „Keturiais vėjais“. Pagal Kazio Binkio ir keturvėjininkų kūrybą.Režisierius Tomas 
Jašinskas. 
Nominaciją įteiks komisijos narė Joana Grigaitienė 
  

.Fanfaros 



Marius- Už geriausią spektaklio muzikinį sprendimą nominacija atitenka Alytaus miesto teatro 
spektakliui „Barbora Radvilaitė“.  Kompozitorius Jonas Jurkūnas  
Nominaciją įteiks komisijos narys Eugenijus Guntulionis 

  
  

Fanfaros 

Marius -  Už spektaklio plastinį sprendimą  apdovanojamas Lietuvos rusų dramos teatro 
spektaklis  Yael Romen „Pamišėlė“.Choreografė Leokadija Dabužinskaitė. 
Nominaciją įteiks Komisijos narė Elena Savukynaitė 

Fanfaros 

Marius -   
Nominacija „Už netikėtą lėlių interpretaciją“ Vilniaus teatro „Lėlė“ spektakliui „Jūratė ir 
KasTautas“. Režisierius Vitalijus Mazūras.  
Nominaciją įteiks komisijos narė Regina Svirskienė 

Fanfaros 

Marius-Už  kūrybišką  daugiaplanį gyvenimo atspindį Šiaulių dramos teatro spektakiui Marijos 
Lado „Labai paprasta istorija“ Režisierius Gytis Padegimas  
Nominaciją įteiks komisijos pirmininkas Povilas Gaidys 

Fanfaros 

Marius -    Nominaciją Įtaigiausias vaidmuo kviečiu  paskelbti komisijos narę Eleną 
Savukynaitę  

 E. Savukynaitė: 
Inesai Paliulytei    už Liudos Hananos vaidmenį Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro 
spektaklyje „Hanana, kelkis ir eik“  

Fanfaros 

Marius- Nominaciją „Geriausias personažas be žodžių“ kviečiu paskelbti komisijos narį 
Eugenijų Guntulionį  
E. Guntulionis : 



Geriausias personažas be žodžių   už Juozo Hananos  vaidmenį Panevėžio Juozo Miltinio teatro 
spektaklyje  „Hanana, kelkis ir eik“  nominuojamas  aktorius Algirdas Paulavičius  

Fanfaros 

Marius Nominacijos Geriausia antraplanė aktorė laimėtoją kviečiu paskelbti Varėnos rajono 
vicemerą Vidą Mikalauską 

Vicemeras : 
Geriausia antraplanė aktorė  Inga Maškarina   už  Klaros vaidmenį  Nacionalinio dramos teatro 
spektaklyje Dubūrys . 

Fanfaros 

Marius  `Na, kas gi laimėjo Geriausio antraplanio aktoriaus nominaciją ?   
Apie tai mums  pasklebs komisijos narė Joana Grigaitienė 

 J. Grigaitienė:  Nominacija  Geriausias antraplanis aktorius  atitenka už     Klermono    
vaidmenį Kauno valstybinio dramos teatro spektaklyje „Akmenų pelenai“ Henrikui Savickiui 

Fanfaros 

Marius  Paskelbti nominaciją Ryškiausias festivalio jaunasis aktorius kviečiu paskelbti aktyvią 
žiūrovę ,gydytoją pediatrę Virginiją Druskinienę, kuriai manau, gydant vaikus  ne kartą tenka 
susidurti su klatinga liga sergančiais ligoniais .  
V. Druskinienė: 
 Ryškiausiu jaunuoju aktoriumi tapo  Donatas Švirėnas už Oskaro vaidmenį 
Klaipėdos dramos teatro spektaklyje „Oskaras ir ponia Rožė“. 

Fanfaros 

Marius Nominaciją Geriausia festivalio aktorė paskelbs viceministras Deividas Staponkus  
D. Staponkus  : 
 Nominacija Geriausia aktorė atitenka : 

Elenai Gaigalaitei už ponios Rožės vaidmenį Klaipėdos dramos teatro spektaklyje „Oskaras ir 
ponia Rožė“.  

Fanfaros 

Marius Geriausio festivalio  aktoriaus  nominaciją paskelbs režisierės Dalios Tamulevičiūtės 
mokytoja Marija Bakanavičienė 

M. Bakanavičienė : 



 Nominacijos Geriausias aktorius laimėtojas  aktorius sukūręs Gaučio vaidmenį Lietuvos 
nacionalinio dramos teatro spektaklyje  „Duburys“- Ramūnas Cicėnas  

Fanfaros 

Marius Nominaciją Geriausias režisierius kviečiu  paskelbti ir įteiti prizą  merą Elviną Jankevičių 

Meras: Nominaciją Geriausias režisierius laimėjo: 

  
Agnius Jankevičius už Kauno valstybinio teatro spektaklį Daniel Danis „Akmenų pelenai“. 

Fanfaros 

Marius Kviečiu  Varėnos rajono vicemerą Vidą Mikalauską  paskelbti kas bus nominuojamas 
nominacija Geriausias spektaklis  
Vicemeras:  
Anželikos Cholinos šokio teatro spektaklis „Vyrai ir moterys“ Choreografė Anželika Cholina 

Fanfaros 

Marius na ir liko nominacija , kurią paskyrėte  Jūs, mieli žiūrovai-Žiūrovų spektaklis ,todėl ir 
paskelbti laimėtoją kviečiu aktyviausią pirmojo ir antrojo festivalio renginių lankytoją kviečiu 
pasklebti aktyviausią festivalio lankytoją, žiūrovę  lietuvių kalbos ir literatūos mokytoją Juliją 
Kavaliauskienę. 

J. Kavaliauskienė : Žiūrovų spektaklis  
„ Oskaras ir ponia Rožė“ Klaipėdos dramos teatro spektaklis . Režisierius Povilas Gaidys 

Fanfaros  

Marius Sveikiname  visus nominantus ir linkime didelės kūrybinės sėkmės. 
Prie mikrofono  kviečiu Varėnos rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjo pavaduotoją, festivalio koordinatorę, komisijos narę Reginą Svirskienę. 
R. Svirskienė - Dėkoja svečiams, vadovams komisijai, , organizatoriams ,žiūrovams... 
Pradėjus kalbėti R. Svirskienei į sceną sueina „Serbentos“ dainininkai ‚ 

(įteikiamos gėlės  svečiams, vadovams, komisijai, ) 

Finalinė daina „Žvaigždelė“ .  

Dalyviai: 
Šokių kolektyvas „Mikitukas“ vadovė jolanata Stankevičienė 



„Ryto pagrindinės mokyklos mokiniai 
Ryliškio vidurinės mokyklos folkloro kolektyvas „Serbenta“ vadovė Irrena Naujūnienė 
Renginio vedėjas Marius Galinis 
Scenarijus ir režisūra –Regina Svirskienė 


