
                                           FESTIVALIO UŽDARYMAS 2015  

Scenoje užtraukta užuolaida. Pasigirsta "L opšinė"   

Skaidrė "Troba" -laikoma per visą folkloro programą  iki saldainių dalijimo salėje 
- kol scenoje bus išjungtos šviesos. 

 BOBULĖS LOPŠINĖ-A A A liuliucį, a a  mažukį, užmik anūkaite,užmerk šviesias akelas 

sapnuok aniolėlius a a a gražių anūkėlį mažų, ačiš ačiš vanagai nok ma anūkėlės. Liuly liuly 
liulicy ,a a a. mano anūkėlį saulės spindulėlį, mano pamačnykį ,dzidzių darbinykį  užmigo 
anūkėlė,pamiegos iki krikšto ,tai bus geresnė o jūs bėkit kieman  ir tynais pasbovykit. 

ĮEINA MOTERYS-Tegul bus pagarbytas                                                                                                   
Bobulė-Per amžių amžius                                                                                                                       
Moteris-Vibočykit  bobula,ale mes susietkos pastarėm ir atejom palankynosna , o gal  anūkėlį jau 
apkrikščinot.                                                                                                                        

 Moteris-Sako kad negražu aic palankynosna kadu vaikelis būna jau pakrikščytas                                        
Bobulė-Ne moterėlės nepaktikščyta,kap cik šiandien ruošemės krikščyc, kūmų laukiam.                                                                                                                                              
Moteris-Tai čėsu pataikėm,ir mes atejom ne tuščiom ,o su dovanėlėm ir palinkėjimais  tavo 
anūkėlai.Va atnešėm abrūsų ir linkim kad tavo anūkės gyvenimo kelias būt tokis lygus ir margais 
raštais išraižytas kap šitas abrūsas                                                                                                                   
Bobulė –dėkui dėkui vaikeli                                                                                                                          
Moteris- Atnešiau pyragų ir linkim kad šitos mergaitės gyvenimi an stalo visadu būt duonos ir 
pyrago ,nu kad būt bagota                                                                                                                                                                                             
Moteris-Va sūris,ir linkim kad jos dantukai būt toki balci kap šitas sūris,                                                                                                                                                                                                                        
Moteris-Dovanoju  pančekaites, kad kojalės nešaltų                                                                                                                                              
Moteris –Aš atnešiau šarkakojų ,nuprausit jei rietukai išus                                                                
Moteris- Aš atnešiau cukro galkutėm,bus žinduku padaryc                                                                      
Moteris- kūma ar galima glesterc in tavo anūkutį.                                                                                          
Bobulė- Žiūrėkit cik nenužiūrėkit.                                                                                                                  
Moteris- O tu užrišk an rankutės riešiuko raudonų siūlukų.                                                           
( žiūrinėja ir paspiaudo)                                                                                                                                          
(Įbėga mergaitės) Kūmai atvažiavo                                                                                                    
Kūmai- Tegul bus pagarbytas                                                                                                                                      
Visi- Per amžių amžius                                                                                                                                        
Kūma-Vai moterėlės kiek jūs cia daug  tai gal ir kūmutį jau išsirinkot                                       
Moteris-Nu jau kūmula, kur uš tavi geresnį ir bagotesnį būt galima rasc                                                  
Bobulė-Mano kūmuliai ne cik sodziuj ale ir visoj parapijoj geriausi                                                             



Kūma- Negyrkit jau tep mūs, o sakyk bobula ar anūkutį jau nuprausei                                             
Bobulė-Kūmula viskų padariau ir nuprausiau ir suvystiau cik Jūs laukiu                                                 
Kūma-Jai jau viskų bobula padarei tai už tai dovanoju tau šitų skepatų.                                           
Bobulė- Oi tai dėkui kūmula kokia graži, per kalėdas aisiu apsirišus bažnyčion ir visiem gyrsiuos 
,kad tavo dovana                                                                                                                     
Kūmas- Gana jum cia  šnekėc ,reikia važiuoc bažnyčion ba dar kunigas namo išeis                                                   
Bobulė-gerai tu sakai kūmuli ,va kūmula tau mano anūkėlė išvežat pagonį  parveškit krikščionį                                                                                                                                    
Kūmas- O aš dar in spavijočių indėsiu 100 litų bus pradžiai krikšto dukrės pasogai                                          
Bobulė-Dartės kūmuliai sėskitės an uslano aš jus peržegnosiu.Su dzievo pagalbu važiuokit su 
dzievo palaiminimu sugrįškit. (kūmai be žodžių nusilenkia ir išeina)         

Bobulė-Moterėlės o jūs neišeikit, pašnekėsim ,bažnyčia netoli tai ir kūmai ilgai nebus.                                                                                                                                                                                       
Moteris-Bobula o kam reikalingas tas raikštukas vaiku  an riešiuko,man cekava                                                           
Bobulė –taigi vaikeli nok blogos akies, kad vaikelis akių nepabot                                                              
Moteris –aš savo marciai kap laukės sakiau cik martela nežiūrėk ir nesdzyvyk an negražių 
žmonių,ba pasakui irvaikelis gali nusduoc necekavas                                                                                              
Moteris- O mani anyta mokino kad negalima kap laukies srėbc verdančio viralo iš puodo su 
samčiu ba vaikas ir užaugis bus snargliuotas,                                                                                     
Moteris-O aš tai saugojaus kad katės ar šunuko nepaspitau užtai mano dukrelė  nei per daug 
apžėlį nei plikos ir per ienas nežengeliojau užtai mergaitių kojos ciesios.                                                                                                                                                               
Bobulė-Tai va, visadu reikia klausyc ir bobulių ir motulių pamokymų                                                     
(Įbėga mergaitės) Kūmai grįžo                                                                                                                     
Bobulė-Anūkėlės bėkit visus  pakviesit   

Su muzika įeina kūmai ir Žeiria                                                                                                  
Kūmai-Nu tai ar labai laukėt mūs sugrįžtanc                                                                                             
Visi- Laukėm labai laukėm                                                                                                                                                      
Kūmai-Tai spėkit kokiu vardeliu pakrikščinom  mergelį (spėlioja)                                                                                                                                                                                                                      
Onutė ,Petrutė, Adaliutė                                                                                                                               
Kūma –Atspėjot  Adaliutė ,va bobula atiduodam tau Adalių augyk sveikų                                                                                                                                                                                                                   
ir mes ateisim aplankyc ir peršventes ir per vėlykas kiaušinių ir dovanų atnešim,o pasiūgėjus ir 
paci atbėgs krikšto tėvų aplankyc. Ocia va bobula krikšto žvakė,saugokit iki pirmos komunijos  
irkrikšto marškinėlius, iš jų nor nosinaitį pasiūkit kap ais prie pirmos komunijos viskas krikšto 
duktės  daliai .                                                                                                            

Kūmas-O nok manį dar muilo ,kad Adalia būt graži ,raudonai žandukais                                                                                                      
Bobulė- dėkavoju kūmuliai už viskų kad pakrikščinot tokiu gražiu vardeliu Adalia, už tai aš jum 
košelės išviriau ,paragaukit 



Kūmai-Nu bobula ir sūri tavo košelė, musėc visų pudų druskas supylei                                                   
Bobulė- vai kūmuliai tai cik nok jūs priklauso ,musėc reikia pasaldzyc                                               
Kūmai-Supratom   bobula laikyk sterblį(deda saldaines)kur cia tos bobulės pamačnykės ,ateikit 
laikykit prijuostaites mislinu,supsit ir mylėsit savo sesulį                                                                                       
Visi –Tai duokit ir mum kūmuliai aščinčio                                                                                                                  
Kūmai-jei norit  kūmų saldainių tai padainuokit                                                                                                   
Moterys- Tai pirmiausia mes kūmuliu dainelį padainuosim 

DAINA-AJO KŪMAS PALEI SODŲ.... ir ŽEIRIOS DAINA APIE ARIELKAITĮ                                                                                
Kūmas-už tokias  dainas  ir tų gaidzį aš jum va iš žydo Jenkelio butelį ,va matot net ražančius                                                                                                                                              
Kūma- O aš cukerkų duosiu tadu jei man padainuosit va šitų 

KŪMUTE ŠIRDUTE IŠGERKIM VYNO...                                                                                                
Kūma-Už šitokių dainų laikykit prijuostes(deda saldaines)                                                             

ŽEIRIA ... O MŪMY  AŠČINČIO  

Kūma nu ir jūs padainuokit ar pašokit , tai ir jumi bus.. 

Žeiria Gerai.. 

ŽEIRIOS RATELIS IR ŠOKIS 

KŪMA DALIJA  SALDAINES ŽEIRIAI 

VISI STOJASI Paskutinė Daina : 

Vai kūmai susiedai ,nebaidzyk  karvelių(, mano karvelėliai tau nieko nedaro  ) Scenoje 
dainuojamas vienas posmelis. Per   antrą  eina į salę .  

Baigus dainuoti ,ant scenos krašto sėdasi ir groja muzikantas . (pašviesti) 

SALĖJE ŠVIESA. BAIGUS DAINUOTI CENOJE IŠJUGIAMA SKAIDRĖ - NAMAS IR 
UŽDEDAMAS TAMSUS FONAS IŠJUNGIAMA ŠVIESA.   

SUTVARKOMA SCENA 

SCENOJE LIEKA VAIDA (Vaidai apšvietimas) 

VAIDOS DAINA -SKAIDRĖS MAMA Su dukra  -JEI DALIMA PALAIKYTI VIENĄ 
POSMĄ KUR DAINUOJAMA APIE MAMĄ . VĖLIAU LEISTI SKAIDRES IKI D. 
TAMULEVIČIŪTĖ SU PUOKŠTE ,  LAIKYTI IKI KOL MARIUS KALBĖS APIE 
PRIZUS . 



Baigus Vaidai dainuoti pasigirsta muzika Mikituko šokėjų šokis  

Į pabaigą sunešami kūbai ir prizai . Gale scenos vaikinai su dipolamais , šonuose stoja 
merginos su gėlėmis.  

Keletas akordų muzikos Į sceną eina Marius. 

Marius: visą spalį mus džiugino įvairiasplaniai Lietuvos teatrų spektakliai, kartu su jaunaisiais ir 

žymiausiais Lietuvos aktoriais džiaugėmės, pergyvenome, juokėmės, verkėme,  liūdėjome ir 

mąstėme. Tikėjome tuo ką matėme -  keitėmės. Palydėdavome aktorius plojimais ir atsistojimu. 

'Teatras dar gyvas , o jei taip, gyva ir Dalia Tamulevičiūtė , nes teatras jai buvo viskas namai, 

šventovė kelias ir žiūrėjimas iš tamsos į šviesą ..... Vadinasi tokia jos buvo dalia, ir visų mūsų 

Dalia.  Deja, viskam yra pradžia yra ir pabaiga ...  " 

Netrukus čia suskambės fanfaros ir bus įteiktos nominacijos šių metų geriausiems. 

SKAIDRĖS -  PRIZAI Rodoma iki  SKAIDRĖ D. TAMULEVIČIŪTĖ SU PUOKŠTE. 

Paliekam iki kalbės meras 

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

įteikti originalūs  menininkės Violetos Ganusauskienės šiam šeštajam festivaliui sukurti prizai,  

kurių dalis  visą mėnesį puošė kultūros centro foje . Kaip matote , prizai jau scenoje , todėl 

norėčiau pristatyti prizų autorę Violetą Ganusauskienę 

 Į sceną ateina autorė.  Violetos kalba ( įteikiamos gėlės).  

Marius Į sceną kviečiame Varėnos rajono merą Algį Kašėtą  ir  festivalio komisiją. 

Kalba meras. Kol kalba meras ( Skaidrės  iš Senosios Varėnos bažnyčios ir scenos  su 

ministru - baigiama ir vėl  skaidre D. Tamulevičiūtė su puokšte - laikoma tol , kol pabaigs  

visi kalbėti) 

Meras lieka scenoje . 



Marius: Į sceną kviečiame  aktorių Dalios Tamulevičiūtės studentą, Remigijų Vilkaitį 

Kalba Remigijus Vilkaitis  

Baigus  kalbėti padėkojama ir įteikiamos gėlės. 

Marius:Kalbės Festivalio  komisijos pirmininkas Algimantas Pociūnas  

Marius: manau, pats laikas pradėti    nominacijų įteikimo ceremoniją.   

MUZIKA -FANFAROS 

Marius:  Pirmoji festivalio nominacija Dalios Tamulevičiūtės giminių nominacija, kurią 
paskelbti kviečiu  brolius dvynius  Algį ir Eugenijų Guntulionius 

Paskelbus-  muzika  

Skelbiama nominantė Agnė Šataitė 
  
Įteikus prizą Agnei , 
 SKAIDRĖS IKI GALO, IŠSKYRUS DVI PASKUTINES  

Marius: Nominacija - SĖKMINGIAUSIAS  TEATRO DEBIUTAS 

 Muzika -nominacijos atėjimui  

Marius: Pretendentai į nominaciją: 

1. Jaunimo teatras  Klaipėdos jaunimo tetaras "Apeironas" su spektakliu "Ištikimieji" rež. Greta 

Kazlauskaitė  

 2. Knygos teatras su  spektakliu " Prabangos" rež. Alius Veverskis  

3. Kauno šokio teatras "Aura" su spektakliu 'PADARYK IŠ MANĘS JUNGIKLĮ"  Choerografija 

Birutė Letukaitė  

 Marius: pasklebti nugalėtojus kviečiu Festivalio komisijos pirmininką  Algimantą Pociūną  



A. P. - Nominacija SĖKMINGIAUSIAS  TEATRO DEBIUTAS atitenka Knygos teatrui 

vadovė Redita Dominaitytė  už   spektaklį " Prabangos" pagal Jurgio Savickio noveles  rež. 

Alius Veverskis 

Muzika kai paskelbiamas nominantas  

Marius:  Nominacija ĮTAIGIAUSIAS PERSONAŽAS BE ŽODŽIŲ 

Muzika -nominacijos atėjimui  
  
Marius: Pretendentai:  
1. Arūnas Dubaka už   jaunuolio vaidmenį  Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje  
"Savižudis" rež. Gabrielė Tuminaitė 
2. Aurimas Pintulis už dailininko vaidmenį Šiaulių dramos teatro spektaklyje "Dibukas" rež. 
Raimundas Banionis 
3.  Už seserų Fridos  ir Rivos vaidmenis  - aktorės Edita Niciūtė ir Polina Čiurlytė   Kauno 
kemerinio teatro spektaklyje "Diena ir naktis" rež. Stanislovas Rubinovas 
  
Marius: pasklebti nugalėtoją kviečiu Festivalio komisijos narę Ireną Maciulevičienę  

I. M. - Nominacija ĮTAIGIAUSIAS PERSONAŽAS BE ŽODŽIŲ atitenka . Aurimui 
Pintuliui už dailininko vaidmenį  Šiaulių dramos teatro spektaklyje "Dibukas" rež. 
Raimundas Banionis 
  

Muzika kai paskelbiamas nominantas  

Marius:  Festivalio nominacija UŽ MUZIKOS IR PLASTIKOS DERMĘ 

Muzika -nominacijos atėjimui   

Marius: Pretendentai: 
1. Keistuolių teatro spektaklis "Varnas' rež. Aidas Giniotis , muzika Sigitas Mickis  



2.  Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklis "Vargšų opera" rež. Andrius Kurienius   Dainos  
Kurt Weill  
3. Kauno šokio teatro "Aura" spektaklis  'PADARYK IŠ MANĘS JUNGIKLĮ" Idėja, muzika, 
garso dizainas Antanas Jasenka 

Nominacijos laimėtoją  paskelbti kviečiu Komisijos narę Gailutę Giedraitienę  

G. G. - Nominacija UŽ MUZIKOS IR PLASTIKOS DERMĘ atitenka  Kauno šokio teatrui 

"Aura" už spektaklį  'PADARYK IŠ MANĘS JUNGIKLĮ"  Choerografija Birutė 

Letukaitė , idėjos ,  muzikos  garso dizaineris Antanas Jasenka 

Muzika, kai paskelbiamas nominantas . 

Marius: GERIAUSIA SPEKTAKLIO MUZIKA 

Muzika -nominacijos atėjimui   

Marius: Pretendentai: 
1. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis "Man netinka tavo kostiumas" rež. Valentinas Masalskis, 
kompozitorė Nijolė Sinkevičiūtė  
2. Keistuolių teatro spektaklis "Varnas" rež. Aidas Giniotis" Muzikos autorius Sigitas Mickis  
3. Šiaulių dramos teatro spektaklis "Dibukas" rež. Raimundas Banionis  , kompozitorius Faustas 
Latėnas 

 Nominaciją paskelbti kviečiame Komisijos narę  Eleną Savukynaitę  

E. S. - Nominacija GERIAUSIA SPEKTAKLIO MUZIKA 
atitenka  Klaipėdos jaunimo teatro  spektaklio  "Man netinka tavo kostiumas" 
kompozitorei Nijolei Sinkevičiūtei, rež. Valentinas Masalskis, 

Muzika kai paskelbiamas nominantas  

Marius:  GERIAUSIA SPEKTAKLIO SCENOGRAFIJA 
Muzika -nominacijos atėjimui   

Marius: Pretendentai: 



1. Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektklis "Kankinys" rež. Oskaras Koršunovas , 
scenografijos ir kostiumų dailininkė Lauryna Liepaitė  
2. Valstybinio jaunimo dramos teatro spektaklis "8 mylinčios moterys" režierius Balys Latėnas 
scenogarfė ir kostiumų dailininkė  Marta Vosyliūtė 
3.  Keistuolių teatro spektaklis "Varnas" rež. Aidas Giniotis dailininkė Ramūnė Skrebūnaitė  

Paskelbti kviečiu Komisijos narę Gailutę Giedraitienę   

G.G.  Nominacija GERIAUSIA SPEKTAKLIO SCENOGRAFIJA atitenka  
Keistuolių teatro spektaklio "Varnas" dailininkei Ramūnei Skrebūnaitei , rež. Aidas 
Giniotis 

Muzika kai paskelbiamas nominantas  

Marius:  GERIAUSIA ŠIUOLAIKINĖS DRAMATURGIJOS SCENINĖ 
INTERPRETACIJA 
Muzika -nominacijos atėjimui   

 Marius: Pretendentai: 
1. Kauno mažojo teatro spektaklis "Bestuburiada" pagal Ingrid Lausund rež. Darius Rabašauskas  
2. Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis "Kankinys"pagal Mariaus vou Mayenburgo 
pjesę  rež. Oskaras Koršunovas 
3. Lietuvos rusų dramos teatro spektaklis Ivan Vyrypajevo "Drweamworks" rež. Georgij Surkov 

Paskelbti kviečiu Komisijos narį Eugenijų Guntulionį 

E.G. Nominacija GERIAUSIA ŠIUOLAIKINĖS DRAMATURGIJOS SCENINĖ 
INTERPRETACIJA atitenka Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektakliui  
"Kankinys"pagal Mariaus vou Mayenburgo pjesę  rež. Oskaras Koršunovas 

Muzika kai paskelbiamas nominantas  

Marius: Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio GERIAUSIAS 

NACIONALINĖS   TEMATIKOS SPEKTAKLIS 



Muzika -nominacijos atėjimui   

Marius: Pretendentai: 
1. Naisių vasaros teatro spektaklis pagal Žemaitės biografiją ir kūrybą "Locna laimė" režisierė ir 
inscenizacijos autorė  Regina Steponavičiūtė 
2. Kauno kamerinio teatro spektaklis "Diena ir naktis" dramaturgė Daiva Čepkauskaitė rež. 
Stanislovas Rubinovas 
3. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis  "Man netinka tavo kostiumas"pagal Mindaugo 
Nastaravičiaus pjesę  rež. Valentinas Masalskis 
4. Knygos teatro   spektaklis " Prabangos" pagal Jurgio Savickio noveles  rež. Alius Veverskis  

Marius: Nominaciją paskelbti kviečiame komisijos narę lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoją Joaną Grigaitienę  

J. G.-  Nominacija GERIAUSIAS NACIONALINĖS   TEMATIKOS SPEKTAKLIS 
atitenka Naisių vasaros teatro spektakliui "Locna laimė. Žemaitė "   pagal Žemaitės 
biografiją ir kūrybą režisierė ir inscenizacijos autorė  Regina Steponavičiūtė 

Muzika kai paskelbiamas nominantas  

Marius:  Nominacija GERIAUSIA JAUNOJI AKTORĖ 

Muzika -nominacijos atėjimui   

Marius: Pretendentės : 
1. Birutė  Belada Tauterytė dainininkė Keistuolių teatros spektaklyje  "Varnas"rež. Aidas Giniotis  
2. Virginija Kuklytė  Knygos teatro spektaklyje "Prabangos ' už vaidmenis - Nastazija , 
šeimininkė, Knygos teatro spektaklyje "Prabangos" rež. Alius Veverskis 
3. Vaida Kavaliauskaitė už Žemaitės vaidmenį Naisių vasaros teatro spektaklyje Locna laimė. 
Žemaitė" 
Marius: Paskelbti laimėtoją kviečiu Komisijos pirmininką Remigijų Vilkaitį  

R. V.  Nominacija GERIAUSIA JAUNOJI AKTORĖ atitenka už vaidmenis Nastazija , 
šeimininkė , rašytojo žmona    Knygos teatro spektaklyje "Prabangos ' Virginijai Kuklytei   
rež. Alius Veverskis 
  



Muzika kai paskelbiamas nominantas  

Marius:  Nominacija GERIAUSIAS JAUNASIS AKTORIUS 

Muzika -nominacijos atėjimui   

Marius: Pretendentai: 
1. Kęstutis Cicėnas -Benjaminas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklyje "Kankinys"rež.  
Oskaras Koršunovas  
2. Mantas Zemleckas - Karalius Milo Keistuolių teatro spektaklyje  "Varnas" rež. Aidas Giniotis 
3. Danas Kamarauskas -Brolis Dženaro Keistuolių teatro spektaklyje  "Varnas" rež. Aidas 
Giniotis 
Nominaciją paskelbti kviečiu  komisijos narę  Joaną Grigaitienę 

J. G.   Nominacija GERIAUSIAS JAUNASIS AKTORIUS už Benjamino vaidmenį  
Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklyje "Kankinys"atitenka aktoriui  Kęstučiui  
Cicėnui. Rež.  Oskaras Koršunovas   

Muzika kai paskelbiamas nominantas  

Marius:  Nominacija ĮTAIGIAUSIAS VAIDMUO 
Muzika -nominacijos atėjimui   

Marius: Pretendentai: 
1.Agnė Šataitė už vaidmenį  uošvės -Serafimos Vilniaus valstybinio mažojo teatro spektaklyje 
"Savižudis" Rež. Gabrielė Tuminaitė   
2. Valerijus Jevsejevas Tėvo vaidmuo Klaipėdos jaunimo teatro spektaklyje  "Man netinka tavo 
kostiumas" rež. Valentinas Masalskis 
3. Vidas Vaškius už Kuzmos  Nikolajevičiaus Chirino, banko buhalterio vaidmenį Alytaus miesto 
teatro spektaklyje "Spąstai" rež. Loreta Liausaitė  

Nominaciją paskelbti kviečiame komisijos narę Reginą Svirkienę  

 R. S. Nominacija įtaigiausias vaidmuo atitenka už   Tėvo vaidmenį  Klaipėdos jaunimo 
teatro spektaklyje  "Man netinka tavo kostiumas" aktoriui Valerijui Jevsejevui,  rež. 
Valentinas Masalskis 



Muzika kai paskelbiamas nominantas  

Marius: GERIAUSIA ANTRAPLANĖ AKTORĖ 
Muzika -nominacijos atėjimui   

Marius: Pretendentės: 
 1.Kristina Andrejauskaitė Senelės vaidmuo Valstybinio jaunimo dramos teatro spektaklyje "8 
mylinčios moterys' režisierius Balys Latėnas  
2. Neringa Varnelytė  Ogiustinos vaidmuo Valstybinio jaunimo dramos teatro spektaklyje "8 
mylinčios moterys' režisierius Balys Latėnas 
3. Ona Gudaitytė už Marčiutkinos vaidmenį Alytaus miesto teatro spektaklyje "Spąstai" rež. 
Loreta Liausaitė  
Nominaciją paskelbti kviečiame Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorių Alvydą 
Verbicką   

Muzika kai paskelbiamas nominantas  

A. V. - Nominacija GERIAUSIA ANTRAPLANĖ AKTORĖ  atitenka už Senelės vaidmenį  
Valstybinio jaunimo dramos teatro spektaklyje "8 mylinčios moterys' aktorei Kristinai 
Andrejauskaitei  režisierius Balys Latėnas  

GERIAUSIAS ANTRAPLANIS AKTORIUS 

Muzika -nominacijos atėjimui   

Marius: Pretendentai: 
1. Dalius Skamarakas  Pantalonės vaidmuo  Keistuolių teatro spektaklyje  "Varnas" rež. Aidas 
Giniotis 
2. Vladas Baranauskas - Enochas Šiaulių dramos teatro spektaklyje "Dibukas" rež. Raimundas 
Banionis 
3. Algirdas Dainavičius mokyklos direktoriaus vaidmuo Lietuvos nacionalinio dramos teatro 
spektaklyje "Kankinys" rež. Oskaras Koršunovas 

Nominaciją paskelbti kviečiame Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
pavaduotoją Vilmą Miškinienę 

Muzika kai paskelbiamas nominantas 



V. M. nominacija GERIAUSIAS ANTRAPLANIS AKTORIUS atitenka už Enocho 
vaidmenį  Šiaulių dramos teatro spektaklyje "Dibukas" aktoriui Vladui Baranauskui , rež. 
Raimundas Banionis 

  

Marius:  Nominacija  GERIAUSIA AKTORĖ 

Muzika -nominacijos atėjimui   

Marius: Pretendentės : 

1. Monika Vaičiulytė -mokytojos Erikos Rot vaidmuo Lietuvos nacionalinio dramos teatro 
spektaklyje "Kankinys" rež. Oskaras Koršunovas 
2. Simona Bladženiauskaitė  šiame festivalyje dalyvavusi dviejuose spektakliuose  ir suvaidinusi  
tarnautojos vaidmenį "Bestuburiada" rež. Darius Rabašauskas ir  Mildos vaidmenį Kauno 
kamerinio teatro spektaklyje "Diena ir naktis" rež. Stanislovas Rubinovas  
.  
Marius: Paskelbti nominaciją kviečiame  Varėnos rajono savivaldybės mero pavaduotoją 
Giedrių Samulevičių 
  
G. S. Nominacija GERIAUSIA AKTORĖ . Simona Bladženiauskaitė  šiame festivalyje 
dalyvavusi dviejuose spektakliuose  ir suvaidinusi  tarnautojos vaidmenį "Bestuburiada" rež. 
Darius Rabašauskas ir  Mildos vaidmenį Kauno kamerinio teatro spektaklyje "Diena ir naktis" 
rež. 

Muzika kai paskelbiamas nominantas  

Marius: Nominacija GERIAUSIAS  AKTORIUS 

Muzika -nominacijos atėjimui   

Marius: Pretendentai: 
1. Vytautas Gasiliūnas už  Andriaus(Kosto) vaidmenį Kauno kamerinio teatro spektaklyje Diena 
ir naktis"rež. Stanislovas Rubinovas  



2. Daumantas Ciunis už  Semono Semionovičiaus Podsekalnikovo vaidmenį  Valstybinio 
Vilniaus mažojo teatro spektaklyje "Savižudis" 
3. Juozas Marcinkevičius  už Drozelmajerio vaidmenį Vilniaus "Lėlės" teatro spektaklyje 
"Spragtukas" rež. Vitalijus Mazūras  
Banionis 

Nominaciją paskelbti kviečiame  Festivalio komisijos narę Gailutę Giedraitienę 

G.G. Nominacija Geriausias aktorius atitenka  už Semiono Semionovičiaus   
Podsekalnikovo  vaidmenį  Valstybinio Vilniaus mažojo teatro  spektaklyje "Savižudis"  
Daumantui Ciuniui , rež. Gabrielė Tuminaitė 

Muzika.  kai paskelbiamas nominantas  

Marius: Nominacija GERIAUSIAS REŽISIERIUS 

Muzika -nominacijos atėjimui   

Marius: Pretendentai: 
1. Raimundas Banionis už Šiaulių dramos teatro spektaklio "Dibukas" režisūrą 
2. Aidas Giniotis už Keistuolių teatro spektaklio "Varnas" režisūrą.  
3. Vitalijus Mazūras už Vilniaus "Lėlės teatro spektaklio "Spragtukas" režisūrą 

Marius Nominaciją paskelbti kviečiu Komisijos narę Eleną Savykynaitę  
  
E. S.  Nominacija geriausias režisierius atitenka . Vitalijui Mazūrui  už Vilniaus "Lėlės 
teatro spektaklio "Spragtukas" režisūrą 
  

Marius: GERIAUSIAS SPEKTAKLIS VAIKAMS  

Muzika -nominacijos atėjimui   

Marius: Komisija pasitelkusi jaunuosius žiūrovus rinko geriausią spektaklį vaikams. Komisijos 
ir vaikų nuomonės sutapo. Taigi paskelbti nominacijos laimėtojus  kviečiu Ryto progimnazijos 
mokytoją Rimą Žukienę ir II klasės mokinius  



 Mokyt. 2015 metų Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio geriausias 
spektaklis vaikams- "Spragtukas" Vilniaus "Lėlės"teatras režisierius Vitalijus Mazūras 

Muzika kai paskelbiamas nominantas 

Marius: GERIAUSIAS SPEKTAKLIS 

Muzika -nominacijos atėjimui   
Marius: Pretendentai: 
1. Keistuolių teatro spektaklis Varnas Rež. Aidas Giniotis 
2. Nacionalinio dramos teatro spektaklis "Kankinys" rež. Oskaras Koršunovas  
3.  Šiaulių dramos teatro spektaklis "Dibukas" rež. Raimundas Banionis 

Nominacijos laimėtoją paskelbs Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta  

A. K. Nominacija Geriausias spektaklis  Šiaulių dramos teatro spektaklis "Dibukas" rež. 
Raimundas Banionis 

Marius : ir paskutinioji Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio  
nominacija - ŽIŪROVŲ SPEKTAKLIS 

Muzika -nominacijos atėjimui   

Marius: Žiūrovai po kiekvieno spektaklio balsavo ir rinko žiūrovams labiausiai patikusį 
spektaklį.  Paskelbti nominacijos laimėtoją  kviečiame mokytojus Augustinavičius kurie , 
šiame festivalyje stebėjo visus  spektaklius  

A.A. nominacija  ŽIŪROVŲ SPEKTAKLIS atitenka  Keistuolių teatro spektakliui 
"Varnas" rež. Aidas Giniotis  

Muzika kai paskelbiamas nominantas  

Marius Sveikiname  visus nominantus ir linkime didelės kūrybinės sėkmės. Už dalyvavimą  

festivalio uždarymo programoje  dėkojame Nijolei Maceikienei  ir folkloro  ansamlio dalyvėms 

iš Nedzingės ,  nuoširdų ačiū tariame Vaidai Naruševičiūtei  ir folkloro ansambliui "Žeiria" iš 



Varėnos , nuoširdiai dėkojame Jolantai Stankevičienei, Sigitai Švedei  ir Mikituko šokėjoms, 

Moksleivių kūrybos centro dramos kolektyvo  merginoms  vadovė Irena Čeplikienė. Dėkojame 

foto menininkams Algimantui Černiauskui ,  Vidui Palevičiui , savivaldybės  specialistei  Rūtai 

Averkienei,   už foto nuotraukas kurias matėme ekrane, už foto parodą, kuri visą mėnesį veikė 

foje dėkojame  Varėnos viešajai bibliotekai.  

Dėkojame Festivalio komisijai už nuoširdų ir nelengvą darbą festivalio metu. Dėkojame  

visiems, kurie  prisidėjo organizuojant šį neeilinį renginį Varėnoje Festivalio organizatoriai be 

galo  dėkingi  visiems teatrams, jums visiems mieli žiūrovai, taip pat dėkojame žmonėms , kurie 

negailėdami laiko ir jėgų prisidėjo, kad šis vakaras būtų nuoširdus ir nepakartojamas: dėkojame  

Varėnos kultūros centro šviesos operatoriui Mantui Galiniui, garso operatoriui Romui Petrūninui, 

Tomui Stoniui, Virginijui Leikaičiui už skaidres  ir visam kultūros centro kolektyvui,   už tai , 

kad  Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų  festivalis Varėnoje gyvuoja  , o  garsas apie jį  

skamba  visoje Lietuvoje.  

Įteikiamos gėlės komisijai, vedėjui. 

Finalinė muzika  Skaidrė D. Tamulevičiūtė su lagaminais   

Dalyviai 

Nedzingės folkloro ansamblis vadovė Nijolė Maceikienė,  

Varėnos moksleivių kūrybos centro šokių koletyvas “Mikitukas” Vadovės Jolanta Stankevičienė, 

Sigita Švedė. Moksleivių kūrybos centro artistai. .Vadovė Irena Čeplkienė 

Varėnos kultūros centro ansamblis “Žeiria” vadovė  Vaida Naruševičiūtė. Solistė Vaida 

Naruševičiūtė. Muzikantas Kęstutis Tareila. 

Renginio vedėjas Marius Galinis 

Režisūra, scenarijus Regina Svirskienė 
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