
DALIOS TAMULEVIČIŪTĖS PROFESIONALIŲ TEATRŲ FESTIVALIO 
 P r o g r a m a  

2013 m. rugsėjo 30 – spalio 28 d. 
  

RUGSĖJO 30 D. 

FESTIVALIO ATIDARYMAS 

12 val. Festivalio atidarymas Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. 
14.30 val. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Dalios Tamulevičiūtės premijos įteikimas 
2013 metų nominantams Varėnos kultūros centre. 
Nacionalinio Kauno dramos teatro, 2012m. pelniusio Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 
Dalios Tamulevičiūtės premiją , spektaklis „Astrida“ pagal A. Lindgren, režisierė Inesa Paliulytė. 

Renginiai nemokami 

FESTIVALIO PROGRAMA VARĖNOS KULTŪROS CENTRE 

SPALIO 1 D. 

18 val. Alytaus miesto teatro nacionalinė komedija „Užėjo lietuvis..!” pagal J. Erlicko kūrybą. 
Scenarijaus autorė - Vilija Rūta Niauronytė. Režisierės - Dalia Kimantaitė ir Vilija Rūta Niauronytė. 
Kompozitorius - Alvydas Jegelevičius. Dailininkas - Galius Kličius.  
Premjera – 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komedija "Užėjo lietuvis..!“ – tai vienas naujausių Alytaus teatralų spektaklių, atėjęs tiesiai iš 
Juozo Erlicko knygų ir rankraščių. Spektaklis kviečia įsižiūrėti į save, atleisti kaimynui ir gal 
patobulėti. Kūrinys sugrąžins į paskutinį XX amžiaus dešimtmetį, tačiau atskleis ir šių dienų 
lietuvio būdą, taikliai pastebėtą ir užfiksuotą autoriaus.  
Vaidina: A. Aleknavičius, R. Ambrazevičius, E. Jasinskaitė, E. Juškaitė, J. Gaižauskas, O. 
Gudaitytė, T. Kunčinas, L. Liausaitė, I. Pilvelytė, E. Rakauskas, V. Vaškius. Trukmė: 1 val.30 min.  

Bilieto kaina –20 Lt, mokiniams ir senjorams - 15 Lt,  
mokinių grupėms (15 ir daugiau žmonių) - po 12 Lt kiekvienam. 

SPALIO 2 D. 

18 val. Panevėžio teatro „Menas“ spektaklis „Raganius“ pagal Vincą Krėvę – Mickevičių. 
Režisierius Albertas Vidžiūnas. Scenografas Kęstutis Vaičiulis. Kompozitorius - Darius Razgūnas. 
Choreografė Vesta Grabštaitė. Premjera 2013 m. 
Spektaklis „Raganius“, tapęs IX kamerinių spektaklių festivalio Panevėžyje laureatu, nukelia į 
prieškarinių laikų Merkinės krašto sodžių, kur įvykiai sukasi apie pagrindinį herojų – kaimo 
skerdžių, vadinamą Raganiumi. Spektaklis yra apie žmogų, kuris papuošia vieno kaimo gyvenimą. 
Pasak režisieriaus, tokių keistuolių pilna ir šiuolaikiniame gyvenime.  
Vaidina: S. Stakelė, D. Juzėnas, J. Žiogaitė, S. Juzėnienė, O. Kazarinas, A. Butkus,  
M. Klementjevas,  R. Zutkienė,  J. Muliaučius, D. Puskepalytė.  

Bilieto kaina - 20 Lt, mokiniams - 12 Lt.  



SPALIO 3 D. 

11 val. Kauno valstybinio lėlių teatro spektaklis vaikams „Snieguolė ir septyni 
nykštukai“ pagal brolių Grimų pasaką. Autorius ir režisierius - Olegas Žiugžda.  
Dailininkė - Aldona Jankauskienė. Kompozitorius - Bogdanas Ščepanskis. Kompiuterinę animaciją 
kūrė - Danielius Žiugžda.  Premjera 2013 m.  
Spektaklis prasideda vienos geraširdės viešbučio šeimininkės būste, o pasaką vaikams seka patys 
broliai Jakobas ir Vilhelmas Grimai. Visa spektaklio atmosfera – tarsi vidurdienio saulės kokiame 
žaliuojančiame parke nušviesta vos su keliais plaukiojančiais liūdesio debesėliais. Tai tam tikra 
kūrinio programa, kuri aiškiai ir iš anksto vaikams praneša, kad blogis bus nugalėtas, jog svarbūs 
ir vertingi gyvenime yra tik geri ir amžini dalykai, kad iš kiekvienos situacijos yra išvedantis kelias 
ir visos blogybės – tik laikini nesklandumai.  
Vaidina: Mindaugas Ancevičius, Rasa Bartninkaitė, Remigijus Endriukaitis, Jolita Ross, Laima 
Rupšytė, Lucija Zorūbaitė. Trukmė: 50 min. 

              Bilieto kaina – 8 Lt. 
SPALIO 8 D. 

11 ir 12 val. Vilniaus teatro „LĖLĖ“ spektaklis vaikams „Aukso obelėlė, vyno šulinėlis“ pagal 
lietuvių liaudies pasaką. Scenarijaus autorius ir režisierius - Rimas Driežis. Dailininkas - Marius 
Jonutis. Muziką sukūrė ir parinko Faustas Latėnas. Videoanimacijos autorius - Algimantas Driežis. 
Premjera 2011 m. kovo 26 d. 2012 m. spektaklis apdovanotas „Auksiniu scenos kryžiumi“ ir LR 
kultūros ministerijos premija už geriausią 2011 m. lėlių spektaklį. 
Aukso obelėlė, vyno šulinėlis“  - viena iš gražiausių ir populiariausių lietuviškų pasakų. Tai 
stebuklinga istorija apie Pamotės engiamą Našlaitę. Pasakoje nemažai liaudies dainų ir eiliavimo, 
tačiau spektaklyje pasakojimas  kuriamas labiau vaizdais. Žiūrovai regės įvairias dar nuo Antikinės 
Graikijos laikų populiarias vaizdinio teatro priemones,  taip pat – šešėlių teatrą. 
Vaidina: Elvyra Piškinaitė, Lijana Muštašvili. Trukmė: 45 min. 

Bilieto kaina – 10 Lt. 
SPALIO 9 D. 

18 val. Valstybinio jaunimo teatro spektaklis „Juoko akademija“ pagal vieno žymiausių japonų 
dramaturgo, aktoriaus, teatro ir kino režisieriaus Koki Mitanio tragikomišką pjesę. Režisierius – 
Viačeslavas Gvozdkovas. Scenografijos ir kostiumų autorius – Vladimiras Fireris.  
Premjera 2013 m. Spektaklyje veiksmas vyksta Tokijo policijos visuomenės saugumo cenzūros 
skyriaus kabinete 1940 m. Čia apsilanko jaunas dramaturgas Hadzimis Cubakis, iškviestas 
pasiaiškinti dėl jo sukurtos pjesės. Iki premjeros liko savaitė, tačiau dar nėra gautas leidimas viešai 
atlikti kūrinį. Jaunąjį dramaturgą priima naujai paskirtas cenzorius, kuris yra linkęs uždaryti visus 
teatrus ir uždrausti spektaklių rodymą. Cubakiui tenka nelengva užduotis – per septynias dienas 
surasti kompromisą, perrašyti pjesę ir įtikinti cenzorių duoti leidimą pjesės pastatymui. 
Pagrindinius vaidmenis spektaklyje kuria žymūs aktoriai Kostas Smoriginas (režisierės ir 
pedagogės Dalios Tamulevičiūtės buvęs studentas, šiais metais minėjęs savo 60 – metį) ir Sergejus 
Ivanovas. 
Trukmė: 2 val. 

Bilieto kaina – 25; 30 Lt. 
SPALIO 10 D. 



18 val. Nacionalinio Kauno dramos teatro dviejų dalių komedija John Patrick „Mūsų 
brangioji Pamela”. Režisierius – Algirdas Latėnas. Scenografas – Sergejus Bocullo. Kostiumų 
dailininkė – Berta Bocullo. Kompozitorius – Titas Petrikis. Premjera 2013 m. 
Vieniša senyvo amžiaus moteris – geriausias masalas įvairaus plauko sukčiams. Tačiau kas galėtų 
pagalvoti, jog būtent beribis jos patiklumas gali tapti pagrindine kliūtimi piktiems kėslams 
įgyvendinti? Klasikinė Brodvėjaus pjesė „Mūsų brangioji Pamela“ ypatinga dovana ne tik 
pozityviau mąstyti įkvėpiančio humoro mėgėjams. Visų pirma tai duoklė aktorės Gražinos 
Balandytės  išsiilgusiems gerbėjams – legendinė scenos artistė po kelerių metų pertraukos sugrįžta 
į Nacionalinio Kauno dramos teatro sceną kurti specialiai jai pasiūlyto pagrindinio vaidmens.  

Vaidina: Gražina Balandytė, Gabrielė Aničaitė, Inga Mikutavičiūtė, Algirdas Pintukas, Henrikas 
Savickis, Ričardas Vitkaitis, Ridas Žirgulis. Trukmė: 2 val. 

Bilieto kaina – 20; 25; 30 Lt. 
SPALIO 11 D. 

18 val. Kauno mažojo teatro komedija Aleksej Slapovskij "Nuo raudonos žiurkės iki žalios 
žvaigždės". Režisierius - Darius Rabašauskas. Dailininkas - Artūras Šimonis. Kompozitorius - 
Jonas Jurkūnas. Premjera 2012 m.  
Čia juoksis tas, kas išdrįs pažinti save, pamatyti po padidinamuoju stiklu pakištas žmogaus baimes 
ir silpnybes, ir kartu su aktoriais vynios daugiaspalvį gyvenimo siūlą, priims gyvenimo paprastumą. 
Spektaklis jau spėjo susilaukti puikių vertinimų ir didelio tiek jaunų, tiek vyresnių žiūrovų 
susidomėjimo. Profesionalių teatrų festivalyje Alytuje „Tegyvuoja komedija 2012“ spektaklis 
apdovanotas specialiu žiniasklaidos prizu. 
Vaidina: Gabrielė Aničaitė, Gintautas Bejeris, Simona Bladženauskaitė, Aleksandras Kleinas. 
Trukmė: 1 val. 40 min.  

Bilietas – 20; 25 Lt. 
SPALIO 14 D. 

18 val. Teatro „Naisių vasara“ dviejų dalių drama pagal Renatos Šerelytės romaną 
„Mėlynbarzdžio vaikai“. Režisierė - Regina Steponavičiūtė. Scenografas - Galius Kličius.        
Judesio režisierė - Vesta Grabštaitė. Premjera 2012 birželio 18 d. 
,,Mėlynbarzdis – savotiškas praėjusio laikmečio simbolis, įkūnijantis autoritarinę santvarką ir 
žmogaus nuasmeninimą. Mėlynbarzdžio vaikai – yra sistemos vaikai, užaugę prie uždrausto 
kambario durų ir išmokę laikytis taisyklių: tylėk, paklusk ir vykdyk. Naisių vasaros teatro 
spektaklyje pavadinimu ,,Mėlynbarzdžio vaikai“ vaizduojami ne tie, kurie veikdami prieš sistemą 
buvo nubausti, bet kas ištiko tuos, kurie gyvendami sovietų sistemoje, vienaip ar kitaip buvo jos 
paveikti. 
Vaidina: Paulius Budrys, Elida Dubinskytė – Šimaitė, Orinta Jazdauskaitė, Arūnas Jokubauskas,  
Birutė Kaktytė, Vaida Kavaliauskaitė, Tomas Montvila, Remigijus Pelenis, Valdas Vaitiškis, Gerda 
Vilimaitė. Trukmė: 2 val. 

Nemokamas 
SPALIO 15 D. 

18 val. Juozo Miltinio dramos teatro komedija „Tartiufas“ pagal Moljero pjesę.  
Režisierius – Dainius Kazlauskas. Premjera – 2013 m. birželio 19 d. 
Žymiausias prancūzų komedijos meistras Moljeras savo šmaikščia dramaturgija vanojo XVII a. 
piliečių ydas. Deja, pasak žmonių prigimties tyrinėtojų, toks gamtos kūrinys kaip ŽMOGUS mažai 
pakito nuo Akmens amžiaus. Tad humanisto Moljero, tikėjusio, kad visuomenei pats laikas 

http://dramosteatras.lt/kurejai/grazina-balandyte/
http://dramosteatras.lt/kurejai/gabriele-anicaite/
http://dramosteatras.lt/kurejai/inga-mikutaviciute/
http://dramosteatras.lt/kurejai/algirdas-pintukas/
http://dramosteatras.lt/kurejai/henrikas-savickis/
http://dramosteatras.lt/kurejai/henrikas-savickis/
http://dramosteatras.lt/kurejai/ricardas-vitkaitis/
http://dramosteatras.lt/kurejai/ridas-zirgulis/


atsikratyti moralinio supuvimo, kūryba – šiandien mums pačiu laiku.„Tartiufas“ -  ypatingo likimo 
kūrinys, plakantis veidmainišką moralę stipresniu už rykštę įrankiu – humoru. 
Vaidina: Andrius Povilauskas, Laimutis Sėdžius, Toma Razmislavičiūtė, Inga Jarkova, Deividas 
Rajunčius, Asta Preidytė, Irena Vasiulytė, Jonas Čepulis, Julius Tamošiūnas, Petras Kežys, Donatas 
Kalkauskas, Marius Cemnickas; spektaklyje debiutuoja Urtė Povilauskaitė ir Ignas 
Slabada. Trukmė: 1 val. 30 min. 

Bilieto kaina – 25; 30 Lt. 
SPALIO 16 D. 

18 val. Klaipėdos dramos teatro 2-jų dalių tragikomedija Peter Marks, Walter Marks „Viskuo 
kaltas teatras“, skirtas režisieriaus Povilo Gaidžio kūrybinės veiklos 50-mečiui. Režisierius - 
Povilas Gaidys. ( Gal reikėtų įrašyti buvęs 2 festivalių Varėnoje komisijos pirmininku , pastaęs tiek 
spektklių ir laimėjimai Varėnoje ,...)Dailininkas - Artūras Šimonis. Kompozitorius - Jonas Jurkūnas. 
Režisieriaus padėjėjas - Vaidas Jočys. Premjera 2013 m. kovo 27 d. 
Pjesės „Viskuo kaltas teatras“ autoriai broliai Marksai pateikia mums mažiausiai dvi paslaptis už 
vienos kainą. Spektaklis spektaklyje yra ir detektyvo parodija, ir komiškas saloninis trileris. Po 
šituo dvigubu dugnu aptiksite ir verčiančią rimtai susimąstyti istoriją apie teatrą ir gyvenimą, 
aukas ir žudikus, tikrovės ir iliuzijų sankirtas. Sveiki atvykę į teatro užkulisius - čia visąlaik 
prietema, čia vyksta tikrosios dramos ir verda nematomos aistros.  
Vaidina: Povilas Gaidys, Eglė Jackaitė, Simona Šakinytė, Vidas Jakimauskas, Donatas Švirėnas, 
Kazimieras Žvinklys. Trukmė: 2 val.  

Bilieto kaina – 20; 25 Lt. 
SPALIO 17 D. 

18 val. Šiaulių dramos teatro spektaklis „Duonkepio žmona“ pagal Marselio Panjolio kūrinį. 
Režisierius – Arvydas Lebeliūnas. Scenografas ir kostiumų dailininkas – Sergejus Bocculo. Muzika 
– Jonas Sakalauskas. Premjera numatoma 2013 m. rugsėjo mėn.  
Nedidelio kaimelio ramybę sudrumsčia netikėtas įvykis – iš miestelio duonkepio namų su jaunu 
piemeniu pabėga gražuolė žmona. Nusiminęs duonkepis pasineria į melancholiją ir nustoja kepti 
miestelio žmonėms duoną. Kurį laiką negavę kasdieninės duonos, kaimo žmonės nusprendžia žūtbūt 
duonkepiui grąžinti jo žmoną. Tai gražus ir kiek lyriškas pasakojimas apie atlaidumą ir meilę, 
stipresnę už pyktį ir nusivylimo kerštą. 
Pagrindinį Duonkepio vaidmenį spektaklyje kuria aktorius Sigitas Jakubauskas.  

Bilieto kaina – 20; 25; 30 Lt. 
SPALIO 18 D. 

18 val. Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Nuošaly“ pagal Sigurdur Pálssono 
pjesę. Režisierius Gytis Padegimas, švenčiantis savo kūrybinio darbo keturiasdešimtmetį. 
Dailininkė – Birutė Ukrinaitė. Kompozitorius – Gintaras Kizevičius. Premjera 2013 m. spalio 12 d.  
„Nuošaly“ (2008) islandų kūrėjui Sigurdur Pálssonui atnešė svarbiausią Islandijos scenos menų 
apdovanojimą „Gríman“ geriausio dramaturgo nominacijoje. „Nuošaly“ („Utan gátta”) - Vila ir 
Mila viena kitai – lyg pavyduliaujančios seserys, tarsi vaikai smėlio dėžėje. Jos nepasitiki niekuo, o 
ypač – viena kita. Tai mozaika. Mikroskopiniai vidiniai dviejų veikėjų, esančių scenoje, dviejų 
pasaulių paveikslai. 
Vaidina: Diana Anevičiūtė, Neringa Bulotaitė.   

 Bilieto kaina – 20; 25; 30 Lt. 
SPALIO 19 D. 



18 val. Oskaro Koršunovo teatro spektaklis pagal airių dramaturgo Samuelio Becketto pjesę 
„Paskutinė Krepo juosta“. Režisierius Oskaras Koršunovas.  Scenografija - Dainius Liškevičius. 
Muzika - Gintaras Sodeika. Premjera 2013 gegužės 30 d. 
„Pjesėje daugybė smulkmenų sutampa su asmeniniais dalykais. Tai yra pagyvenusio žmogaus 
prisiminimai, svarstymai, savo gyvenimo analizavimas, pridarytų klaidų smerkimas. Tie visi 
paradoksai iš tiesų vyksta gyvenime, nors ir atrodo, jog gyveni natūraliai ramiai, švelniai, logiškai 
tvarkingai. O iš tiesų yra daugybė įvairių paklaidų, netikėtumų, nepateisinamų ir nepaaiškinamų 
dalykų. Visa tai galima rasti Becketto „Paskutinėje Krepo juostoje“, – teigia Juozas Budraitis. 
Vaidina Juozas Budraitis – kino, televizijos ir teatro aktorius, sukūręs arti šimto įvairių vaidmenų 
Lietuvos bei užsienio kine ir televizijoje. Su jo vardu siejami žymiausiu lietuviško kino pastatymai: 
„Niekas nenorėjo mirti“, „Jausmai“, „Maža išpažintis“, „Sodybų tuštėjimo metas“. Trukmė: 1 val. 

Bilietų kainos bus paskelbtos vėliau.  
SPALIO 22 D. 

18 val. teatro „Atviras ratas“ biografinės improvizacijos "Lietaus žemė". Režisierius ir 
scenografinės idėjos autorius - Aidas Giniotis. Scenografė ir kostiumų dailininkė - Ramunė 
Skrebūnaitė. Premjera 2011m. lapkričio 30 d. 
2012m. spektaklis nominuotas „Auksinio scenos kryžiaus“ apdovanojimui už geriausią nacionalinę 
dramaturgiją. „Lietaus žemė“ - tai biografinės improvizacijos, kurios remiasi rate sėdinčių žmonių 
gyvenimo istorijomis. Tarpukario ir pokario įvykių siejamų žmonių gyvenimo istorijas, kurios 
palietė kiekvieną iš jų asmeniškai, teatro laboratorijos aktoriai  perteikia „Atviro rato“ kūrybiniu 
principu. 
Vaidina: Eimantas Bareikis, Agnė Kaktaitė, Giedrius Kiela, Marija Korenkaitė, Vytautas 
Leistrumas, Ieva Stundžytė, Jonas Šarkus, Vesta Šumilovaitė, Justas Tertelis, Benita Vasauskaitė, 
Judita Urnikytė. Trukmė: 90 min.  

Bilieto kaina - 20 Lt. 
SPALIO 23 D. 

18 val. Rusų dramos teatro psichologinis detektyvas „Gronholmo metodas“ pagal Jordi 
Galceran Ferrer pjesę. Režisierius – Agnius Jankevičius. Dailininkė – Laura Luišaitytė. 
Režisieriaus asistentė – Liubov Timochova. Premjera 2013 m. balandžio 13 d. 
Šis metodas pradėtas taikyti visai neseniai. Jį sukūrė Izaijas Gronholmas, švedų psichologas, 
Personalo skyriaus vadovas centriniame biure Stokholme. Testo tikslas – ištirti kandidato reakciją į 
skirtingus emocinius dirgiklius. Taip įvertinamas vadinamasis „kūrybinis intelektas“. Sveiki atvykę 
į korporacinį manipuliacijų, išdavysčių ir veidmainysčių pasaulį. Įsitaisykite patogiai – personalo 
atrankos specialistai analizuoja kiekvieną Jūsų žingsnį Jums to nežinant. 
Vaidina: Vladimir Dorondov, Valentinas Krulikovskis, Julija Krutko / Jevgenija Gladij, Valentin 
Novopolskij. Trukmė: 2 val. (su lietuviškais titrais; N-18). 

Bilietų kainos bus paskelbtos vėliau.  
SPALIO 24 D. 

18 val. teatro „cezario grupė“ spektaklis „Dar viena meilės staigmena“ pagal Marivaux pjesę. 
Režisierius - Cezaris Graužinis. Kompozitorius - Martynas Bialobžeskis. Dailininkė - Vilma 
Dabkienė. Premjera 2013 m. rugsėjo mėn.  
Naujoji „cezario grupės“ premjera – tai netikėtas veiklos dešimtmetį šiemet švenčiančio teatro 
kūrybinis posūkis. „Dar viena meilės staigmena“ – tai pjesė, kurioje Marivaux grakščiai vaizduoja, 
kaip užsimezga, gimsta ir subręsta meilės jausmas. Su švelniu humoru jis parodo, kad meilė – tai 



visados didžiulė ir giliai žmogų sukrečianti staigmena. Marivaux tikėjo, kad pamilęs žmogus 
savotiškai „pabunda” ir pradeda gyventi tarsi iš naujo – visi jo pojūčiai sustiprėja, jo siela 
subręsta, ir jam atsiveria metafizinis žmogiškosios egzistencijos lygmuo.  
Vaidina: Brigita Arsobaitė, Vilma Raubaitė, Paulius Čižinauskas, Vytautas Kontrimas, Julius 
Žalakevičius.  

  Bilietų kainos bus paskelbtos vėliau.  
SPALIO 25 D. 

11 val. „Keistuolių“ teatro spektaklis vaikams „Grybų karas ir taika“ pagal J. Marcinkevičių. 
Režisūra, libretas ir muzika - Aidas Giniotis. Scenografija ir kostiumai - Ramunė Skrebūnaitė. 
Premjera - 2012 gruodžio 8 d. 
Ar tikrai gresia karas ir pasaulio pabaiga? Kodėl grybai nesusitaiko su pasaulio tvarka? Kas išties 
nutiko Grybų respublikoje po pirmųjų „demokratinių" rinkimų? Kodėl prezidentas Baravykas tapo 
diktatoriumi? Į šiuos ir kitus klausimus ieškos atsakymo vaikai ir Keistuolių teatro aktoriai, drauge 
pajuokaudami ir padainuodami. 
Vaidina: Agnė Kaktaitė, Ieva Stundžytė, Vesta Šumilovaitė, Darius Auželis, Eimantas Bareikis, 
Giedrius Kiela, Vytautas Leistrumas ir Dalius Skamarakas. Trukmė: 1 val. 

Bilietų kainos bus paskelbtos vėliau.  
SPALIO 25 D. 

18 val. „Keistuolių“ teatro spektaklis „Švęsti kosmose ir tvarte“ pagal Gendručio Morkūno 
esė rinkinį. Režisieriai ir pjesės autoriai - Vytautas Rašimas ir Živilė Mičiulytė. Dailininkė - 
Ramunė Skrebūnaitė. Kompozitorius - Suopis (Valdas Mikolaitis). Spektaklio konsultantas - 
iliuzionistas Tomas Šimkus. Premjera 2012 m. spalio 5 d. 
Kaip sako spektaklio režisierius ir aktorius Vytautas Rašimas, naujausiame Keistuolių teatro 
kūrinyje „bus garsiai ištartos nepaprastos paprasto žmogaus mintys apie žmogų Lietuvoje ir 
Lietuvą pasaulyje, bus ironiškai atskleista paprasto žmogaus vieta visuomenėje ir visuomenės vieta 
Žemėje". 
Vaidina: Vytautas Rašimas. Trukmė: 1 val.  

Bilietų kainos bus paskelbtos vėliau.  
SPALIO 26 D. 

18 val. Valstybinio Vilniaus mažojo teatro dviejų dalių spektaklis „Trio“ (J. Bramso, R. 
Šumano ir Klaros Šuman meilės istorija) pagal Israelos Margalit pjesę.  
Režisierius – Peteris Galambosas (Vengrija). Kostiumų dailininkė – Kotryna Daujotaitė. Muzika: 
Šumano, Bramso, Betoveno, Csaba Vedres (Vengrija). Premjera 2013 m. balandžio 26 d. 
1853 rugsėjį vengras smuiko virtuozas Jožefas Joachimas pristato jauną, talentingą kompozitorių 
Johanesą Bramsą tuo metu savo šlovės zenito pasiekusiam kompozitoriui Robertui Šumanui.  
Šumaną įkvepia draugystė su tikrai pribloškiančio talento jaunuoliu, jaunasis Bramsas įneša 
aistringo jaudulio ir į Šumano žmonos Klaros, pasaulinio garso pianistės, gyvenimą.  
Neįprastas meilės trikampis, į kurį įsipina ir smuikininko Joachimo jausmai, kursto ir palaiko ypač 
neįprastas, neapčiuopiamas, bet pats svarbiausias kiekvieno iš jų gyvenime elementas – muzika. 
Pjesė yra fikcija, vaizduojanti Roberto Šumano, Klaros Vyk Šuman ir Johaneso Bramso gyvenimą, 
iš dalies besiremianti realiais įvykiais ir istoriniais faktais. 
Vaidina:  Valda Bičkutė, Mantas Vaitiekūnas, Leonardas Pobedonoscevas, Ramūnas Cicėnas,  Agnė 
Šataitė. Trukmė: 2val. 20min. 

Bilieto kaina - 30; 35 Lt. 

SPALIO 28 D. 

http://www.vmt.lt/lt/kurejai/aktoriai/valda_bickute
http://www.vmt.lt/lt/kurejai/aktoriai/leonardas_pobedonoscevas
http://www.vmt.lt/lt/kurejai/aktoriai/ramunas_cicenas
http://www.vmt.lt/lt/kurejai/aktoriai/sataite_agne
http://www.vmt.lt/lt/kurejai/aktoriai/sataite_agne


FESTIVALIO UŽDARYMAS 

 18 val.  Speciali teatralizuota programa, festivalio  nominacijų įteikimas.  

    Renginys nemokamas 

Bilietus galima įsigyti arba užsakyti Varėnos kultūros centro bilietų kasoje (tel. 8 310 52752). 
Kasos darbo laikas: 

pirmadienį – penktadienį: 
11-14 val. ir 15-18 val.; 

šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienomis: 
2 val. iki renginio pradžios. 

FESTIVALIO RĖMĖJAI :                                       FESTIVALIO ORGANIZATORIAI: 

LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJA        VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ  VARĖNOS KULTŪROS CENTRAS 

Ar nėra aktorių, režisierių , kurie yra laimėję mūsų fetsivalio prizus, manau reikėtų tą 
pažymėti , pristatant spektaklį.


	18 val. Oskaro Koršunovo teatro spektaklis pagal airių dramaturgo Samuelio Becketto pjesę „Paskutinė Krepo juosta“. Režisierius Oskaras Koršunovas.  Scenografija - Dainius Liškevičius. Muzika - Gintaras Sodeika. Premjera 2013 gegužės 30 d.
	Vaidina Juozas Budraitis – kino, televizijos ir teatro aktorius, sukūręs arti šimto įvairių vaidmenų Lietuvos bei užsienio kine ir televizijoje. Su jo vardu siejami žymiausiu lietuviško kino pastatymai: „Niekas nenorėjo mirti“, „Jausmai“, „Maža išpažintis“, „Sodybų tuštėjimo metas“. Trukmė: 1 val.

