
  „VAI, TU DZIEME DZIEMDĖLI, „ 

SCENARIJUS  

Aistė:  Labu vakaru visiem cia susrinkusiem ir vibočykit, kad aš su sesuli jus sucinku, Žinot visos 
ir bobulė ir motulė su draugaitėm nuvejo pas mano sesulį pavečerot, girdėjom kad mano sesulį gryzbata 
graužia, tai nuramyc reikia.  Ir mes su sesuli aisim ir jus visus kvieciu rozu pakėminėc  ir paklausyc kap 
mūs motulės ir bobulės gražiai šneka 

. 

 Mažoji mergaitė:  Mano bobulė, kap nuveinu pas jų nami pascinka ir sako: Anūkėla ,slūgela, 
majontkėli, aukso spurgela, kokia tu graži, kap pasrėdius ,nauja rubaškaitė ,andarokaicis,o jau 
čeverykaiciai tai tep išblizgyci, kap zerkolas. 

Aistė:  O, mes cia užsišnekėjom o jau girdzi gieda.Tai mes ir aisim ir jus prašom  rozu paviečiarot  pas 
sesulį. 

Scena atsidaro  Rūkas kyla, trobos senovinės vaizdas.  

 Scenoje sėdi Nedzingės, Varėnos kultūros centro vaikų , „Serbentos“ , „Žeiros“    ansambliai  ir 
dainuoja dainą „Vai tu dziemed , dziemedėli.“ 

 Moterys siuvinėja , vynioja siūlus ir t.t. vaikai žaidžia  : 

Vai tu dzieme ,dziemedėli. 

Dziemedzio šakela. 

Po dziemedzio drabnom šakom  

Sėdėjo mergelė. 

Vai ko sėdzi mergužėla, 

Ko nieko neveiki, 

Vai ko rymai ant rankelių 

Ko tep gailiai  verki. 

Kap aš jauna nerymosiu 

Ir gailiai neverksiu. 



Visos aina jaunimėlin 

Cik aš viena neinu. 

Visų jaunų mergužėlių 

Rūtų vainikėliai. 

O jau mano mergužėlės 

Baltas nuometėlis. 

Motina:   Dukrela, girdėjau iš susiedkos, kad tu vaikščioji  markatna ,galvų nulaidus. 
Kokia gryzbata tavi nokina.? 

Dukra:  Neklausinėk motula. 

Susiedka 1:  Vaikeli atajom pas tavi pavečerot ,tai ir poryk kas tau yra? 

 Susiedka 2:   Ar vyras blogas,ar sūnelis išsimiegoc neduoda,sakyk gal rasim rodų? 

Motina:    Dukrela, žinau,kad tu pas savo vyrų tai kap dzievulio užancin. 

Dukra:      Ai motula,kap pamislinu tai šyrdzį spaudžia. 

Motina:   Dukrela,arcik neprismislinai visokių nebūlničių,kad per jauna ištekėjai ir 
vaikelio suslaukei. 

Susiedka 2:  Vaikeli nuok senovės yra tokis priežodzis – nesgraudzyk anksci atsikėlis ir 
jaunas apsiženinis.     

                                                                                                           

Bobulė:  Anūkėla,tavo vyras ne kokis žebrokas,o gaspadorius and zvejų valakų žemės. 



Dukra:  Nu ir kas,kad valakinis,užtai senas, plikas yra keli dancys ale ir ciej kliba. 

Motina:  Ot tai radai kuom skūscis nei šukų, nei zerkolaicių nereikės pirkc,litų 
sustaupysi sau an skepetaitės,rubaškaitės. 

Susiedka 2:  O dėl valgymo, vaikeli, jam vyrsi buzų, grūsikošį, cik spirgucius turėsi paci suvalgyc,  kad 
neužsprinkt. 

Susiedka 1:  O kap visai nukarš ,pasodzysi prieš saulukį ant zovalnės ir tegul sėdzi o paci būsi viso gero 
gaspadinė. 

Motina:  Kap nesarmata tep mano žentulį apšnekėc,mes labai savo žentulį mylim,kap 
toj dainoj: 

Teka mėnuo kap pažaras 

Jau netoli uošvio dvaras. 

Nusižvengė žirgelis 

Kad išeitų uošvelis. 

Senas uošvis išeidamas, 

Plačiai vartus atkeldamas. 

Jok žentulian dvaro 

Mylim svecių be galo. 

Vedė žirgų instoinelį 

O žentulį in klėtelį 

Davė žirgui avižų 

O žentuliu dovanų. 



Davė žirgu abrakėlio 

O žentuliu pyragėlio 

Gerc ir valgyc an stalo 

Myliu žentų be galo. 

Susiedka 2:  Žinai kūma,Tu jau man vybočyk,ale kap Antanulis pas tavo dukrelį svocijon važiavo mani 
net pavydas buvo pradėjis graužc, žinai mano Onulė irgi merga neprasta ir šarvų gerų turi. 

„Žeiria“  „Ant kalno vyšnia“  

Motina: Tai va kų aš ir sakau dukrela džiaukis ,kad iš visos parapijos mergelių tavi pasdabojo, 
prisiegon paprašė. 

Oi laukiau,laukiau šventos dzienelės 

Labai pasiilgau savo mergelės. 

O kap sulaukiau subatvakarėlio 

Sėdau an žirgelio jojau pas mergelį. 

Oi tu berneli ko tu atjojai, 

Tamsiojoj naktelėj ar nebijojai.                                                                                

Nebuvo laiko kadubijocia 

Labai pasiilgis skubinau jocia. 

Aistė:  Sesula,tu nesižėlyk dėl sūnelio,aš ataisiu padaboc  tai gal ir in kūmas 
paprašysi. 

Mergaitė:  Ir mūsų  nepamiršk, mes  mokam gražių lopšinį pagiedoc, ir visokių zabovų . 
Ataikit vaikai pagiedosim. 



„Serbentos“ ir  KC vaikų kolektyvo programa, 

A aaliūliaukų siūs motulė šniūraukų 

Su geltonais aplikais,su raudonais guzikais. 

A aaliulį mūs vaikelis guli  

O motulė ir bobulė marškinėlius siuvė. 

Dukra:   Ale prauda gražiai mokat pagiedoc, kitų rozų kap ateisit tai Antanas cukierkų duos,jei 
sūnelį pasūpausit. 

Susiedka 1:  Vaikeliai jūs man pasakykit,o kur mano anūkėlis,kad jo nematau? 

Mergaitė:  Nugi mižnėn korės,tai rubaškaitį susdraskė. 

Berniukas:  Papečelėn lindo,nepalindo bijoj beržinės košės gauc tai nulėkė pas vaikus .. 
Va jau atalakia... 

Mikituko šokiai du  

. 

Susiedka 1 :  Nu ir vaikai, slyvos tos tep aukštai geriau dūlių būtūt prisrinkį. 

Vaikai:  Tai teta mes ir bėgam  dūlių rinkc.  

Susiedka 1:   Tai gerai bėkit vaikai bėkit , o jūs mergelės padainuokit , gal ir kokį  
šokimėlį sušoksit ?  Išbėga Mikituko vaikai ir visi maži vaikai esantys scenoje.  

Serbentos merginų daina „Vaikščiojo mergelė“ . Šokis „Dirižablis“  šoka visi esantys scenoje. 

Motina:  Va dukrela jau ir akelės prašviesėjo,juokies.  



Dukra:   Motula gerai jum cia šnekėc ir mani mokyc, jei grįžt jaunos dzienelės ,tai 
neklausytau jokių jūs pamokymų,o tekėtau  cik iš meilės ir už mylimo bernelio. 

Daina. An kalno malūnėlis 

Pakalnėn ažerėlis. 

Oi tynai nardė raiboji antelė 

Malūno ažerėly. 

Tai ne antelė nardė 

Tai ne raiboji krykštė 

Oi tynai verkė jauna mergelė 

Savo jaunų dzienelių. 

Berneli bernužėli,berneli dobilėli, 

Grūžyk berneli man jaunas dzienas 

Ir man tavį nereikia. 

Megelamergužėla,mergelalelijėla 

Seniai pragėriau,prauliavojau 

Tavo jaunas dzienelas. 

Berneli bernužėli,berneli dobilėli 

Grūžyk berneli man vainikėlį  

Ir man tavį nereikia.                                                                                                     

Mergela,mergužėla,mergelalelijėla 

Seniai sušėriau bėram žirgeliui  

Tavo žalių rūtelį. 



Susiedka 2:Insiklausyk vaikeli in šitos dainos žodžius jau nei jaunų dzienelių, nei rūtelių nesusgrūžįsi. 

Susiedka 3:  Kap sakoma atriektos riekės nok bakano duonos jau niekap nesulipdzysi. 

Motina:  Dukrela,pavečiarojom, pasrodavojom būt čėsasaic ir namo. Mylėk savo 
priesagų ir augyk vaikelį.... neprismislyk nebūlnyčių. 

Bendra daina  

Saulė nusilaido už aukštų kalnų 

Kodėl neateini berneli mano. 

Liūdna oi liūdna liūdna neramu 

Kodėl neateini berneli mano. 

Ar žirgo neturi kelio nežinai 

Ar iš rūpestėlių mani palikai. 

Liūdna oi liūdna liūdna neramu 

Ar iš rūpestėlių mani pamiršai. 

Ir žirgelį turiu kelalį žinau 

Cikiš rūpestėlių tavį nelankau. 

Liūdna oi liūdna liūdna neramu 

Cik iš rūpestėlių tavį nelankau.                                                                                                                                       

Visi išeina Dukra sutvarko scenų ir atsidusus  išeina paskutinė.  

     



Scena po truputį temsta . Pasigirsta muzika ( M. K Čiurlionio „Miške“) tuo pačiu metu ekrane rodomi 
miško vaizdai,  Per pirmąjį simfonijos pakilimą per scenos vidurį įeina vedėjas.   Ryškėja šviesa .  

Pasdkutinė skaidrė „Bobutės ir langinės‘ 

Marius  Štai kokia graži toji šalis Dainava. Su lakštinaglos balsu, reto grožio dainomis, nuoširdumu 
ir šypsena pasižyminčiais žmonėmis.  Visa tai išliko iki šiol Nedzingėje , Senojoje Varėnoje,  Varėnoje . 
Visa tai išliks , kol mūsų vaikų akys spindės gerumu ir meile, o jų močiutės , tėveliai dalinsis tuo , ko 
išmoko iš savo  senelių ir tėvų. Ačiū mūsų krašto etnokultūros puoselėtojoms Nijolei Maceikienei , 
Irenai Naujūnienei, Jolantai Stankevičienei, Vaidai Naruševičiūtei , Linai Būdienei už šį nuoširdų 
pasirodymą. 

 Muzika šiek tiek pagarsinama (3 sek.) 

Marius:  Švelnus geltonų , žalių spalvų žaismas rudenį glosto akis ir širdį. Miškai išsipuošia 
subtiliais tonais ir pustoniais, vakarai vėsesni , dienos trumpėja. Ruduo... 

 Ruduo- ne vien darganos. Jis gražus ir turtingas kaip margaspalviai jurginai. Jis puikus 
kaip vaivorykštė, nes margaspalviu rudens taku į Varėną atkeliauja teatrų festivalis. 

Ekrane D. Tamulevičiūtės nuotrauka. Su užrašu 2013 m. festivalis 

 Dažnai mūsų klausia iš kur semiamės stiprybės reikšmingiems kultūros darbams atlikti?  

Atsakome:  didžiųjų Varėnos krašto žmonių,  M. K. Čiurlionio ir D. Tamulevičiūtės šviesi atmintis ir 

nuopelnai yra mūsų stiprybė ir didžiausia paskata tęsti bei skatinti reikšmingus kultūrinius darbus.   

Ekrane  D. Tamulevičiūės nuotraukos Muzika vėl garsėja (kelioms sekundėms) tildoma  ir išjungiama . 

 Visą mėnesį Varėnos kultūros centre  vykęs  IV-sis D. Tamulevičiūtės  profesionalių teatrų 

festivalis Varėnoje labiausiai įprasmina  mūsų siekius. Festivalio spektakliai suranda vis daugiau 

ištikimų gerbėjų, kurie nekantriai laukia ir lankosi kiekviename spektaklyje, o spektaklių šiais metais 

buvo dar daugiau.  

Ekrane Elvyros  ir sukurtų kūrinių nuotraukos 

Garbinga komisija ir jūs mieli žiūrovai rinkote festivalio nominantus, kuriems bus įteikti orginalūs  

dviejų menininkių iš Merkinės Elvyros Petraitienės ir Rūtos Indrašiūtės  sukurti prizai, kurie visą 

mėnesį puošė kultūros centro foje .  

Salėje šviesa . Dėkojame menininkėms. Įteikiamos gėlės .Įteikus gėles, 



 Šviesa išjungiama 

Muzika 

Ekrane Tamulevičiūtės nuotrauka  

Marius:  Parome įnešti festivalio prizus 

Marius: Sėkmingiausias teatro debiutas , Įtaigiausias personažas be žodžių 

 Įtaigiausia vaikiško spektaklio interpretacija, Geriausia spektaklio muzika, Geriausia spektaklio 
scenografija 

Už šiuolakinės dramaturgijos sceninę interpretaciją, Už klasikinės dramaturgijos sceninę interpretaciją 

Geriausias nacionalinės   tematikos spektaklis 

Geriausia antraplanė aktorė 

Geriausiasantraplanis aktorius  

 Įtaigiausias vaidmuo  

Geriausia aktorė  

Geriausias  aktorius   

Geriausias režisierius  

Geriausias spektaklis vaikams  

Geriausias spektaklis 

Žiūrovų spektaklis 

Marius: įnešami festivalio diplomai ir gėlės. 

Į sceną kviečiamas meras, ministerijos atstovai, Remigijus Vilkaitis ir festivalio komisija 

Kalba meras.  

Kalba ministerijos atstovas 

Kalba R. Vilkaitis  

Kalba Komisijos pirmininkas 



Marius: pradedame nominacijų įteikimo ceremoniją. 

Ekrane ištraukos iš festivalio akimirkų  

Marius:  

1.Nominaciją Sėkmingiausias festivalio debiutas paskelbs festivalio komisjos narys Eugenijus 

Guntulionis (Pevėžio teatras „Menas“ su spektakliu „Raganius“ pagal  V. Krėvę . Režisierius Albertas 

Vidžiūnas. ) 

 Įtaigiausias  personažas be žodžių.  Nominaciją paskelbti kviečiame komisijos narę Gailutę 

Giedraitienę 

  (aktorius Henrikas Savickis už Katino vaidmenį) Nacionalinio Kauno dramos teatro 
spektakyje  John Patrik „Mūsų brangioji Pamela“ rež. Algis Latėnas 

1. Nominaciją įtaigiausiavaikiško spektaklio interpretacija paskelbti kviečiama komisijos narė Elena 
Savukynaitė  

( Kauno valstybinis lėlių teatras . Spektaklis pagal brolių Grimų pasaką  „Snieguolė ir septyni 
nykštukai“ Rež. Olegas Žiugžda) 

2. Geriausia spektaklio muzika 

3. Geriausia spektaklio scenografija  

4. Už šiuolaikinės dramaturgijos sceninę interpretaciją Nominaciją paskelbs komisijos pirminkas 
Algimantas Pociūnas 

  (Kauno mažojo teatro spektaklis „Nuo raudonos žiurkės iki žalios žvaigždės“  pjesės autorius 
Aleksejus Slapovskis, rež. Darius Rabašauskas). 

5. Už klasikinės dramaturgijos sceninę interpretaciją. Nominaciją paskelbs komisijos narys Eugenijus 
Guntulionis 

 ( Režisierei Laimai Adomaitienei už spektaklį pagal A. Čechovą „Meška“ ) 

6. Geriausias nacionalinės  tematikos spektaklis  Nominaciją paskelbti kviečiame komisijos narę Joaną 
Grigaitienę 

 ( Teatro „Atviras ratas“ bibliografinės improvizaciojos „Lietaus žemė“ Rež. Aidas Giniotis 

7. Geriausia antraplanė aktorė Nominaciją paskelbti kviečiame Varėnos rajono savivaldybės mero 
pavaduotoją Alvydą Valeišą 

8. Geriausias antraplanis aktorius 



 Nomonaciją paskelbs Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Laima 
Vilbikienė ( Teatro „Naisių vasara“ aktorius Tomas Montvila už Brolio vaidmenį spektaklyje 
„Mėlynbarzdžio vaikai pagal R. Šerelytę. Rež. Regina Steponavičiūtė)  

9. Įtaigiausias vaidmuo Nominaciją paskelbti kviečiu Varėnos rajono savivaldybės administracijos 
direktorių Algį Miškinį  

(Aktorius Juozas Budratis už Krepo vaidmenį Oskaro Koršunovo teatras Samuelio Becketto spektaklis 
PaskutinėKrepo juosta“   Režisierius Oskaras Koršunovas.) 

10. Geriausia aktorė Paskelbti kviečiu Varėnos rajono savivaldybės merą Vidą Mikalauską (Gražina 
Balandytė už Pamelos Kronki vaidmenį John Patrik pjesėje „Mūsų brangioji Pamela“  .  Režisierius 
Algirdas Latėnas. Nacionalinis Kauno dramos teatras . ) 

11. Geriausias  aktorius  Paskelbti kviečiame komisijos narę Eleną Savukynaitę  

(Šiaulių dramos teatras Marselio Panjolio romantinėje istorijoje „Duonkepio žmona“ aktorius Sigitas 
Jakubauskas už duokepio vaidmenį)  

12. Geriausias režisierius  

Nominaciją paskelbs komisijos narė Regina Svirskienė (Klaipėdos dramos teatro režisierius Povilas 
Gaidys už spektaklį  Walter Marks, Peter Marks „Viskuo kaltas teatras“ ) 

13. Geriausias spektaklis vaikams. Paskelbti nominaciją kviečiu komisijos narę Eleną Savukynaitę  

(Vilniaus teatro „Lėlė“ spektaklis „Aukso Obelėlė, vyno šaltinėlis . Scenarijaus autorius ir režisierius 
Rimas Driežis)  

14. Geriausias spektaklis Nominacoiją paskelbs Komsijos pirmininkas Algimantas Pociūnas 

 ( Valstybinio jaunimo  teatro spektaklis  Koko Mitani „Juoko akademija“ Režisierius Viačeslavas 
Gvozdkovas) 

15. Žiūrovų spektaklis Nominaciją paskelbs Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas  Mikalauskas  

( Šiaulių dramos teatro spektaklis Marsel Pangol  „Duonkepio žmona“ Režisierius Arvydas Lebeliūnas) 

Įteikus paskutinį žiūrovų prizą : 

Į sceną eina „Serbenta“ 

 Marius Sveikiname  visus nominantus ir linkime didelės kūrybinės sėkmės. 



Taip pat norime padėkoti Kultūros ministerijai, merui, R. Vilkaičiui  komisijos nariams ir visiems, kurie  

prisdėjo organizuojant šį neeilinį renginį Varėnoje. Festivalio organizatoriai be galo  dėkingi  visiems 

teatrams, jums visiems už tai, kad  festivalis Varėnoje gyvuotų , o jo garsas skambėtų visoje Lietuvoje.  

Ekrane skaidrė „Uogos“ 

Finalinė daina „Reikia būti teisiu“  

 Įteikiama suvenyrai ir gėlės  svečiams ir komisijai  

Dalyviai: Nedzingės vaikų ir suaugusiųjų folkloro ansambliai Vadovės Nijolė Maceikienė, Vanda 

Mockevičienė,Varėnos kultūros centro „Žeiria“ vad. Vaida Naruševičiūtė. 

 Vaikų folkloro ansambliai iš Nedzingės Nijolė  Maceikienė, Varėnos 

Varėnos moksleivių kūrybos centro šokių kolektyvas „Mikitukas (vad. Jolanta Stankevičienė). 

Renginio vedėjas Marius Galinis  

Scenarijus ir režisūra Regina Svirskienė 


