
V. DALIOS TAMULEVIČIŪTĖS PROFESIONALIŲ TEATRŲ VARĖNOJE UŽDARYMO 
SCENARIJUS 

Scena užtraukta . Traukiama uždanga. Scenoje ant galinės sienos skaidrė kaimiška troba. 

Dukros  (Daiva , Jūratė ) dainuoja ir tvarkosi (dėlioja kaimiškus rankšluoščius , lovatieses. Motina 
muša sviestų ,močiutė verpia , vaikai plėšo pluksnas ) 

Po žodžių : „Vai tai aš cik lauktau karalio sūnelio  

   Karalio sūnelio , ne tavį bernelio“  .    Pasigirsta šuns lojimas  

Dukros žvalgosi pro langą , bėga vienon , bėga kiton pusėn. 

Daiva:-   Kas tį po ūlyčių važinėja ? 

Trečia dukra :  - A , tai gi svotai ! 

Daiva :-  Ar girdzit , ateikit greiciau ! 

Jūratė:- Ko cia rėkiat  ant visos pirkios ? (Įeina raivosi iš miegų)  

Mama(Malvina):-Kas pasdarė dukrelės  , kiba gaisras ? 

Daiva:- Ne gaisras motula , o svotai po ūlyčių važinėja .  

Jūratė:-O tai gerai , tai gal ir pas mus užsuks. 

Malvina:- Sėskit dukrelės , dyrbkit darbelius ir dainuokit . ( Į žiūrovus )Tegu visi pamato , kokios 
darbščios ir dainingos mano dukrelės ! Abi sėdasi , o Teresė  

Teresė:- juokiasi tvarkosi rūbus , plaukus  Nu gi kap bitelės ! (juokiasi) 

Malvina:- Oi tu cyngine , aik pascikt svečius! 

Teresė:- Ale tu motula ir šposininkė. Atvažiuos ciej svotai ar ne , o tu jau  aik , pascik. (Juokiasi) 

Malvina:- Nu , jai tiap ilgai drūnėsi , nigdi neištekėsi . 

Teresė:- O aš dar netekėsiu , karalio sūnelio palūkėsiu . 

Daina Sėdėj bernelis  

Po žodžių  : Vai tai aš cik lauktau karalio sūnelio  

   Karalio sūnelio , ne tavį bernelio . /2k 

Dar kartą suloja šuo.  

Teresė liepia Jūratei :- Aik ,  padabok , kas ataina .  

   Į kambarį įeina kaimynės Ona ir  Stasė  su  dukromis (folkloro anasamblio mergaitės)  

Jūratė:- A , cia jūs kaimynės , o mes mislinom ... 
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Ona:- Ir kū jau taip mislinot ? 

Stasė:- ir ko jau tiap laukėt , kad susraukėt mus pamatį ? 

Malvina:- Nesusraukėm , kaimynėlės, užeikit , sėskit .  

Ona:- Aš va geriau sviestų pamušiu , o jūs dukrelės , aikit pabendraut su draugėm . Merginos eina 
prie ratelio , siūlų vyniojimo , tyliai kuždasi juokauja  

Malvina - Ot gerai Onula,  , o tai man jau rankų pakirto .  

Malvina atsisėda prie Onos  

Malvina:- Nu ko gi daugiau , Onula , jaunos mergelės gali laukc , nu gi svotų . 

Daina „ Vai egla eglala „   

Po žodžių :  Jauniausia sesulė vandenį nešė 

  Tėvuliui motulai kojalas prausė . (2 k ) 

Pasigirsta šuns lojimas,( su vištomis) Daiva eina pažiūrėt ir į  kambarį  įeina žvalgė su 
draugėmis (likusiomis ansamblio dalyvėmis  jauniklės kurių nebuvo) . 

Birutė: - Garbė Jėzui Kristui. 

Malvina: -Per amžius. 

Daiva: -Užeikit prašom, nusirenkit ir paskarkit. 

Malvina: -Dukrela, kū   tu cia kalbi nesąmones ! 

Daiva: - Motula, nu kū aš vėl blogo pasakiau (juokiasi) 

Malvina: - Užeikit, sėskit (abi atsisėda).Tai kur cia važinėjat ir kokiu reikalu  pas mus? 

Birutė: -Nu va, važinėjam po kaimus ir ieškom žalių rūtelių, o mani pasiuntė pas jus 
pasižvalgyc.Tai ar turit rūtelių? 

Malvina:- Turim ,va pas mani trys,  o  kaimynė va 7 turi tik dar labai jaunos , o kitoj pirkioj dar kiek 
yra. 

Birutė: -Motula, labai jau prisirpusios  jūs rūtelės (juokiasi) 

Malvina:  kū padaryc...kad neskuba tekėc... 

Birutė:- nu tep tep... 

Teresė: - A lia va, kū aš jum paporysiu ,kū aš šiandien sapnavau.Nugi ainu per pievų, o grūšelės tep 
gražiai žydzi, nugi an vienų žiedų. Motula, kū reiškia šitas mano sapnas? 

Malvina: - Oi dukrela,tai labai geras sapnas, nugi reiškia, kad ištekėsi šiais metais ir laimingai  
gyvensi. 
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Vida: - Nu , ženycis gal dar užsimanei ?! 

Daiva: - Tiap, jau mūs po kašiku , tai jau nepakiši. 

Jūratė: -Gerai tau bus ir be vyro (juokiasi visos) 

Birutė: -Oi nesakykit mergelės, kaimi be vyro labai blogai. Va aš su savo vyru prie visų darbų kartu 
ainu , grybauc ir tai be savo dziedo neinu . 

Daina „Aš su savo dziedu“  

Jūratė: - Tetula, tai ar turėsit ciek bijūnėlių, kiek pas mus rūtelių? 

Birutė: - Turėsim turėsim, o jei pritruks tai senberniu dar turim (juokiasi) 

Daiva: - Nu tiap, tiap,  kap necikis bernas, tai niekas prieirša. Aš jau tokio berno tai nenoriu.  

Stasė:- Aš ir norėtau ištekėc , bet labai bijau gauc našlį , o neduok Dzieve pijokėlį .  

Birutė:- Jei norit sužinoc, kas bus jus vyras , tai kap pirmų dzienų patekės jaunas mėnulis , 
jo ir paprašykit :  

Mėnulaici , dangaus karalaici , parodzyk man šių nakcį mano būsimų vyrų,cik su nieku 
nekalbėc reikia ir susapnuosit savo išrinktąjį  

Edita Ne  prauda ir aš tep dariau vis ožį sapnavau ir vvrų gavau  

Daiva Kokis ty tavo vyras tikras Ožys  

Mergaitės Ožys , ožys  

,Mergaičių daina apie Ožį 

Ona:- Mergelės , neskubėkit tekėc , va aš jauna ištekėjau ir nieko gero nematiau , cik ašaras . Kad 
pramanytau , tai atsiženytau .  

   Daina „ Kap aš buvau maža „ 

Daiva: – Motula, nepamenu ar aš tau sakiau ar ne, bet aš šį vakar jaunimo ir vyresnių , kad tau 
smagiau būtų , paskviečiau paviečiarot ? 

Malvina:- Tai va dukrela , ko tu visų popiecy  tokia nerami, ne piršlių , o vakaruškų lauki?? 

Daiva:- Tiap  motula,  

Teresė- ir aš laukiu .... 

Motina  eikit vaikai kieman pabėgiosdit  

Pasigirsta muzika Teresė  ir visos puola tvarkytis išneša darbo rakandus .  Merginos dedasi ant 
galvų vainikėlius , rišasi prijuostes  ir t.t.  
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Įeina muzikantas, o paskui jį Marcinkonių folkloro ansamblis, Mikituko šokėjai (vyresniųjų 
grupė)  

Marcinkonių ansamlio daina:  Tykus vakars ar kokia pasisveikinimo daina 

Malvina –Sveiki, sveiki visi būkit , užeikit, mes visos labai jūs laukėm. 

Daiva - prieina prie Juzios, Tetula, mes čia su motule, apie laimy kalbėjom  , o jūs su savo Stasiuku 
ar laiminga?  

Juzia:- taip  vaikeli,  labai laiminga.  

Muzika Juzytės ir Stasiuko polkaitė 

Birutė :– nu va  dar iki šiol  savo jaunystės polkaitės nepamiršo, o jūs jaunimėlis ar mokat tep? 

Mikituko šokėjai-  Gal ne tep , bet mokam..  

Mikituko polka  ir Jadvygos polka (pagalvoti dėl išbėgimo) 

Birutė: – Gerai šoka  alia naunoviškai, kitoniškai , ne tiap kap mes jaunyston. Ir aš buvau 
kadais straina kap toj Jadvyga , bet prabėgo daug metelių  Ar ne tiap ? 

Visi atsako:- tiap tiap tiap...  

Rima:-  O mes dar norėtum jumi parodyc vienų žaidimų   

Marcinkonys „Ješčeris“ 

Marcinkonių ansamlio daina 

Rima iš Marcinkonių : - Mumi jau  čėsas namo . Laukia tolimas kelias in Marcinkonis  Smagu cia 
pas jus pabūc tai gal kokių vienų bendrų , katra visiems prieg dūšios ? 

Bendra daina „Oi seniai seniai pas motuly buvau. (dainuojant paskutinį posmą  dainininkai 
prasiskiria.  

Ekrane skaidrės 002  Kai pradeda dainuoti „OI seniai seniai pas motuly buvau“ laikyti kol 
daininkai nepasisuka į skaidrę  

Ansambliai išeina iš scenos. 003-005 kol išeina kolektyvai iš scenos  

Muzika . Skaidrės 006 - 014  kartu su Čiurlionio muzika  

Įdėti gražius D. Tamulevičiūtės žodžius apie aplinką kurioje ji augo 

Skaidrės 015-017 Marius kalba apie festivalį "Visą mėnesį......"  Pasirinkti tekstą  

. 018-024 Skaidrės Elvyros  ir sukurtų kūrinių nuotraukos pristato prizų kūrėjas 
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Garbinga komisija ir jūs mieli žiūrovai rinkote festivalio nominantus, kuriems bus įteikti orginalūs  
dviejų menininkių iš Merkinės Elvyros Petraitienės ir Rūtos Indrašiūtės  sukurti prizai, kurių dalis  
visą mėnesį puošė kultūros centro foje .  

Skaidrės 025-032 laikoma kol bus įnešti visi prizai 

Marius: O dabar  k viečiu  įnešti festivalio prizus: 

Muzika prizų įnešimui   

Marius: Nominacijos: 

 1.. Už muzikos ir plastikos dermę  

2. Už įtaigiausią personažą be žodžių 

 3. Geriausia spektaklio muzika,  

4.Geriausia spektaklio scenografija ,  

5. Už šiuolaikinės dramaturgijos sceninę interpretaciją,  

6.  Už  klasikinės dramaturgijos sceninę interpretaciją 

7. Geriausia jaunoji aktorė 

8. Geriausias jaunasis aktorius 

9. Geriausia antraplanė aktorė 

10.Geriausias antraplanis aktorius  

11.Geriausias nacionalinės   tematikos spektaklis 

12. Už įtaigiausią vaidmenį 

13. Geriausias  aktorius   

14. Geriausia aktorė  

15. Geriausias režisierius  

16.Geriausias spektaklis vaikams  

17. Geriausias spektaklis 

18. Žiūrovų spektaklis 

Marius : Prašau įnešti Festivalio diplomus ir gėles 

Marius Į sceną kviečiamas festivalio globėjas Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas 
Mikalauskas  festivalio komisija 

Kalba meras. 
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Kalba Komisijos pirmininkas 

Marius  pradedame nominacijų įteikimo ceremoniją.   

Skaidrės iš 2013- 2014 m. teatrų , komisijos. 033-065 (065 laikoma , kol bus įteikti visi prizai ir 
padėkota visiems organizatoriams) 

Muzika nominantų atėjimui ir prizų įteikimui 

Marius Sveikiname  visus nominantus ir linkime didelės kūrybinės sėkmės. Už dalyvavimą  
festivalio uždarymo programoje  dėkojame Daivai  Kėlienei  ir folkloro  ansamlio dalyvėms iš 
Matuizų , tariame nuoširdų ačiū tariame Rimutei Avižinienei ir folkloro ansambliui iš Marcinkonių, 
nuoširdi dėkavonė Jolantai Stankevičienei ir Mikituko šokėjams, muzikantui Pranui Ulbinui, 
Juzytei ir Stasiui Česnuliams už šaunią polkutę.  Dėkojame foto menininkui Algimantui 
Černiauskui , fotografui Vidui Palevičiui , savivaldybės  specialistei ryšiams su visuomene Rūtai 
Averkienei, Danutei Petrauskienei, Aušrinei Stankaitienei  už foto nuotraukas kurias matėme 
ekrane. 

  Taip pat norime padėkoti  Festivalio globėjui-savivaldybės merui Vidui Mikalauskui, už nuoširdžią 
festivalio globą, vertingus patarimus Festivalio organizatoriams. (Įteikiamas suvenyras ir gėlės) 

Dėkojame Festivalio komisijai už nuoširdų ir nelengvą darbą festivalio metu .(Teikiami suvenyrai ir 
gėlės) 

Dėkojame  visiems, kurie  prisidėjo organizuojant šį neeilinį renginį Varėnoje Festivalio 
organizatoriai be galo  dėkingi  visiems teatrams, jums visiems mieli žiūrovai, Varėnos kultūros 
centro kolektyvui   už tai , kad  Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų  festivalis Varėnoje 
gyvuoja  , o  garsas apie jį  skamba  visoje Lietuvoje.  

Padėka Mariui už informaciją festivalio metu (Regina Svirskienė) 

Finalinė muzika Skaidrės 066-067  (067 laikoma kol išeis žiūrovai iš salės   

Dalyviai: Folkloro  ansamblis „Verbena“ ir vaikų folkloro iš Matuizų kolektyvai , vad. ir programos 
dzūkų kalba sudarytoja Daiva  Kėlienė, folkloro ansamblis iš Marcinkonių vad. Rimutė Avižinienė, 
Mikituko šokėjai vad. Jolanta Stankevičienė, muzikantas Pranas Ulbinas. 

Nuotraukos skaidrėms:  foto menininkas Algimantas Černiauskas , fotografai Vidas Palevičius , 
Rūta  Averkienė, Danutė Petrauskienė, Aušrinė Stankaitienė. 

Garsas: Romas Petrūninas 

Šviesų dailininkas: Mantas Galinis 

Skaidrių montažas:  Virginijus Leikaitis 

Renginio vedėjas: Marius Galinis 

Scenarijus ir režisūra: Regina Svirskienė
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