Visagino kultūros centro
2013 m. veiklos ţodinė ataskaita
2013 m. Visagino kultūros centras (toliau – VKC) išgyvena sudėtingą finansinę,
materialinę padėtį. Trūksta lėšų įgarsinimo bei apšvietimo įrangai, komunalinėms paslaugoms,
kitiems poreikiams. VKC pastatams būtina renovacija, pasenusi org. technika.
Sumaţėjęs diskotekų bei kino filmų lankomumas. Pastarasis susijęs su uţsitęsusiais VKC
pastato „Draugystė“ renovacijos darbais.
Organizuoti pramoginiams - teminiams renginiams trūksta lėšų.
Visagino švietimo įstaigos vangiai dalyvauja VKC renginiuose.
VKC didelę dalį lėšų praranda nemokamai suteikdama patalpas įvairioms Visagino
biudţetinėms įstaigoms, visuomeninėms ir kitoms organizacijoms. 2013 m. VKC renginių
nemokamai skyrė uţ 32795.00 Lt. Centras ne tik teikia patalpas, įrangą, aparatūrą ir ją
aptarnaujantį personalą, bet ir eikvoja el. energiją.
VALSTYBINĖS ŠVENTĖS
Šiais metais Lietuvos gynėjų dienos įvykių minėjimą VKC organizavo kartu su Visagino
viešąja biblioteka, kurios Meno galerijoje visa tai ir įvyko. Susitikimo metu buvo skaitomos
eilės, dainuojamos dainos, su jauduliu prisimintas sausio 13-osios tragizmas.
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirti renginiai: 95-ųjų Lietuvos valstybės atkūrimo
metinių paminėjimas „Vardan tos Lietuvos...“; Pasvalio Klėties teatro spektaklis „Cingu lingu“,
Vilniaus tautodailininkų darbų parodos „Primityvusis menas“ uţdarymas, kūrybinės
konsultacijos; Vaikų liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis“; Respublikinė moksleivių
liaudies darbų paroda-konkursas „Sidabro vainikėlis“. Taip pat buvo pristatyta lietuviškų
animacinių filmų retrospektyva VKC „Draugystės“ kino salėje (Parko g. 7).
Vilniaus tautodailininkų parodos „Primityvusis menas“ uţdarymo metu visaginiečius
menininkus konsultavo dailininkas Rimas Zigmas Bičiūnas, dr. Nijolė Tumėnienė,
tautodailininkė Virginija Guršnienė. Vasario 18 d. VKC parodų salėje (Vilties g. 5)
organizavome Vaikų liaudies kūrybos atlikėjų konkursą „Tramtatulis“ ir respublikinės
moksleivių liaudies darbų parodos-konkurso „Sidabro vainikėlis“ miesto turą. Pastarojo renginio
metu taip pat vyko vaikams skirtos kūrybinės dirbtuvės: keramikos, mezgimo, karpinių, batikos.
Šio konkurso respublikiniame ture, kuris vyko Kaune, II-jo laipsnio diplomais nominuotos
visaginietės Vasilisa Grunina ir Tatjana Petiukevič. O vienas iš šešių visoje Lietuvoje
aukščiausio – I-ojo laipsnio diplomas ir „Sidabro vainikėlis“ buvo įteiktas Marijai Churakovai.
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas XIX šokių festivalis „Gervė-2013“.
Renginys organizuotas respublikiniu mastu. XIX-asis šokių festivalis vyko dvi dienas
VKC salėse (Parko g. 16, Vilties g. 5). Pirmą dieną įvyko VKC šokių grupės „Rodničiok“ (vad.
Galina Chutorskich) 25-ių metų jubiliejinis koncertas. Antrąją dieną, sekmadienį, buvo
organizuoti du koncertai - šiuolaikinių ir pramoginių šokių bei liaudies šokių kolektyvų
pasirodymai. Scenoje išvydome Švenčionių, Ignalinos, Vilniaus, Trakų, Senųjų Trakų, Visagino,
Daugpilio (Latvija) jaunuosius šokėjus. Iš viso tądien pasirodė 21 šokių kolektyvas bei viena
pramoginių šokių šokėjų pora. Iš viso sulaukta 390 dalyvių, kurių amţius nuo 7 m. iki 22 m.
Birţelio 1 d. – Tarptautinę vaikų gynimo dienai skirtus renginius „Aukštaitijos skrynią
pravėrus“ organizavome kartu su Visagino kūrybos namais.
Programoje:
Edukacinė, folklorinė programa „Suk, suk ratelį“ - VKC „Bangos“ salė (Parko g. 16).

Pramoginė programa „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ - VKC „Bangos“ salės kiemelyje.
Paroda – mugė - meistriškumo pamokos „Atgaivinkime senąsias tradicijas“ (keramika, batika,
popieriaus karpiniai su aplikacijomis).
Folklorinis festivalis „Mūsų pėdos“, kuriame skambėjo autentiška ir stilizuota liaudies muzika.
Festivalyje dalyvavo kolektyvai: „Ramtantūris“ (Antazavė), „Mindrauja“ (Zarasai), „Radastėlė“
(Visaginas), „Viol@“ (Visaginas), „Smalvos“ (Smalvos), „Ringė“ (Ignalina), „Gervelė“ (VKC
vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas), „Serebro“ (Visaginas), „Linksmuolė“ (VKC liaudiška
kapela).
Šiais metais Lietuvos kunigaikščio Mindaugo karūnavimo diena paminėta naujoje erdvėje
– greta VKC esančiame maţajame amfiteatre. Renginio „Lietuva – prie 500 mln. Vienijančio
Europos Sąjungos vairo“ metu buvo pristatyta Airija, kuri perdavė pirmininkavimo vairą
Lietuvai, Graikija – kuriai pirmininkavimą perduos Lietuva, Vokietija – kaip didţiausia
gyventojų skaičiumi Europos šalis. Ţiūrovus savo pasirodymais dţiugino VKC merginų šokių
kolektyvas „Rodničiok“ (vad. Galina Chutarskich) Visagino III amţiaus universiteto šokio
teatras „Serebro“ (vad. Nijolė Kliučinskienė). Tradiciškai 21 valandą šventės vedėja pakvietė
visus vėl „sugrįţti“ į Lietuvą ir drauge su visu pasauliu sugiedoti „Tautišką giesmę“
http://www.youtube.com/watch?v=2JgMt0VLDVs.
ETNINĖ, EDUKACINĖ VEIKLA, KALENDORINĖS ŠVENTĖS
Sausio 5 d. VKC Etnokultūrų skyriaus parodų salėje vyko „Gimtųjų mokyklų“ būrelių
auklėtiniams skirtas naujametinis renginys „Kalėdų eglė“.
Sausio 10 d. VKC rusų folkloro ansamblis „Bylina“ ir rusų vaikų folkloro ansamblis
„Ţavoronok“ (vad. Elena Churakova) organizavo renginį apie pravoslavų kalėdines apeigas.
Vaikų etnokultūrai puoselėti vasario mėnesį buvo organizuota Respublikinė moksleivių
liaudies darbų paroda-konkursas „Sidabro vainikėlis“, vykusi VKC parodų salėje. Parodoje savo
darbus pristatė 46 jaunieji visaginiečiai.
Vasario 12 d. triukšmingai atšventėme Uţgavėnių šventę „Ţiema ţiema, bėk iš kiemo!“.
Renginys organizuotas lauke, amfiteatre tarp VKC (Vilties g. 5) ir Visagino „Gerosios vilties“
vidurinės mokyklos. Po miestą vaikščiojo Uţgavėnių herojai, buvo kepami blynai, organizuoti
įvairūs ţaidimai, rungtynės, Kanapinio su Lašininiu grumtynės, čigonės išbūrė gerą Visagino
ateitį. Pageidaujantieji galėjo pasivaţinėti rogėmis, tempiamomis arklio. Taip pat buvo
apsilankyta Visagino socialinių paslaugų centre.
Vasario 25 d. VKC parodų salėje (Vilties g. 5) organizavome Vaikų liaudies kūrybos
atlikėjų konkursą „Tramtatulis“ (planuota vasario 18 d., tačiau dėl gripo perkelta į vasario 25 d.).
Kovo 16 d. rusų Uţgavėnes organizavo VKC rusų folkloro kolektyvai „Ţavoronok“,
„Bylina“ (vad. Elena Churakova) ir „Prazdnik“ (vad. Ilja Churakov).
Kovo 16 d. taip pat organizavome renginį šv. Velykų tema „Saulele, kelk“. Visaginiečiai
buvo pakviesti į Panevėţio bendruomenių rūmų vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblio
„Grandinėlė“ ir Panevėţio rajono muzikos mokyklos tautinių instrumentų ansamblio „Ţilvitis“
koncertą. VKC parodų salėje (Vilties g. 5) taip pat surengta edukacinė programa vaikams
„Velykinių margučių marginimas“ (kūrybinės dirbtuvės: vilnos vėlimas, keramika, mezgimas,
karpiniai, batika).
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Geguţės mėnesį visus kvietėme į Visagino liaudies meistrų darbų parodą „Aukso
vainikas“. Pristatyti šešiolikos visaginiečių tautodailininkų ir liaudies meistrų vaizduojamosios ir
taikomosios dailės darbai. Atrankos metu buvo atrinkti geriausi darbai, kurie nuo birţelio 12 iki
rugpjūčio 9 d. buvo eksponuojami VIII Utenos apskrities liaudies meno parodoje-konkurse
„Aukso vainikas“, kuris taip pat buvo organizuotas VKC parodų salėje (Vilties g. 5). Šį kartą
savo kūrinius eksponavo 86 autoriai iš Utenos, Ignalinos, Zarasų, Molėtų rajonų ir Visagino
miesto (parodoje dalyvavo 11 visaginiečių). Pirmąjį kartą mūsų mieste ši paroda organizuota
2007, o antrąjį – 2009 metais. 2013-ieji Lietuvoje paskelbti tarmių metais, tad šventę pradėjo
Visagino „Ţiburio“ pagrindinės mokyklos 10 b klasės mokiniai, pristatę lietuvių liaudies pasaką.
Šventės dalyvius ir svečius Labanoro dūdos garsais pasveikino Mėgėjų meno skyriaus vedėjas,
Jaunimo liaudiškos muzikos kapelos „Samanyčia“ kolektyvo vadovas Aurimas Gudas, dainomis
- VKC rusų folkloro ansamblis „Bylina“ (vad. Elena Čiurakova), o trankia „Linksmapolke“ VKC merginų šokių grupė „Rodničiok“ (vad. Galina Chutorskich).
Sekminių šventė buvo organizuota geguţės 18 d. Ji vyko amfiteatre tarp VKC (Vilties g.
5) ir Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos. Koncertinę programą pristatė: Vilniaus
mokytojų namų vaikų ir jaunuolių folkloro kolektyvas „Reketukas“ (vad. Irena Strazdienė),
VKC kolektyvai: rusų folkloro ansambliai „Bylina“ ir „Ţavoronok“ (vad. Elena Churakova),
baltarusių folkloro ansamblis „Suzorje“ ir vaikų folkloro ansamblis „Tanočak“ (vad. Irina
Urbonavičienė), totorių folkloro ansamblis „Miras“ (vad. Zilya Karimova), merginų šokių
kolektyvas „Rodničiok“ (vad. Galina Chutorskich), vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Gervelė“
(vad. Neda Čekutytė), liaudiškos muzikos kapela „Linksmuolė“ (vad. Tomas Kochanka).
Renginio metu dalyviai ir ţiūrovai buvo vaišinami vietoje kepama kiaušiniene ir verdama arbata.
Visi pageidaujantieji galėjo išmėginti jėgas įvairiuose ţaidimuose, kūrybinėse dirbtuvėse (batika,
keramika, kiaušinių marginimas, tautinės lėlės gamyba, mezgimas) nusipinti tradicinį Sekminių
vainikėlį, pajodinėti arkliukais. Šventės metu buvo dalijamos suvenyrinės Visagino miesto
vėliavėlės.
Birţelio pabaigoje prasidėjo beveik mėnesį trukusi Klaido Navicko karpinių edukacinė
paroda „Senieji mūsų dievai, dievybės ir mitinės būtybės“.
Birţelio 8 d. VKC „Gimtoji mokykla“ – totorių būrelis (vad. Zilya Karimova) ir Visagino
totorių bendrija Tilţės kaime (Zarasų raj.) organizavo tradicinę nacionalinę šventę „Sabantui“.
Šventei pradedama ruoštis prieš 1-2 savaites: iš anksto paruošiama pieva, įrengiama ţaidimų
aikštelės su stovyklaviete. Čia suaugusieji vaikus moko tradicinių lauko ţaidimų,
organizuojamos tradicinių patiekalų vaišės, verdama šiurpa (iš avienos ir jautienos, namuose
paruoštų makaronų, darţovių).
Birţelio 17-23 d. organizavome vasaros stovyklą vaikams „Liaudies meno ir amatų
stovykla“ (laimėtas projektas pagal Vaikų socializacijos programą). Visaginiečiai vaikai
dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kur buvo pristatyti tradiciniai liaudies raštai, muzikinis liaudies
folkloras, kulinarinis paveldas, vyko įvairūs tradiciniai ţaidimai, keramikos ir mezgimo
pamokėlės, gaminamos lėlės. Taip pat organizuota išvyka į Lietuvos liaudies buities muziejų
Rumšiškėse.
Birţelio 23 d. visaginiečius vėl pakvietėme uţdegti Joninių lauţą – Visagino eţero
paplūdimyje organizavome visiems puikiai ţinomą kalendorinę šventę Jonines. Tradiciškai
veikė šventinė prekyba, atrakcionų pramogos maţiesiems. Šventės metu ţiūrovams buvo
pristatytos tradicinės apeigos, scenoje koncertavo: Panevėţio rajono Mieţiškių kultūros centro
liaudiškos muzikos kapela „Ratasai“ ir Trakiškio padalinio liaudiškos muzikos kapela
„Juostvingė“; Maksimo ir Violetos Bendelstonų duetas; VKC kolektyvai: ukrainiečių dainų
ansamblis „Kalyna“ (vad. Marina Betina“), lenkų dainų ansamblis „Tumelianka“ (vad. Svetlana
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Mikelskaitė), liaudiškos muzikos kapela „Linksmuolė“ (vad. Tomas Kochanka), merginų šokių
grupė „Rodničiok“ (vad. Galina Chutorskich) ir suaugusiųjų teatras „Gyvenimas graţus!“ (vad.
Birutė Klevickienė).
Liepos 8-14 d. vyko stovykla vaikams: Lietuvių tradicinės muzikos ir sporto edukacija:
signalinių pučiamųjų instrumentų ir lietuviško ritinio kūrybinės dirbtuvės. Šis projektas
švietėjiško, edukacinio pobūdţio. Į jo veiklą buvo įtraukti Visagino vaikai ir jaunimas – ta
amţiaus grupė, kuri imliausia informacijai ir gautas ţinias gali paskleisti šeimose. Baigiamasis
projekto akcentas – Lietuviško ritinio pristatymas Visagino miesto bendruomenei t. y. visoms
amţiaus grupėms.
Rugpjūčio 20-23 d. - Tradicinio muzikavimo cimbolais, dūdmaišiu ir būgneliu kursaistovykla (projektas). Kursai organizuoti jau aštuntąjį kartą. Į juos kviečiami visi muzikantai,
neabejingi muzikavimo tradicijoms. Dalyvauja vaikai ir jaunimas, bei profesionalūs muzikantai.
Groti cimbolais, dūdmaišiu ir būgneliu galima išmokti tik iš jais grojančių ţmonių. Pradedantieji
šiuose kursuose įgyja muzikavimo minėtais instrumentais pradmenis, bemuzikuojantieji ne
pirmus metus – tobulina meistriškumą, semiasi patirties, perima tradicinio muzikavimo manierą
ir šios srities specialistų. Kursams vadovauja profesionalūs lektoriai: etnomuzikologascimbolininkas Evaldas Vyčinas; dūdmaišininkas Vytautas Linkevičius; būgnelio meistrė,
etnomuzikologė Rimutė Garsonienė, armonikierius Algirdas Kirda, smuikininkė Gaila Kirdienė.
Kasmet į kursus atvyksta ir muzikavimo paslaptimis bei patirtimi dalinasi Lietuvos cimbolų
karalius Jonas Lechovickas.
Rugsėjo 4 d., Visagino kultūros centro Etnokultūrų parodų salėje, buvo atidaryta Gintaro
Andrijausko foto paroda „Sėlos krašto muzikantai“. Parodoje pristatyti Zarasų krašto muzikantai,
jų instrumentai, tradicinė kaimo kapelų sudėtis bei muzikavimo aplinka. Atidarymo metu
autorius Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro etnografas Gintaras Andrijauskas vaizdţiai
papasakojo apie kai kurių muzikos instrumentų kelią į Lietuvą – pristatė kelių lapų iš 1904 m.
Sankt Peterburge išleisto muzikos instrumentų katalogo kopijas.
Šeštadienį, rugsėjo 7 d., prie Visagino kultūros centro (Vilties g. 1), vyko senovinės
juodosios keramikos eksperimentas, kurį buvo planuota organizuoti prie Smalvų eţero, tačiau dėl
techninių prieţasčių pasirinkta kita vieta. Vėliau šventė persikėlė į Visagino kultūros centro
„Sedulinos“ salę, kur renginio „Ežerų krašto kūrybiniai skersvėjai“ pasakoriai pasakojo eţerų
krašto legendas, virėjai išvirė nuostabaus skonio ţuvienę. Netrūko nei dainų, nei šokių.
Spalio 5 d. Visagino totorių bendrija VKC Etnokultūrų salėje pagal projektą pristatė
teatralizuotą renginį „Aulak ioi“. Dalyviai: VKC totorių folkloro kolektyvas „Miras“ (vad. Lilija
Musina) ir VKC „Gimtosios mokyklos“ – totorių būrelio auklėtiniai. „Aulak ioi“ (totorių kalboje
tai reiškia „namai be suaugusiųjų“) reiškia jaunimo sambūrius ar vakarėlius kaimo troboje.
Rudens-ţiemos laikotarpiais, kai suaugusieji išvaţiuodavo savais reikalais, namai tapdavo
jaunimo linksmybių ir ţaidimų vieta. Sambūrių laikas buvo skirstomas į dvi dalis: darbinius ir
šventinius. Darbiniuose sambūriuose dalyvaudavo tik merginos. Čia jos uţsiimdavo
rankdarbiais: verpė, mezgė, siuvinėjo kraičiui rankšluosčius ir t.t. Visus darbus lydėdavo dainos.
Šventinė dalis prasidėdavo pasirodţius vaikinams. Jaunimas kartu mynė mįsles, juokavo,
dainavo, šoko ratelius, ţaisdavo įvairius ţaidimus. Per „Aulak ioi“ įsimylėjėliai prisipaţindavo
meilėje, uţsimegzdavo naujos paţintys, o sambūris baigdavosi suneštinomis vaišėmis.
Spalio 29 d. visus pakvietėme į edukacinį renginį „Planetariumas“. Tai bendras VKC ir
Visagino astronomijos klubo projekto „Dangaus skliautai-2013“ renginys. Įvairaus amţiaus
ţmonėms buvo pristatytos keturios paţintinės programos: „Astronomija vaikams“, „Du stikleliai,
nuostabus teleskopas“, „XBEX: beieškant Saulės sistemos ribos“, „Astronomija. 10 ţingsnių
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dangumi“. Vaizdinė medţiaga pateikta išskleidus 30 ţiūrovų talpinantį kupolą, kuriame 360
laipsnių apţvalgos aikštelėje paţintinė „ekskursija“ pristatyta 3 D formatu.
Visagino kultūros centre įsikūręs Visagino jaunimo klubas „Jėga“. 2013 m. lapkričio 22
d. pristatė projektą „Lietuvių jaunimo laisvalaikis Advento metu“. Susirinkusieji dalyvavo
praktiniuose Advento kalendoriaus gamybos mokymuose, pynė Advento vainikėlius, gamino
Advento atvirukus ir kalėdinius ţaisliukus. VKC bendradarbiauja su Visagino lietuvių asociacija
„Gimtinės spalvos“ ir Visagino menininkų klubu „Kvadratas“, kurie lapkričio 22 d. taip pat
pristatė jaunimui skirtus edukacinius projektus „Marmuravimo meno pamokėlės jaunimui“ ir
„Šv. Kalėdų stebuklų belaukiant“. Pasibaigus kūrybinėms dirbtuvėms vaikams ir jaunimui buvo
organizuota vakaronė, kurios metu vyko Advento ţaidimai, pristatyti šio laikotarpio burtai ir
spėjimai, surengtos tradicinių patiekalų vaišės. Vakaronę vedė VKC folkloro ansamblio
„Krusnė“ vadovė Diana Skvarčinskaitė. Surengtos projekto dalyvių darbų parodos (iki gruodţio
27 d.).
Tą patį vakarą prasidėjo VKC edukacinis projektas besidomintiems kinu „Kino arka“. Jo
metu buvo organizuoti profesionalių kino reţisierių seminarai, vyko kūrybinių uţduočių
filmavimo ir montavimo mokymai.
Taip pat lapkričio 22 d. vakare įvyko tarmių metams skirtas edukacinis etnokultūrinis
renginys „Kieman svečiai suvaţiava“. Dalyvavo Visagino, Zarasų, Utenos, Pakruojo meno
kolektyvai ir atstovai iš Nepalo bei Nigerijos (Afrika). Koncerto metu visaginiečiams buvo
pristatytos lietuvių liaudies folklorinės dainos, sutartinės ir šokiai, romansai, pasakojimai apie
Afriką, vyko smagios Afrikos šokių ir būgnų pamokos, afrikietiškų kaselių pynimo čempionatas.
Visų susirinkusiųjų laukė vaišės.
Gruodţio mėnesį atidaryta Kaliningrado istorinio ir meno muziejaus paroda „Donelaitis ir
jo laikmetis“. Ši paroda kultūros centre veiks nuolatos.
Gruodţio 21 d. VKC „Sedulinos“ salėje buvo organizuotas VKC ukrainiečių ansamblio
„Kalyna“ (vad. Marina Betina) koncertas „Nuo Kalėdų iki Kalėdų“. Scenoje pasirodė ne tik
kolektyvo nariai, bet ir esami bei buvę VKC „Gimtosios mokyklos“ ukrainiečių būrelio (vad.
Taras Novikov) auklėtiniai.
VKC kolektyvai edukacines programas pristato ir kituose Lietuvos miestuose bei
uţsienio šalyse, dalyvauja kalendorinėse šventėse, festivaliuose, įvairiuose projektiniuose
renginiuose

PARODOS
2013 m. VKC iš viso organizavo 27 parodas, kuriose apsilankė 4641 lankytojas.
TAUTODAILĖ, MENO MĖGĖJŲ PARODOS
2013 m. VKC organizavo 21 mėgėjų meno ir kitas parodas, iš jų 9 buvo edukacinio
pobūdţio (iš jų dvi – profesionalių menininkų). Iš viso meno mėgėjų parodose apsilankė 3716
ţmonių, iš jų edukacinėse parodose – 1615 ţmonių.
2013 m. pradėjome Visagino jaunųjų menininkų klubo „Paletė“ narų darbų paroda
„Provincija“ ir Vilniaus tautodailininkų darbų paroda „Primityvusis menas“, skirta vasario 16ajai. Pastarosios parodos uţdarymo metu visaginiečiams menininkams buvo organizuotos
kūrybinės konsultacijos. Abi parodos buvo eksponuojamos VKC Etnokultūrų skyriaus parodų
salėje.
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Vasario mėnesį VKC parodų salėje (Vilties g.) pakvietėme savo darbus eksponuoti
visaginietę Liudmilą Ivanovą, kuri pristatė nėrimo vąšeliu darbelius, įvairius mezginius. Tą patį
mėnesį buvo organizuota Respublikinė moksleivių darbų paroda – konkursas – „Sidabro
vainikėlis“ – Visagino miesto turas.
Labai dţiugu, jog Visagine nebe pirmą kartą karpinių parodą atveţa tautodailininkė
Laimutė Benešiūnaitė-Fedosejeva (Vilnius). Šį kartą, kovo mėnesį, išvydome ir jos auklėtinių –
Socialinių mokslų kolegijos dailės studijos studenčių – karpinius bei koliaţus. Tai „Kitoks
poţiūris“ (Vilties g. 5).
Pirmąjį pavasario mėnesį savo gimtadienį šventė VKC merginų šokių grupė „Rodničiok“
(vad. Galina Chutorskich). Nenuostabu, jog per 25 kūrybinės veiklos metus susikaupė galybė
įdomių fotografijų, tad neišvengiamai privalėjo jas išeksponuoti parodoje VKC „Bangos“ salėje,
kur vyko ir šventinis koncertas.
Balandţio mėnesį VKC Etnokultūrų skyriaus parodų salėje eksponuota Visagino jaunųjų
menininkų klubo „Paletė“ narių darbų paroda „Stebuklingas gyvūnų pasaulis“ (Vilties g. 1).
Tą patį mėnesį prasidėjo Visagino liaudies meistrų darbų konkursinė paroda „Aukso
vainikas“ (Vilties g. 5), kurios pagrindinis tikslas - palaikyti gyvybingas ir gaivinti nykstančias
krašto liaudies meno tradicijas, atskleisti ir pagerbti talentingiausius meistrus, skatinti kurti ir
puoselėti liaudies meno tradicijas krašto ţmones. Atrankoje į regioninį turą dalyvavo 16
menininkų.
O nuo birţelio 12 iki rugpjūčio 9 d. VKC parodų salėje (Vilties g. 5) trečiąjį kartą
Visagine organizavome VIII Utenos apskrities liaudies meno parodą-konkursą „Aukso
vainikas“. Šį kartą savo kūrinius eksponavo 86 autoriai iš Utenos, Ignalinos, Zarasų, Molėtų
rajonų ir Visagino miesto (parodoje dalyvavo 11 visaginiečių). Pirmąjį kartą mūsų mieste ši
paroda organizuota 2007, o antrąjį – 2009 metais. Vertinimo komisijos sprendimu taikomosios
liaudies dailės srityje I-oji vieta paskirta Janinai Čekelienei iš Molėtų Alantos miestelio
(siuvinėtos staltiesės), o vaizduojamosios liaudies dailės srityje - Anelei Araminienei iš Utenos
(medţio skulptūra).
Liepą pakvietėme į visaginiečio savamokslio dailininko Aleksandro Dolgušino
personalinę tapybos parodą „Plunksna ir teptuku“ (Vilties g. 1). Menininkas parodos atidarymo
metu taip pat pristatė autorinę eilėraščių knygelę „Kaleidoskopas“.
Rugpjūtį Galina Charbedija pakvietė į personalinę lėlių parodą „Lėlės pasaulis“ (Vilties
g. 1).
Rugsėjis buvo gausus ir kitomis parodomis. Vyko III-jo amţiaus universiteto, Visagino
filialo, Drabuţių gamybos ir dizaino fakulteto narių darbų paroda „Močiutės deimantai“ (Vilties
g. 5), per kurios atidarymą buvo pristatytas kūrybinis projektas – Visagino skraistės kūrimas.
Rugsėjį taip pat vyko ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto paroda
„Nuostabūs karpinių raštai“ (Vilties g. 5). Parodos pristatyme pasirodė Visagino vaikų lopšeliodarţelio „Auksinis raktelis“ pedagogai ir jų ugdytiniai.
Spalio pabaigoje vyko Visagino gyvūnų prieglaudos „Padėk man“ labdaros renginys,
kurio metu „Bangos“ salėje buvo eksponuojama fotoparoda.
Spalio-lapkričio mėnesiais vyko ir VKC lenkų dainų ansamblio „Tumelianka“ (vad.
Svetlana Mikelskaitė) 15 m. kūrybinės veiklos fotografijų paroda (Vilties g. 1 antrame aukšte).
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Lapkričio-gruodţio mėnesiais visus pakvietėme į Visagino jaunųjų menininkų klubo
„Paletė“ jubiliejinę parodą „Paletės vaivorykštė“, skirtą klubo kūrybinės veiklos 10-mečiui
paminėti (Vilties g. 1).
Taip pat vyko ir visaginietės Olgos Kolesnikovos personalinė fotoparoda „Maţos laimės
akimirkos“ (Vilties g. 5).
Nuo lapkričio 25 iki gruodţio 27 d. veikė trijų nevyriausybinių organizacijų: Visagino
jaunimo klubo „Jėga“, Visagino lietuvių asociacijos „Gimtinės spalvos“ ir Visagino menininkų
klubo „Kvadratas“ organizuotos kalėdinės parodos (Vilties g. 5). Eksponuoti kalėdiniai eglutės
ţaisliukai, atvirukai, vainikai.
Lapkričio mėnesį taip pat duris atvėrė Kaliningrado istorinio ir meno muziejaus paroda
„Donelaitis ir jo laikmetis“. 2014 m. Lietuvoje paskelbti K. Donelaičio metais, tad ši paroda bus
ilgalaikė.
ĮŢYMIŲ DATŲ MINĖJIMAS
Kovo 23 d. VKC ukrainiečių ansamblis „Kalyna“ (vad. Marina Betina) organizavo
literatūrinį muzikinį vakarą, skirtą T. Ševčenkos atminimui.

KITI TRADICINIAI RENGINIAI
Balandţio 30 d. VKC dalyvavo organizuojant tradicinį renginį - Visagino savivaldybės
švietimo įstaigų gabiausių mokinių pagerbimo šventę.
Balandţio 13 d. tradiciškai vyko Visagino folkloro kolektyvų apţiūra „Tradicijų
paveldėtojai“. Dalyvavo visi VKC folkloro kolektyvai.
Geguţės 18 d. tradiciškai organizavome Gatvės muzikos dieną. Jau įprasta, jog šis
renginys vyksta Sedulinos alėjoje. Jame mielai dalyvauja muzikai neabejingi visaginiečiai. Šįkart
sulaukta per 17 uţsiregistravusių dalyvių.
VKC „Bangos“ salėje tradiciškai kiekvienais metais organizuojami Visagino švietimo
įstaigų abiturientų išleistuvių vakarai, kartu su Visagino kūrybos namais – Tarptautinei vaikų
gynimo dienai skirti renginiai, padeda Visagino tautinėms bendrijoms organizuoti jų
nacionalines šventes, organizuoja Lietuvos valstybines, kalendorines šventes.
VKC taip pat aktyviai dalyvavo rugpjūčio mėnesį organizuojant Visagino gimtadienio
šventę „Visaginui – 38“. VKC Etnokultūrų pastato kiemelyje (Vilties g. 1) rugpjūčio 3 d. nuo pat
ryto veikė kūrybinės dirbtuvės: buvo gaminami floristiniai kilimai, pristatėme VKC Europe
Direct vykdomo projekto „Verslumo akademija - EkoPilietis“ (vad. Indrė Gruodienė) vieną iš
sudėtinių dalių – „ES šalių kojinių mezgimo kultūra, tradiciniai mezgimo raštai“. Vėliau
visaginiečius ir miesto svečius pakvietėme pasivaţinėti su Panevėţio lėlių veţimo teatro
„Linksmuoju traukinuku“ (prie PC „Domino“). Atėjus pusiaudieniui VKC kiemelyje (Vilties g.
5) prasidėjo senjorų šventinė programa „Mūsų dienos kaip šventė“. Koncerto metu susirinkusieji
galėjo pasigroţėti prieigose išeksponuota Trečiojo amţiaus universiteto Visagino filialo
Drabuţių gamybos ir dizaino fakulteto skiautinių paroda „Močiutės deimantai“. Neuţilgo buvo
atidaryta ir vietinių meistrų rankdarbių paroda, Visagino neįgaliųjų draugijos narė G. Charbedija
pristatė retro stiliaus drabuţių ir lėlių kolekciją (Vilties g. 1). Na, o po pietų šventinę programą
tęsėme centriniame miesto stadione – čia prasidėjo vaikų ir jaunimo programa „Maţieji
rūpestėliai“, vyko koncertas, visaginiečių pasų įteikimas, VKC organizuotos kūrybinės dirbtuvės
vaikams, įvairios varţybos, kurių metu taip pat buvo pristatytas VKC projektas „Lietuvių
7

tradicinės muzikos ir sporto edukacija: signalinių pučiamųjų instrumentų ir lietuviško ritinio
kūrybinės dirbtuvės“ – vyko ritinio varţybos. Vakarėjant prasidėjo visaginiečių atlikėjų
koncertinė programa, kurią uţbaigė populiariosios muzikos koncertas – Pinup girls ir
Poliarizuotų stiklų koncertas bei lazerių ir fejerverkų šou ir šventinė diskoteka.
Visagino miesto gimtadieniui taip pat buvo skirtas ir muzikinis-literatūrinis vakaras su
aktore Nijole Forman ir čekų kilmės kompozitoriumi, elektrinio smuiko virtuozu Miroslavu
Formanu. Koncertas vyko VKC kiemelio amfiteatrinėje scenoje (Vilties g. 1). Po koncerto čia
pat buvo organizuotas kinas po atviru dangumi – vasaros kino festivalis „Sidabrinės gervės
naktys – 2013“.
Spalio 1 d. centre buvo organizuotas tradicinis Tarptautinei pagyvenusiųjų ţmonių dienai
skirtas renginys, o 10 d. respublikinis renginys „Vilties paukštė“, o gruodţio 3-ąją – Pasaulinei
neįgaliųjų dienai skirtas renginys.
Gruodţio 13 d. organizavome tradicinę kalėdinės miesto eglutės įţiebimo šventę
(Sedulinos al. ir Veteranų g. sankirtoje), o gruodţio 19 d. – naujametinį renginį vaikams
„Naujametė eglutė“.
Neuţmirštamą įspūdį paliko tradicinis gruodţio 17 d. renginys – Visagino savivaldybės
gerovei nusipelniusiųjų ţmonių apdovanojimo renginys „Mano miestas – Visaginas“.
Nominantus bei visus susirinkusiuosius šventine programa pasveikino iš sostinės atvykęs
Lietuvos nacionalinės filharmonijos styginių kvartetas „Mettis“: Kostas Tumosa (smuikas),
Bernardas Petrauskas (smuikas), Karolis Rudokas (altas) ir Rokas Vaitkevičius (violončelė).
Metų pabaigoje – gruodţio 27 d.
tradiciškai organizavome šventinį vakarą
suaugusiesiems „Draugų rate“. Visaginiečius pasveikino vietinės akustinio roko grupės „Djam
Bingo“ ir „Aura“, vėliau vyko nuotaikinga diskoteka.
VKC dalyvauja organizuojant ir kitus, maţesnės reikšmės, renginius, labdaros vakarus,
koncertus, festivalius, akcija.

PROFESIONALAUS MENO RENGINIAI
Sausio 26 d. visaginiečius pakvietėme į VKC „Bangos“ salėje vykusį Baltarusijos
valstybinės filharmonijos ansamblio „Kupalinka“ (Minskas) koncertą.
Balandţio 15 d. tradiciškai šventėme Kultūros darbuotojų šventę. Visaginiečius
pasveikino Vilniaus aktorių trupė „Teatriukas“.
Balandţio 30 d. toje pačioje salėje klasikinės muzikos gerbėjai galėjo pasiklausyti
pianisto Viktoro Paukštelio nemokamos koncertinės programos.
Geguţės 11 d. šventėme Europos dieną. VKC Visagino Europos informacijos centras
tradiciškai jau ketvirtąjį kartą organizavo akustinio roko muzikos festivalį „Euro Wind 2013“.
Šiais metais renginiu buvo paminėti ir Europos piliečių metai, nes šie metai ypač svarbūs
Europos integracijai: 2013-aisiais minimos 20-osios ES pilietybės įvedimo metinės, Lietuva nuo
liepos 1 d. pirmininkavo ES Tarybai, be to, 2014 m. vyks Europos Parlamento rinkimai. Roko
muzikos gerbėjai galėjo nemokamai pasiklausyti savo mėgstamų atlikėjų. Scenoje pasirodė
grupės: „Aura“ (Visaginas), „Nota bene“ (Vilnius), Pagulbis ir grupė (Anykščiai), „Dominyka ir
rokas“ (Vilnius), Nikolaj Plotnikov“ (Visaginas), „Djam Bingo“ (Visaginas), Marius Meilūnas ir
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„Pilnatys“ (Vilnius), „Bliuzoholikai“ (Vilnius), Marija Trapkevich (Visaginas), Šarūnas Mačiulis
ir akustinis „Poliarizuotų stiklų“ projektas (Vilnius), „Timohi“ (Vilnius).
Geguţės 30 d. šventėme totorių kultūros dieną, tad sulaukėme atlikėjų iš Tatarstano.
Scenoje pasirodė Tatarstano šokių kolektyvas „Tatarstan“, antrąkart mūsų mieste viešėjęs ir jau
savo klausytoją atradęs bajanistas Aidaras Valijevas, taip pat etno-dţiazo-roko grupė „Azat
Sound System“.
Birţelio 5 d. visaginiečius pakvietėme į kūrybinį vakarą-susitikimą su Rusijos artiste
Antonina Kuznecova.
Rugpjūčio 14 d. organizavome muzikinį-literatūrinį vakarą su aktore Nijole Forman ir
čekų kilmės kompozitoriumi, elektrinio smuiko virtuozu Miroslavu Formanu. Koncertas vyko
VKC kiemelio amfiteatrinėje scenoje (Vilties g. 1).
Rugsėjo 21 d. pirmąkart Visagine įvyko Tarptautinis gatvės teatrų festivalis „Mozaika“.
Festivalis pradėtas kūrybinėmis dirbtuvėmis Santarvės aikštėje. Čia vyko ţongliravimo, aktorinio
meistriškumo, istorinio šokio pamokos. Vėliau teatralizuota eisena, prie kurios prisijungė VKC
suaugusiųjų teatras „Gyvenimas graţus!“ ir vaikų ir jaunimo teatras „Teatriukas“ bei Visagino
kūrybos namų teatras „Mėlynoji paukštė“ ir vaidmenų ţaidimo klubas „Palantir“. Tuo pačiu
muzikinę eisenos nuotaiką kūrė Česlovo Sasnausko menų mokyklos mokytojų ir mokinių
orkestras.
Festivalio spektakliai vyko VKC „Draugystės“ salės prieigose. Gatvės teatrų festivalio
dalyviai: Ugnies teatras „Feniks“ (Maskva, Rusija), Kotorogovo vardo teatras iš Sankt
Peterburgo (Rusija), Konstantino Kosovec solo (Lietuva), Al„entrada istorinio šokio teatras su
pasaka „Karalienės veidrodis“ (Kijevas, Ukraina), Stepano ir Jekaterinos duetas (Rusija), duetas
iš Krasnodaro srities „Lisy“, Ugnies teatras „Pantera“ (Charkovas, Ukraina), Ugnies teatras
„KOT“ (Kijevas, Ukraina).
Spalio 4 d. šventėme Tarptautinę mokytojų dieną. Su švente susirinkusiuosius pasveikino
ţinomas Lietuvos estrados atlikėjas Ovidijus Vyšniauskas.
Na, o koks gi ruduo Visagine be Tarptautinio monospektaklių festivalio „Atspindys“?
šiemet jis buvo organizuotas jau aštuntąjį kartą, o per visus tuos metus ţiūrovams pristatyta per
70 profesionalių aktorių spektaklių. Dalis spektaklių vyko naujose, netradicinėse erdvėse – VKC
fojė. Spalio 10-12 dienomis buvo parodyti devyni spektakliai:
- VSEVOLOD ČUBENKO (Rusija) „Kanceliarijos paslaptys“ (pagal A. Puškiną, rusų k.);
-

STIVEN TOMAS OKSNER (JAV) „Pantelejaus Karmanovo sentencijos“ (pagal I.
Vyrypajevą, rusų k.);

-

Svečiuose pas Baltarusijos liaudies aktorę TATJANĄ MARCHEL „Motinos dainos“
(baltarusių k.);

-

DEIMANTĖ ŠIPALYTĖ (Lietuva) J. Pulinovič „Natašos svajonė“ (lietuvių k.);

-

JELENA SMIRNOVA ir VALERIJA ŢILINA (Rusija);

-

MATEUŠ OLŠEVSKI (Lenkija) „Novecento“(pagal A. Baricco romaną, lenkų k.);

KRISTINA KLETNIECĖ
apysakos tema, rusų k.);

(Latvija) „Granatų apyrankė“ (noktiurnas A. Kuprino

- BIRUTĖ MAR (Lietuva) „Ţodţiai smėlyje“ (pagal S. Beketo pjesę „Laimingos dienos“,
lietuvių k.);
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- JURIJ ANDRIUŠČENKO (Moldavija) O. Gavriliuk „Aleksandras Vertinskis. Viešpaties
puota“ (rusų k.).
Visi festivalio spektakliai buvo konkursiniai. Juos vertino komisija. VIII tarptautinio
monospektaklių festivalio „Atspindys“ pagrindinis prizas atiteko aktorėms Jelenai Simonovai ir
Valerijai Ţilinai uţ spektaklį „Natašos svajonė“.
Lapkričio 10 d. pristatėme spektaklį visai šeimai „Bitinėlio pasakos šešiems pojūčiams“.
Spektaklis-performansas „Bitinėlio pasakos šešiems pojūčiams“ – keturių dimensijų spektaklis,
skirtas regintiesiems ir neregintiesiems. Ritualą primenančio spektaklio autorių uţduotis –
nukelti ţiūrovą į skirtingas erdves, ir, pajungiant visas įmanomas jusles, suţadinti visa vienijantį
šeštąjį pojūtį.
Gruodţio 25 d. visaginiečiams vaikams buvo parodyti du Leningrado teatro „Baltijskij
dom“ spektakliai „Stebuklingas kaleidoskopas“.
Gruodţio 28 d. organizavome klasikinės muzikos vakarą „Senuosius palydint“, kuriame
dalyvavo Čiurlionio kvartetas (Vilnius): Jonas Tankevičius (I smuikas), Darius Dikšaitis (II
smuikas), Gediminas Dačinskas (altas) ir Saulius Liupčius (violončelė).

PROFESIONALIŲ MENININKŲ DARBŲ PARODOS
2013 m. VKC organizuotos 6 profesionalių menininkų parodos (iš jų dvi edukacinės),
kurias išvydo 925 ţiūrovai.
Geguţę mus vėl aplankė vilnietė Natalija Riabčiuk ir atveţė naują tapybos ant stiklo
parodą (Vilties g. 1). Tuo pačiu metu eksponuota ir vilniečio Jono Paršeliūno fotoparoda
„Lietuvos totoriai 600 metų istorija ir šiandiena“ (Vilties g. 1 antrame aukšte).
Birţelio mėnesį vyko vilniečio Klaido Navicko karpinių paroda „Senieji mūsų dievai,
dievybės ir mitinės būtybės“ (Vilties g. 1).
Na, o rugsėjį Visagine svečiavo Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro etnografas
Gintaras Andrijauskas, pristatęs fotoparodą apie Zarasų krašto muzikantus, grojančius
tradicinėmis trieilėmis armonikomis bei kitais liaudies instrumentais, taip pat tradicinę kaimo
kapelų sudėtį (Vilties g. 1). Trumpai atskleistas ir kai kurių instrumentų kelias į Lietuvą –
eksponuota keletas lapų kopijų iš 1904 m. Sankt Peterburge išleisto muzikos instrumentų
katalogo.
Tą patį mėnesį turėjome puikią spalvoto popieriaus karpinių parodą iš Ukrainos –
Tautodailės studijos karpinių parodą „Petrikivskos karpiniai“ (Vilties g. 5 fojė).
Spalio mėnesį eksponavome tris parodas. Vilnietės Vaidos Markevičiūtės parodos
„Atradimai“ atidarymo metu taip pat buvo pristatyta jos iliustruota Edvino Juraičio knygelė
„Gyvenimo valdovas“ (Vilties g. 1). Ši paroda - tai šviesaus rudeninio liūdesio ir šilumos, gėrio,
vilties ir dţiaugsmo derinys. Pripaţinimas to, jog atėjai į šį pasaulį gyventi ir kurti gėrį.

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ VEIKLA
(DALYVIŲ GAUSA, JUBILIEJAI, RENGINIAI, GASTROLĖS, REPREZENTACIJA)
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Visagino kultūros centre veikia 8 folkloro kolektyvai (6 vadovai, 3,5 etatai) ir 17 meno
mėgėjų kolektyvų (13 vadovų, 8,75 etatai), 5 „Gimtosios mokyklos“ būreliai (5 vadovai, 1,5
etatai) ir 5 studijos (5 vadovai, 2 etatai). Iš viso šiuose kolektyvuose 536 dalyviai, iš kurių 184
vaikai.
VKC MENO MĖGĖJŲ KOLEKTYVŲ JUBILIEJAI
Spalio 19 d. šventėme dviejų VKC kolektyvų jubiliejus – lenkų dainų ansamblio
„Tumelianka“ (vad. S. Mikelskaitė) 15 m. ir vokalinio kolektyvo „Orfej“ (vad. A. Tarakanova)
20 m. kūrybinės veiklos sukaktis.
Kovo 9 d. įvyko VKC šokių grupės „Rodničiok“ (vad. Galina Chutorskich) 25-ių metų
kūrybinės veiklos jubiliejinis koncertas.
VKC KOLEKTYVŲ GASTROLĖS, RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS VISAGINE
Mėgėjų meno kolektyvai

Jaunimo liaudiškos muzikos kapela „Samanyčia“ (vad. Aurimas
Gudas):
Išvykos:
- sausio 12 d. – koncertinė išvyka į Panevėţio rajoną Naujamiestį ir Mieţiškius
kartu su VKC mėgėjų meno kolektyvais „Kalyna“, „Bylina“, „Ţavaronok“ ir
vokaliniu trio „Prazdnik“. Kelionės metu įvyko 2 koncertai, kuriuose buvo
pristatytos rusų kalėdinio laikotarpio tradicijos, ukrainietiškos vestuvių tradicijos,
Naujamiesčio kultūros centras – dailės galerija, Mieţiškių kultūros centras;
- kovo 1 d. – LRT televizijos laidos „Duokim garo“ tiesioginė transliacija. Laidoje
dalyvauta svečių teisėmis, Vilnius, Nacionalinis radijas ir televizija;
- balandţio 7 d. – koncertinė išvyka į Ukmergę dalyvauti tautinių šokių šventėje
„Pavasario suktinis“ svečių teisėmis, Ukmergės kultūros centras;
- geguţės 19 d. dalyvavo Sekminių šventėje Meironyse, Meironys, Ignalinos raj.
- geguţės 24 d. – koplytstulpių atidengimo ceremonija Lietuvos, Latvijos ir
Baltarusijos Respublikos pasienyje, Liudvinavas, Zarasų raj.;
- rugsėjo 7 d. dalyvavo sodininkų bendrijos „Pušelė“ tarmių metams skirtame
renginyje „Ar iš balos tas graţumas mano prigimimo“ (dalyvavo kapelos vadovas
Aurimas Gudas, dūdmaišis), Vidiškės, Ignalinos raj.;
- rugsėjo 26-29 d. – išvyka į VII tarptautinį folkloro festivalį „Bereginia“, Luckas
(Ukraina).
Kita veikla Visagine:
- vasario 15 d. dalyvavo parodos „Primityvusis menas“ uţdaryme (dalyvavo
kapelos vadovas Aurimas Gudas, dūdmaišis), VKC;
- kovo 25 d. – Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro Leonardo
da Vinči programos partnerystės projekto „SOCIALINĖS EKONOMIKOS
ĮGŪDŢIŲ INTEGRAVIMAS Į PROFESINĮ MOKYMĄ“ lietuviškų tradicijų
(šokių, dainų, ţaidimų) pristatymas projekto dalyviams iš Kroatijos, Turkijos,
Lenkijos;
- balandţio 18 d. dalyvavo Visagino lopšelio-darţelio „Ąţuoliukas“ organizuotoje
šventėje „Suk, suk ratelį“;
- geguţės 1 d. dalyvavo Visagino LSDJS organizuojamoje šventėje skirtoje
tarptautinės darbo dienai paminėti;
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-

spalio 1 d. dalyvavo Pagyvenusiųjų ţmonių dienai skirtame renginyje, VKC;
spalio 10 d. dalyvavo Savivaldos dienos renginyje;
lapkričio 16 d. dalyvavo Dainų šventės „Čia – mano namai“ atrankoje, VKC;
lapkričio 22 d. dalyvavo Lietuvių bendruomenės šventėje „Kieman svečiai
suvaţiava“ , VKC;
gruodţio 12 d. - Visagino televizijos „TTS“ naujametinio sveikinimo įrašai.

Liaudiškos muzikos kapela „Linksmuolė“ (vad. Tomas Kochanka):
Išvykos:
- sausio 4 d. - LRT televizijos laidos „Duokim garo“ tiesioginė transliacija. Vilnius,
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija;
- vasario 8 d. - LRT televizijos laidos „Duokim garo“ tiesioginė transliacija Vilnius,
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija;
- balandţio 1 d.- Rytų Aukštaitijos liaudiškos muzikos festivalis „Oi padainuosim ir
pašoksim mes suėję“ Ignalinos kultūros centras;
- geguţės 10 d. - LRT televizijos laidos „Duokim garo“ tiesioginė transliacija Vilnius,
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija;
- geguţės 31 d. - LRT televizijos laidos „Duokim garo“ tiesioginė transliacija
Vilnius, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija;
- birţelio 22 d. dalyvavo Joninių šventėje Švenčionių raj. Adutiškio mietelyje.
Švenčionių raj. Adutiškio kultūros centras;
- rugpjūčio 3 d. dalyvavo renginyje „Palūšės Regata 2013“ Palūšė prie Lūšių eţero,
Ignalinos raj.;
- rugpjūčio 4 d. dalyvavo šventėje „Mielagėnų miesteliui 245 metai“, Mielagėnai;
- rugpjūčio 16 d. dalyvavo šventėje „Svėdasams – 510“, Svėdasai.
Kita veikla Visagine:
- sausio 18 d. dalyvavo VŠĮ Visagino pirminės sveikatos prieţiūros centro 15-os metų
veiklos jubiliejaus šventiniame renginyje, VKC;
- geguţės 18 d. dalyvavo Sekminių šventėje, amfiteatras tarp VKC ir Visagino
„Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos;
- birţelio 1 d. dalyvavo Aukštaitijos regiono liaudiškos muzikos festivalyje „Mūsų
pėdos“, VKC „Bangos“ kiemelis, Visaginas;
- birţelio 23 d dalyvavo Joninių šventėje, VKC „Bangos“ kiemelis, Visaginas;
- rugpjūčio 3 d. organizavo gyvos muzikos vakarą, VKC „Sedulinos“ kiemelis;
- lapkričio 16 d. dalyvavo Liaudiškų kapelų perklausoje Dainų šventei 2014 m.,
VKC.

Vresniųjų liaudiškų šokių grupė (vad. Neda Čekutytė):
Išvykos: 2013 m. kolektyvas nebuvo niekur išvykęs.
Kita veikla Visagine:
- sausio 8 d. dalyvavo Visagino filialo III-ojo amţiaus universiteto, Šokių fakulteto
kolektyvo „Serebro“ 2-jų metų gimtadienio šventėje, VKC;
- sausio 18 d. dalyvavo VŠĮ Visagino pirminės sveikatos prieţiūros centro 15-os metų
veiklos jubiliejaus šventiniame renginyje, VKC;
- kovo 10 d dalyvavo XIX šokių festivalyje „Gervė 2013“ , VKC;
- geguţės 1 d. dalyvavo Tarptautinės darbo dienos šventėje;
- geguţės 18 d. dalyvavo Sekminių šventėje, VKC;
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- birţelio 1 d. dalyvavo Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirtame renginyje
„Aukštaitijos skrynią pravėrus“ , VKC;
- rugsėjo 12 d. buvo sujungtos dvi vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Ţilmas“ ir
„Gervelė“;
- lapkričio 22 d. dalyvavo tarmių metams skirtame renginyje „Svečiai kieman
suvaţiava“, VKC.

Merginų šokių grupė „Rodničiok“ (vad. Galina Chutorskich):
Išvykos:
- lapkričio 23 d. dalyvavo XII Lietuvos tautinių maţumų sekmadieninių mokyklų
festivalyje Kauno kultūros centre „Tautos namai“.
Kita veikla Visagine:
- kovo 9 d. dalyvavo šokių festivalyje „Gervė 2013“ (atidarymas ir jubiliejinis solinis
koncertas), VKC „Bangos“ salė;
- balandţio 26 d. dalyvavo tradiciniame šokių festivalyje „Euforija – 2013“,
organizatorius – VKN, VKC „Bangos“ salė;
- balandţio 27 d. dalyvavo labdaros koncerte „Graţio vasara“, kurį organizavo groţio
salonas „Stilius“, VKC „Bangos“ salė;
- geguţės 8 d. dalyvavo Antrojo pasaulinio karo veteranams skirtame koncerte, VKC
„Bangos“ salė;
- geguţės 9 d. dalyvavo projekte „Mes Europiečiai“, organizatoriai: Visagino Draugystės
vidurinė mokykla ir VKC Visagino Europos informacijos centras Europe Direct;
- geguţės 18 d. dalyvavo Sekminių šventėje, „Gerosios vilties“ mokyklos ir VKC
amfiteatras;
- geguţės 24 d. dalyvavo Visagino liaudies meistrų darbų parodos – konkurso „Aukso
vainikas“ uţdarymo ir nugalėtojų paskelbimo šventėje, VKC;
- geguţės 30 d. dalyvavo Nataljos Riabčiuk parodos atidaryme, VKC;
- geguţės 31 d. dalyvavo Visagino „Atgimimo“ gimnazijos Paskutinio skambučio
šventėje, „Atgimimo“ gimnazija;
- birţelio 12 d. dalyvavo VIII Utenos apskrities liaudies meno parodos-konkurso „Aukso
vainikas 2013“ atidaryme, VKC;
- birţelio 23 d. dalyvavo Joninės šventėje, VKC;
- spalio 3 d. dalyvavo Mokytojų dienai skirtame renginyje Visagino „Atgimimo“
gimnazijoje. Visagino „Atgimimo“ gimnazija;
- lapkričio 21 d. dalyvavo Visagino „Atgimimo“ gimnazijos Gimimo dienos renginyje,
VKC;
- lapkričio 26 d. dalyvavo parodos „Donelaitis ir jo laikmetis“ atidaryme, VKC.
- lapkričio 30 d. organizavo koncertą „Rudeniniai rateliai“, VKC „Bangos“ salė.
- gruodţio 7 d. dalyvavo Visagino akrobatikų ir Graikų – Romėnų imtynių 35 metų
jubiliejaus koncerte, Visagino sporto centras;
- gruodţio 19 d. organizavo ir dalyvavo šventiniame renginyje „Naujametė eglutė“
vaikams. VKC;
- gruodţio 21 d. dalyvavo VKC ukrainiečių ansamblio „Kalyna“ ataskaitiniame koncerte
„Nuo Kalėdų iki Kalėdų“, VKC.

Instrumentinis dţiazo kolektyvas (vad. Ilya Churakov):
Išvykos: 2013 m. kolektyvas nebuvo niekur išvykęs.
Kita veikla Visagine:
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- sausio 13 d. dalyvavo kalėdinėje Visagino stačiatikių bendruomenės narių vakaronėje,
restoranas „Pas Natalja“;
- kovo 8 d. dalyvavo uţdarame IAE nepriklausomos profsąjungos poilsio vakare, Č.
Sasnausko menų mokyklos patalpos „Nostalgija“;
- geguţės 18 d. dalyvavo renginyje „Gatvės muzikos diena“ Visaginas, Sedulinos al.
- rugpjūčio 3 d. VKC kiemelyje (Vilties g. 5) organizavo Visagino miesto gimtadieniui
skirtą gyvos muzikos vakarą;
- spalio 12 d. dalyvavo VIII Tarptautinio monospektaklių festivalio „Atspindys“
uţdaryme, VKC;
- gruodţio 21 d. dalyvavo uţdarame IAE nepriklausomos profsąjungos poilsio vakare,
VKC.

Ukrainiečių dainų ansamblis „Kalyna“ (vad. Marina Betina):
Išvykos:
- sausio 12 d. - koncertinė išvyka į Panevėţio rajoną Naujamiestį ir Mieţiškius kartu su
VKC mėgėjų meno kolektyvais „Samanyčia“, „Bylina“, „Ţavaronok“ ir „Prazdnik“
vokaliniu trio. Kelionės metu įvyko 2 koncertai, kuriuose buvo pristatytos rusų kalėdinio
laikotarpio tradicijos, ukrainietiškos vestuvių tradicijos. Naujamiesčio kultūros centras –
dailės galerija, Mieţiškių kultūros centras.;
- rugsėjo 15 d. dalyvavo renginyje „Tautų mugė“, Vilnius;
- rugsėjo 22 d. dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Kultūrų tiltai“, Alytus;
- rugsėjo 26-29 d. - išvyka į VII tarptautinį folkloro festivalį „Bereginia“, Luckas
(Ukraina);
- lapkričio 16 d. dalyvavo Ukrainiečių bendrijų 25-čio jubiliejiniame koncerte Ukrainos
ambasadoje, Vilnius;
- lapkričio 24 d. dalyvavo Pagyvenusių ţmonių konferencijoje, Kareivių namai, Vilnius.
Kita veikla Visagine:
- sausio 26 d. pristatė koncertinę programą „Koliada“, restoranas „Gabriella“;
- kovo 16 d. dalyvavo koncerte, skirtame T. G. Ševčenkos atminimui, VKC;
- balandţio 14 d. dalyvavo folklorinių kolektyvų perklausoje, VKC;
- birţelio 23 d. dalyvavo Joninių šventėje, VKC;
- gruodţio 21 d. organizavo ataskaitinį koncertą „Vidris dva, doris dva“ („Nuo Kalėdų iki
Kalėdų“), VKC.

Vokalinis kolektyvas „Orfej“ (vad. Ana Tarakanova):
Išvykos:
- geguţės 11 d. Koncertinė išvyka į Ignalinos rajono Rimšės mestelį, kur vyko Motinos
dienai skirtas šventinis koncertas;
- geguţės 30 d. koncertinė išvyka į Daugpilį (Latvija) dalyvauti Daugpilio Rusų kultūros
centro organizuojamojoje Slavų kultūros dienų programoje „Sibiro gyventojų
susitikimas“.
Kita veikla Visagine:
- sausio 12 d. dalyvavo Visagino pensininkų klubo Naujametiniame vakare, VKC;
- vasario 17 d. dalyvavo koncerte-parodoje „Sretenskije vstreči“ pagal projektą
„Susipaţinimas su menu“, Šv. Panteleimono cerkvė;
- kovo 7 d. dalyvavo koncerte „Moteris ir pavasaris“, Visagino socialinių paslaugų
centras;
- kovo 29 d. organizavo koncertą „Dovanokite moterims gėles“, VKC;
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- geguţės 6 d. dalyvavo Motinos dienai skirtame renginyje, Visagino neįgaliųjų draugija.
- geguţės 8 d. dalyvavo Antrojo pasaulinio karo veteranams skirtame renginyje, VKC;
- geguţės 18 d. dalyvavo parodos „Romanovų dinastija ir Kolomenskoje“ atidaryme,
Visagino viešosios bibliotekos galerija;
- rugpjūčio 3 d. dalyvavo Visagino miesto šventei skirtame renginyje;
- rugsėjo 25 d. dalyvavo Visagino filialo III amţiaus universiteto parodos „Močiutės
deimantai“ atidaryme, VKC;
- spalio 3 d. dalyvavo Tarptautinei pagyvenusių ţmonių dienai skirtame renginyje,
Visagino socialines paslaugų centras;
- spalio 15 d. dalyvavo regioniniame ţmonių su negalia festivalyje „Vilties paukštė“,
VKC;
- spalio 19 d. organizavo kolektyvo 20 m. kūrybinės veiklos koncertą „Orfej kviečia
draugus“, VKC;
- lapkričio 21 d. koncertavo Visagino filialo III amţiaus universiteto senjorų suvaţiavime.
VKC;
- gruodţio 3 d. dalyvavo Pasaulinei neįgaliųjų dienai skirtame renginyje, VKC;
- gruodţio 11 d. organizavo chorinės muzikos koncertą, VKC.

Vokalinis ansamblis „Duša“ (vad. Ana Tarakanova):
Išvykos: - 2013 m. kolektyvas nebuvo niekur išvykęs.
Kita veikla Visagine:
- vasario 22 d. koncertavo Visagino savivaldybės (gimtosios ir uţsienio) rusų kalbos
olimpiados uţdaryme, Visagino „Gerosios vilties“ mokykla;
- geguţės 8 d. dalyvavo Antrojo pasaulinio karo veteranams skirtame renginyje, VKC;
- rugpjūčio 26 d. koncertavo Europos kalbų renginyje, Visagino „Verdenės“ gimnazija;
- spalio 19 d. dalyvavo koncerte „Orfej kviečia draugus“, VKC;
- gruodţio 10 d. dalyvavo chorinės muzikos koncerte, VKC.

Moterų choras „Banga“ (vad. Tatjana Turočkina):
Išvykos:
- geguţės 11 d. dalyvavo Motinos dienai skirtame šventiniame koncerte, Ignalinos
raj. Rimšės seniūnija.
Kita veikla Visagine:
- vasario 12 d. dalyvavo Uţgavėnių renginyje, VKC;
- geguţės 8 d. koncertavo Antrojo pasaulinio karo veteranams skirtame renginyje;
- rugpjūčio 3 d. koncertavo Visagino miesto šventės renginyje - Senjorų programa
„Senjorų gėrybės“;
- spalio 1 d. dalyvavo Tarptautinei pagyvenusiųjų ţmonių dienai skirtame
renginyje;
- spalio 19 d. dalyvavo VKC vokalinio kolektyvo „Orfej“ 20 m. kūrybinės veiklos
šventėje, VKC;
- gruodţio 11 d. organizavo ir dalyvavo „Chorinės muzikos koncerte“, VKC.

Vaikų ir jaunimo vokalinis ansamblis „Solovuški“ (vad. Tatjana
Turočkina):
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Išvykos:
- geguţės 11 d. dalyvavo Motinos dienai skirtame šventiniame koncerte, Ignalinos
raj., Rimšės seniūnija.
Kita veikla Visagine:
- sausio 12 d. dalyvavo Visagino statybininkų klubo Naujametiniame poilsio
vakare, VKC;
- vasario 2 d. koncertavo Visagino „Atgimimo“ gimnazijos absolventų susitikimo
vakare;
- kovo 8 d. dalyvavo Tarptautinei moters dienai skirtame koncerte;
- balandţio 18 d. dalyvavo Visagino Atgimimo gimnazijos renginyje „Mis ir
Misteris „Atgimimo“;
- birţelio 12 d. koncertavo Rusų poezijos ir muzikos festivalyje, kurį organizavo
VšĮ „Aukštaitijos eţerai“;
- rugpjūčio 3 d. dalyvavo Visagino miesto šventėje. Vaikų programa „ Maţieji
rūpestėliai“;
- rugpjūčio 3 d. dalyvavo Visagino miesto šventėje. Vakaro programa „Gimtadienio
linksmybės“;
- rugpjūčio 30 d. koncertavo Visagino PC „ Domino“ gimtadienio renginyje;
- spalio 19 d. dalyvavo VKC vokalinio kolektyvo „Orfej“ 20 m. kūrybinės veiklos
šventėje, VKC.;
- lapkričio 21 d. dalyvavo Visagino „ Atgimimo“ gimnazijos gimtadienio šventėje,
VKC;
- gruodţio 11 d. organizavo ir dalyvavo „Chorinės muzikos koncerte“ , VKC;
- gruodţio 19 d. dalyvavo šventiniame renginyje „Naujametė eglutė vaikams“,
VKC.

Rusų liaudies dainų ansamblis „Rodnik“ (vad. Tatjana Turočkina):
Išvykos:
- geguţės 11 d. Šventinis koncertas, skirtas Motinos dienai. Ignalinos rajono
savivaldybės administracijos Rimšės seniūnija.
Kita veikla Visagine:
- vasario 12 d. dalyvavo Uţgavėnių šventėje, VKC;
- balandţio 13 d. dalyvavo respublikiniame folkloro konkurse „Tradicijų paveldėtojai“ ,
VKC;
- kovo 3 d. dalyvavo Visagino miesto šventėje. Vakaro programa „Gimtadienio
linksmybės“;
- spalio 1 d. koncertavo Tarptautinei pagyvenusiųjų ţmonių dienai skirtame renginyje,
VKC;
- spalio 19 d. dalyvavo VKC vokalinio kolektyvo „Orfej“ 20 m. kūrybinės veiklos
šventėje, VKC;
- gruodţio 11 d. organizavo ir dalyvavo „Chorinės muzikos koncerte“, VKC;
- gruodţio 13 d. dalyvavo miesto kalėdinės eglės įţiebimo šventėje.

Pensininkų klubo ir VKC senjorų choras „Melodija“ (vad. Svetlana
Basistaja):
Išvykos:
- rugpjūčio 21 d. koncertinė išvyka „Dţiaugiamės saule ir jūra“, Šventoji;
- rugpjūčio 24 d. koncertinė išvyka „Dėkingumas jūrai“, Šventoji;
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- rugpjūčio 21 d. dalyvavo V respublikiniame dainų kūrybos festivalyje „Skambėk
daina“, Lenkų kultūros centras, Vilnius.
Kita veikla Visagine:
- sausio 10 d. dalyvavo renginyje „Svečių koncertas iš Visagino Pensininkų klubo“,
Visagino Socialinės globos namai;
- sausio 14 d. koncertavo Naujametiniame poilsio vakare, Visagino pensininkų klubo
patalpos;
- vasario 25 d. organizavo koncertą „Gera nuotaika“, Visagino Pensininkų klubo
patalpos;
- kovo 7 d. dalyvavo Tarptautinei moters dienai skirtame koncerte „Moterys ir pavasaris“,
Visagino Socialinių paslaugų centras;
- balandţio 18 d. organizavo koncertą „Pavasaris atėjo“;
- geguţės 7 d. dalyvavo koncerte „Mama, ant tavo rankų supasi gerumas“;
- rugpjūčio 3 d. dalyvavo Visagino miesto šventinėje programoje „Mūsų dienos kaip
šventė“;
- rugpjūčio 9 d. pasirodymas senjorų šokių vakare „Kam virš...“, Kosmoso g. aikštelė;
- rugsėjo 17 d. organizavo koncertą „Lik sveika, vasarėlė“, Visagino Neįgaliųjų centro
kiemas;
- spalio 1 d. dalyvavo Tarptautinei pagyvenusiųjų ţmonių dienai skirtame renginyje,
VKC;
- spalio 10 d. koncertavo Pasaulinei psichinės sveikatos dienai skirtame renginyje
„Nenustok šypsotis“, Socialinių paslaugų centras;
- lapkričio 21 d. koncertavo Lietuvos III amţiaus universiteto senjorų suvaţiavimo
renginyje, VKC;
- gruodţio 11 d. organizavo ir dalyvavo chorinės muzikos koncerte, VKC;
- gruodţio 13 d. organizavo koncertą „Sveikata Jums, mieli senjorai“, Visagino socialinių
paslaugų centras.

Visagino neįgaliųjų draugijos ir VKC dainų mylėtojų klubas „Pušelės“
(vad. Olga Šinkarenko):
Išvykos:
- geguţės 3 d. dalyvavo šventiniame koncerte, skirtame Zarasų neįgaliųjų draugijos
gimimo dienai paminėti – Zarasų kultūros centras;
- birţelio 6 d. koncertinė išvyka į į Mielagėnus, Mielagėnų kultūros centras;
- lapkričio 19 d. dalyvavo projekto „Būkime kartu“ socialiniame renginyje „Čia – mūsų
namai“, Švenčionėlių kultūros centras.
Kita veikla Visagine:
- vasario 12 d. dalyvavo VKC renginyje „Uţgavėnės“;
- kovo 8 d. organizavo ir dalyvavo šventinį koncertą, skirtą Motinos dienai paminėti,
Visagino neįgaliųjų draugija;
- rugpjūčio 3 d. dalyvavo Visagino miesto šventinėje programoje „Mūsų dienos kaip
šventė“;
- rugsėjo 17 d. dalyvavo kūrybinėje programoje „Rudens dovanos“ (paroda, koncertas),
Visagino neįgaliųjų draugijos patalpos;
- spalio 15 d. dalyvavo respublikiniame neįgaliųjų draugijų meno kolektyvų festivalyje
„Vilties paukštė-2013“ , VKC;
- gruodţio 3 d. koncertavo Tarptautinei ţmonių su negalia dienai skirtame renginyje,
VKC;
- gruodţio 11 d. organizavo ir dalyvavo „Chorinės muzikos koncertą“ , VKC.

Lenkų dainų ansamblis „Tumelianka“ (vad. Svetlana Mikelskaitė):
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Išvykos:
- rugpjūčio 11 d. dalyvavo II-ame lenkų kultūros festivalyje Varėnos raj. Kijučių kaime;
- rugsėjo 21 d. dalyvavo Derliaus šventėje ,,Gausybės ragas“ Jonavoje;
- gruodţio 27 d. dalyvavo Kalėdiniame koncerte Rimšės kultūros centre.
Kita veikla Visagine:
- birţelio 22 d. koncertavo Joninių šventėje, VKC;
- spalio 19 d. organizavo koncertą, skirtą ansamblio 15 metų jubiliejaus proga, VKC;
- lapkričio 9 d. organizavo Visagino XIV-ąjį lenkų kultūros festivalį, VKC;
- gruodţio 20 d. organizavo kalėdinį vakarą ,,Tylioji naktis“, VKC.

Vaikų ir jaunimo teatro kolektyvas „Teatriukas“ (vad. Birutė
Klevickienė):
Išvykos:
- lapkričio 30 d. dalyvavo Lietuvos dainų šventės atrankoje Trakuose.
Kita veikla Visagine:
- sausio 13 d. organizavo ir dalyvavo Lietuvos Laisvės Gynėjų dienos paminėjimą .
Atlikta poetinė- muzikinė kompozicija „ Atsigręţkim“, VKC;
- vasario 16 d. organizavo ir dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės dienos, Vasario 16osios paminėjimą „Vardan tos Lietuvos...“ Parodyta teatralizacija pagal ištraukas iš Augustino
Griciaus komedijos „Palanga“ bei Alfonso Eidinto monografiją „Antanas Smetona“ , VKC;
- kovo 27 d. organizavo ir dalyvavo vakarą-siurprizą „Jo Didenybės valdose“, skirtą
Tarptautinės Teatro dienos paminėjimui, VKC;
- balandţio 30 d. spektaklio vaikams „Didysis gintaras“ premjera, VKC;
- geguţės 22 d. buvo parodyti du spektakliai vaikams „Didysis gintaras, VKC;
- rugpjūčio 3 d. du kolektyvo nariai buvo Visagino miesto šventės vedantieji, VKC;
- spalio 1 d. buvo parodytas spektaklis vaikams „Didysis gintaras“ , VKC;
- spalio 8 d. organizavo VIII tarptautinio monospektaklių festivalio „Atspindys“
atidarymą, VKC.

Teatras „Gyvenimas graţus!“ (vad. Birutė Klevickienė):
Išvykos:
- geguţės 10 d. pristatė spektaklį suaugusiesiems „Vulkano“ motelio paslaptis“, Aviliai,
Ignalinos raj.
- lapkričio 26 d. dalyvavo Lietuvos dainų šventės teatrų atrankoje, Subačius, Kupiškio r.
Kita veikla Visagine:
- vasario 16 d. organizavo Lietuvos Nepriklausomybės dienos, Vasario 16-osios
paminėjimą „Vardan tos Lietuvos...“ Parodyta tetralizacija pagal ištraukas iš Augustino
Griciaus komedijos „Palanga“ bei Alfonso Eidinto monografiją „Antanas Smetona“ ,
VKC;
- kovo 9 d. organizavo XIX šokių festivalio „Gervė“ atidarymą ir vedė šokių kolektyvo
„Rodničiok“ 25-erių metų kūrybinės veiklos koncertą, VKC;
- kovo 11 d. vedė XIX šokių festivalio „Gervė“ liaudiškų šokių koncertą, skirtą Lietuvos
Valstybės atkūrimo paminėjimui, organizavo iškilmingą festivalio uţdarymą, VKC;
- kovo 22 d. dalyvavo VKC velykiniame renginyje „ Saulele, kelk!“ , VKC;
- kovo 27 d. organizavo vakarą- siurprizą „Jo Didenybės valdose“, skirtą Tarptautinei
Teatro dienai paminėti. Parodyta programa, kurioje ištraukos iš spektaklių: R. Kaškausko
„Vulkano“ motelio paslaptis“, A. Kairio „Sidabrinės šliurės“, A. Griciaus „Palanga“.
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Panaudotos įvairių autorių mintys apie Teatrą. Jungiamieji epizodai pagal A.de SentEgziuperi „Maţąjį princą“ , VKC;
- geguţės 9 d. parodė spektaklį suaugusiesiems „Vulkano“ motelio paslaptis“, VKC;
- birţelio 22 d. Joninių šventėje pristatė teatralizuotą apeiginę dalį, VKC;
- spalio 8 d. organizavo VIII tarptautinio monospektaklių festivalio „Atspindys“
atidarymą, VKC;
- gruodţio 13 d. vedė Visagino kalėdinės eglės įţiebimo šventę.

Folkloro kolektyvai
Totorių folkloro ansamblis „Miras“ (vad. Klara Durchisanova)
Išvykos:
- kovo 2 d. dalyvavo totorių kulinarinio paveldo pristatymo šventėje Minske
(Baltarusija) ir pristatė Lietuvos totorių kulinarinį paveldą;
- birţelio 22 d. dalyvavo totorių nacionalinėje šventėje „Sabantui“ Trakuose;
- rugsėjo 15 d. dalyvavo festivalyje „Tautų mugė“ Vilniuje;
- rugsėjo 25 d. dalyvavo VIII-ame tarptautiniame folkloro festivalyje „Pokrovskije
kolokola“ Vilniuje.
Kita veikla Visagine:
- balandţio 13 d. dalyvavo meno kolektyvų konkurse-apţiūroje „Tradicijų
paveldėtojai“, kuri įvyko VKC;
- geguţės 18 d. dalyvavo VKC organizuotoje Sekminių šventėje, VKC;
- birţelio 8 d. organizavo ir dalyvavo totorių nacionalinę šventę „Sabantui“, Tilţės
kaime;
- spalio 5 d. dalyvavo Visagino totorių bendrijos projektiniame teatralizuotame
renginyje „Aulak ioi“ , VKC.
Rusų folkloro ansamblis „Bylina“ (vad. Elena Churakova)
Išvykos:
- sausio 12 d. koncertinė išvyka į Panevėţio rajoną Naujamiestį ir Mieţiškius.
Kelionės metu įvyko 2 koncertai, kuriuose buvo pristatytos rusų kalėdinio
laikotarpio tradicijos. Naujamiesčio kultūros centras – dailės galerija, Mieţiškių
kultūros centras;
- rugsėjo 21 d. dalyvavo derliaus šventėje „Gausybės ragas“, koncertas Jonavoje;
- rugsėjo 25 d. dalyvavo VIII-ame Tarptautiniame folkloro festivalyje „Pokrovskije
kolokola“, Vaikų folkloro asamblėja, Vilnius;
- lapkričio 16-17 dienomis dalyvavo Tarptautiniame religinės dainos konkurse
Semiatyče (Lenkija);
- lapkričio 18 d. dalyvavo liaudies dainų ir šokių koncerte Belsk-Podliasskij
(Lenkija);
- lapkričio 28 d. dalyvavo Tarptautiniame jaunimo konkurse-festivalyje „Ruskaja
pesnia – 2013“, Vilnius.
Kita veikla Visagine:
- sausio 7 ir 19 dienomis organizavo ir pravedė tradicines liaudies apeigas –
Kalėdojimą Visagine, Turmante ir Zarasuose;
- sausio 13 d. organizavo ir pravedė kalėdinę vakaronę Visagino stačiatikių
bendruomenės nariams, restoranas „Pas Natalja“;
- kovo 16 d. VKC Etnokultūrų salėje organizavo visaginiečiams vaikams šventę
„Uţgavėnės“;
- kovo 17 d. Visagino apylinkėse organizavo ir pravedė etnografinę šventę
„Maslenica“;
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-

balandţio 13 d. dalyvavo meno kolektyvų konkurse-apţiūroje „Tradicijų
paveldėtojai“, kuri įvyko VKC;
balandţio 27 d. Visagino apylinkėse organizavo ir pravedė etnografinę šventę
,,Pavasario šaukimas“;
geguţės 5 d. Visagine organizavo ir pravedė etnografinę šventę „Velykos“.
geguţės 7 d. Visagino lopšelyje/darţelyje „Gintarėlis“ organizavo ir pravedė
festivalį „Slavų mozaika“;
geguţės 18 d. dalyvavo VKC organizuotoje Sekminių šventėje;
birţelio 12 d. dalyvavo VIII Utenos apskrities liaudies meno parodos-konkurso
„Aukso vainikas-2013“ laureatų pagerbimo šventėje, VKC;
birţelio 17-23 dienomis dalyvavo Liaudies meno ir amatų stovykloje, VKC;
birţelio 23 d. Visagino apylinkėse organizavo ir pravedė etnografinę šventę
,,Troica“;
spalio 25 d. Visagino paramos vaikui centre organizavo ir pravedė apeiginę
šventę-vakaronę ,,Kapustnica“;
lapkričio 9 d. dalyvavo VKC vykusiame Tarptautiniame jaunimo konkursasfestivalis „Ruskaja pesnia – 2013“ I turas.

Rusų vaikų folkloro ansamblis „Ţavoronok“ (vad. Elena Churakova)
Išvykos:
- sausio 12 d. koncertinė išvyka į Panevėţio rajoną Naujamiestį ir Mieţiškius.
Kelionės metu įvyko 2 koncertai, kuriuose buvo pristatytos rusų kalėdinio
laikotarpio tradicijos. Naujamiesčio kultūros centras – dailės galerija, Mieţiškių
kultūros centras;
- birţelio 1 d. dalyvavo Respublikiniame moksleivių liaudies dailės konkurse
„Sidabro vainikėlis“ ir finalininkų ir laureatų pagerbimo šventėje Kauno kultūros
centre „Tautos namai“;
- rugsėjo 21 d. dalyvavo derliaus šventėje „Gausybės ragas“, koncertas Jonavoje;
- rugsėjo 25 d. dalyvavo VIII-ame Tarptautiniame folkloro festivalyje „Pokrovskije
kolokola“, Vaikų folkloro asamblėja, Vilnius;
- lapkričio 28 d. dalyvavo Tarptautiniame jaunimo konkurse-festivalyje „Ruskaja
pesnia – 2013“, Vilnius.
Kita veikla Visagine:
- sausio 13 d. organizavo ir pravedė kalėdinę vakaronę Visagino stačiatikių
bendruomenės nariams, restoranas „Pas Natalja“;
- vasario 25 d. dalyvavo VKC organizuotame Lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų
konkurso „Tramtatulis” ir Respublikinio moksleivių liaudies dailės konkurso
„Sidabro vainikėlis” atidaryme;
- kovo 16 d. VKC Etnokultūrų salėje organizavo visaginiečiams vaikams šventę
„Uţgavėnės“;
- kovo 17 d. Visagino apylinkėse organizavo ir pravedė etnografinę šventę
„Maslenica“;
- balandţio 13 d. dalyvavo meno kolektyvų konkurse-apţiūroje „Tradicijų
paveldėtojai“, kuri įvyko VKC;
- balandţio 27 d. Visagino apylinkėse organizavo ir pravedė etnografinę šventę
,,Pavasario šaukimas“;
- geguţės 5 d. Visagine organizavo ir pravedė etnografinę šventę „Velykos“;
- geguţės 7 d. Visagino lopšelyje/darţelyje „Gintarėlis“ organizavo ir pravedė
festivalį „Slavų mozaika“;
- geguţės 18 d. dalyvavo VKC organizuotoje Sekminių šventėje;
- birţelio 17-23 dienomis dalyvavo Liaudies meno ir amatų stovykloje, VKC;
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birţelio 23 d. Visagino apylinkėse organizavo ir pravedė etnografinę šventę
,,Troica“;
spalio 25 d. Visagino paramos vaikui centre organizavo ir pravedė apeiginę
šventę-vakaronę ,,Kapustnica“;
lapkričio 9 d. dalyvavo VKC vykusiame Tarptautiniame jaunimo konkursasfestivalis „Ruskaja pesnia – 2013“ I turas;
Gruodţio 19 d. dalyvavo VKC šventiniame renginyje vaikams „Naujametė
eglutė“.

Modernaus folkloro kolektyvas „Prazdnik“ (vad. Ilya Churakov)
Išvykos:
- sausio 12 d. koncertinė išvyka į Panevėţio rajoną Naujamiestį ir Mieţiškius.
Kelionės metu įvyko 2 koncertai, kuriuose buvo pristatytos rusų kalėdinio
laikotarpio tradicijos. Naujamiesčio kultūros centras – dailės galerija, Mieţiškių
kultūros centras;
- geguţės 5 d. dalyvavo Tarptautiniame folkloro festivalyje „Skamba skamba
kankliai“ Vilniuje;
- lapkričio 28 d. dalyvavo Tarptautiniame jaunimo konkurse-festivalyje „Ruskaja
pesnia – 2013“, Vilnius.
Kita veikla Visagine:
- sausio 7 ir 19 dienomis organizavo ir pravedė tradicines liaudies apeigas –
Kalėdojimą Visagine, Turmante ir Zarasuose;
- kovo 8 d. koncertavo IAE nepriklausomos profsąjungos poilsio vakare, kuris
įvyko Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykloje;
- kovo 17 d. Visagino apylinkėse organizavo ir pravedė etnografinę šventę
„Maslenica“;
- geguţės 6 d. Visagine organizavo ir pravedė sakralinės muzikos koncertą Visagino
stačiatikių bendruomenės nariams;

-

birţelio 17-23 dienomis dalyvavo Liaudies meno ir amatų stovykloje, VKC;
birţelio 23 d. Visagino apylinkėse organizavo ir pravedė etnografinę šventę
,,Troica“;
rugpjūčio 3 d. kolektyvas dalyvavo Visagino miesto gimtadienio šventės
renginiuose;
lapkričio 9 d. dalyvavo VKC vykusiame Tarptautiniame jaunimo konkursasfestivalis „Ruskaja pesnia – 2013“ I turas.

Baltarusių folkloro ansambliai „Suzorje“ (vad. Irina Urbonavičienė)
Išvykos:
- sausio 11 d. dalyvavo Vilniaus Tautinių bendrijų folkloro šventėje, kurioje
pristatė programą „Visaginskie kaliadki“;
- birţelio 25 d. – liepos 3 d. dalyvavo XIII tarptautinėje vasaros kūrybinėje
mokykloje-seminare „Tradicija”, Organizatoriai – Lietuvos tautinių maţumų
folkloro ir etnografijos centras, Slavų tradicinės muzikos mokykla, Vilniaus rusų
folkloro centras, Palanga;
- liepos 7 d. dalyvavo Etnografiniame festivalyje Trakuose „Belaruskae kupalle“;
- rugpjūčio 25 d. dalyvavo Liaudies dainų festivalyje „Zbiraem zorny karagod“,
Verchnedvinske (Baltarusija);
- rugpjūčio 25 d. dalyvavo respublikiniame konkurse „Retro-šliager“, kur taip pat
dalyvavo apie 30 solistų ir ansamblių iš Baltarusijos, Rusijos ir Lietuvos. VKC
Baltarusių folkloro ansamblis „Suzorje“ gavo diplomą uţ III vietą,
Verchnedvinskas (Baltarusija);
- rugsėjo 21 d. dalyvavo derliaus šventėje „Gausybės ragas“ Jonavoje.
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rugsėjo 22 d. dalyvavo VIII-ame Lietuvos tautų festivalyje „Kultūrų tiltai 2013“,
Alytuje;
- rugsėjo 26 d. dalyvavo VIII-ame Tarptautiniame folkloro festivalyje „Pokrovskije
kolokola“ Vilniuje.
Kita veikla Visagine:
- sausio 5 d. dalyvavo VKC organizuotoje šventėje vaikams „Kalėdinė eglutė“;
- sausio 7 d. dalyvavo Visagino Socialinių paslaugų centro Labdaros šventėje
„Kaliadki“;
- sausio 7 d. organizavo renginį „Visaginskie kaliadki“, Visagino gyventojams,
VKC;
- vasario 12 d. dalyvavo VKC organizuotame renginyje „Uţgavėnės“;
- kovo 15 d. dalyvavo Visagino Draugystės vidurinės mokyklos renginyje ,,Viso
gero, Uţgavėnės!“
- balandţio 13 d. dalyvavo VKC organizuotoje folkloro kolektyvų apţiūroje
„Tradicijų paveldėtojai“;
- geguţės 18 d. dalyvavo VKC organizuotoje Sekminių šventėje.
-

Vaikų baltarusių folkloro ansamblis „Tanočak“ (vad. Irina Urbonavičienė)
Išvykos:
- sausio 11 d. dalyvavo Vilniaus Tautinių bendrijų folkloro šventėje, kurioje
pristatė programą „Visaginskie kaliadki“;
- birţelio 25 d. – liepos 3 d. dalyvavo XIII tarptautinėje vasaros kūrybinėje
mokykloje-seminare „Tradicija”, Organizatoriai – Lietuvos tautinių maţumų
folkloro ir etnografijos centras, Slavų tradicinės muzikos mokykla, Vilniaus rusų
folkloro centras, Palanga;
- liepos 7 d. dalyvavo Etnografiniame festivalyje Trakuose „Belaruskae kupalle“;
- rugsėjo 21 d. dalyvavo derliaus šventėje „Gausybės ragas“ Jonavoje;
- rugsėjo 26 d. dalyvavo VIII-ame Tarptautiniame folkloro festivalyje „Pokrovskije
kolokola“ Vilniuje;
- spalio 12 d. dalyvavo Vilniuje vykusiame XVI-ame Tarptautiniame festivalyje
„Sviata belaruskaj pesni“;
- lapkričio 23 d. dalyvavo XII-ame Lietuvos tautinių maţumų sekmadieninių
mokyklų festivalyje Kaune.
Kita veikla Visagine:
- sausio 5 d. dalyvavo VKC organizuotoje šventėje vaikams „Kalėdinė eglutė“;
- sausio 7 d. dalyvavo Visagino Socialinių paslaugų centro Labdaros šventėje
„Kaliadki“;
- sausio 7 d. organizavo renginį „Visaginskie kaliadki“, Visagino gyventojams,
VKC;
- vasario 12 d. dalyvavo VKC organizuotame renginyje „Uţgavėnės“;
- kovo 15 d. dalyvavo Visagino Draugystės vidurinės mokyklos renginyje ,,Viso
gero, Uţgavėnės!“;
- kovo 22 d. dalyvavo Velykinių renginių cikle „Saulele, kelk“, VKC;
- balandţio 13 d. dalyvavo VKC organizuotoje folkloro kolektyvų apţiūroje
„Tradicijų paveldėtojai“;
- geguţės 7 d. dalyvavo Labdaros koncerte Visagino Socialinių paslaugų centre;
- geguţės 18 d. dalyvavo VKC organizuotoje Sekminių šventėje.
VKC folkloro ansamblis „Krusnė“ (vad. Diana Skvarčinskaitė)
Išvykos:
- spalio 5 d. dalyvavo Smalvų kaimo festivalyje. Vyko su programa apie paukščius
„Barkšti, barkšti paukšteliai“ (Zarasų raj.);
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lapkričio 24 d. dalyvavo Zarasų kultūros centre vykusioje 2014 m. Dainų šventės
folkloro dienos programų perklausoje. Buvo pristatyta programa „Laimės buveinė
– Liepa“;
- gruodţio 29 d. dalyvavo folkloro ansamblio „Čičirys“ 5 m. gimtadienio šventėje
Suvieke (Zarasų raj.). Kolektyvas pristatė programą „Atvaţiuoja Kalėdos“.
Kita veikla Visagine:
- vasario 12 d. dalyvavo VKC organizuotoje Uţgavėnių šventėje, organizavo
eiseną Visagino mieste;
- vasario 25 d. dalyvavo VKC organizuotos Respublikinės moksleivių liaudies
darbų parodos – konkurso „Sidabro vainikėlis“ Visagino miesto turo atidaryme;
- balandţio 11 d. Visagino bibliotekoje Tarmių metams skirtame renginyje pristatė
programą „Barkšti, barkšti paukšteliai“;
- geguţės 18 d. dalyvavo VKC organizuotoje miesto Sekminių šventėje;
- geguţės 24 d. dalyvavo Visagino liaudies meistrų darbų parodos – konkurso
„Aukso vainikas“ uţdarymo ir nugalėtojų paskelbimo šventėje, VKC;
- birţelio 12 d. dalyvavo VIII Utenos apskrities liaudies meno parodos-konkurso
„Aukso vainikas-2013“ laureatų pagerbimo šventėje, VKC;
- liepos 6 d. dalyvavo Mindaugo Karūnavimo dienai skirtame renginyje „Lietuva prie 500 mln. Vienijančio Europos sąjungos vairo“, VKC;
- rugpjūčio 3 d. dalyvavo Visagino miesto gimtadienio šventėje;
- lapkričio 22 d. organizavo Adventinę vakaronę, VKC;
- lapkričio 22 d. dalyvavo VKC Tarmių metams skirtame renginyje „Svečiai
kieman suvaţiava“;
- lapkričio 28 d. organizavo vakaronę Visagino totoriams, Projekto „Kaip
vakarodavo lietuviai ir totoriai“ pabaiga, VKC;
- lapkričio 29 d. dalyvavo „Verdenės“ gimnazijos tradiciniame renginyje „Padėkos
diena“, kur pristatė programą „Laimės buveinė – Liepa“.
-

VKC DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI, SEMINARAI 2013 M.

Danutė Morkūnienė

SDG konsultacijų kompanijos konsultacinis seminaras
„Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį
teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarka“,2013-11-06,
paţymėjimas Nr. 16 (4 val.)
Viešoji įstaiga „Viskas darbdaviams“ . Mokėsi pagal vaikų turizmo
vadovų mokymo programą, atestuotas saugos ir sveikatos
klausimais, 2013-03-05, paţymėjimo reg. Nr. 5-49

Violeta Abarienė

Europe Direct, baigė Verslumo akademiją „EkoPilietis“, 2013-11-27,
yra paţymėjimas b/n
Viešoji įstaiga „Viskas darbdaviams“ . Mokėsi pagal vaikų turizmo
vadovų mokymo programą, atestuotas saugos ir sveikatos
klausimais, 2013-03-05, paţymėjimo reg. Nr. 5-50

Galina Chutorskich

Lietuvos liaudies kultūros centras „2014 m. Lietuvos dainų šventės
Šokių dienos repertuaras“, 2013-09-29, paţymėjimas Nr. G-88 (42
val.)

Larisa Podberiozkina

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras „Aktyvių švietimo metodų
taikymas puoselėjant tautinę kultūrą“, 2013-12-06, Nr. (1.18) V42497 (6 val.).
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Aurimas Gudas

Lietuvos liaudies kultūros centras „Praktiniai etnomuzikavimo
kursai Visagine“, 2013-08-20-23., paţymėjimas Nr. 5466 (21 val)

Valentina Kociuba

Europe Direct, baigė Verslumo akademiją „EkoPilietis“, 2013-11-27,
yra paţymėjimas b/n

Neda Čekutytė

Viešoji įstaiga „Viskas darbdaviams“ . Mokėsi pagal vaikų turizmo
vadovų mokymo programą, atestuotas saugos ir sveikatos
klausimais, 2013-03-05, paţymėjimo reg. Nr. 5-51

Aleksandra Orechienė

UAB „Ţinių centras“, „Viešųjų pirkimų naujovės 2014 m.
Elektroninių viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis“ 201312-16, Nr. 1898 (6 val.)

Irena Samachvalova

UAB „Factus Sum“ „VSAFAS praktinis taikymas: 2013 metų
naujovės“ 2013-12-10, Nr. 2785 (8 val.)

Tatjana Chlus

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras.
Kvalifikacijos tobulinimo programa „Edukacinė programa
„Folklorinė šventė Kaliadki“, 2013-01-11, paţymėjimas Nr. K-8062
(6 val.)
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras.
Kvalifikacijos tobulinimo programa „Kompetencijų ugdymo sąlygos:
inovatyvūs mokymosi metodai ir motyvuojanti aplinka“, 2013-0326, paţymėjimas Nr. K-8335 (6 val.)
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras „Aktyvių švietimo metodų
taikymas puoselėjant tautinę kultūrą“, 2013-12-06, Nr. (1.18) V4_____ (6 val.)

Jūratė Boričevskienė

Lietuvos liaudies kultūros centras „Praktiniai etnomuzikavimo
kursai Visagine“, 2013-08-20-23, paţymėjimas Nr. 5490 (21 val.)
Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija. „Menas
ţmogaus gerovei“, paţymėjimas Nr. 2013-026 (4 val.)
Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka. Projektas „Utenos
regiono (apskrities ) kultūros darbuotojų kvalifikacijos jaunimo
kultūrinei ir socialinei įtraukčiai stiprinti didinimas“ išklausė
„Tarpkultūrinė edukacija“ 2013-09-26-27, paţymėjimas b/n (24 val.)

Irina Urbonavičienė

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras .„Aktyvių švietimo metodų
taikymas puoselėjant tautinę kultūrą“, 2013-12-06, Nr. (1.18)
V4______ (6 val.)

Svetlana Basistaja

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija „Menas
ţmogaus gerovei“, paţymėjimas Nr. 2013-026 (4 val.)

Olga Denisevič

SDG konsultacijų kompanijos konsultacinis seminaras
„Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį
teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarka“, 2013-11-06
paţymėjimas Nr. 15 (4 val.)

Tatjana Orechienė

UAB „EXORO“.„VSAFAS praktinis taikymas: duomenų pateikimas
į viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą
(VSAKIS)“, paţymėjimas Nr. 4270, (8 val.)
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UAB „Factus Sum“ „VSAFAS praktinis taikymas: 2013 metų
naujovės“ 2013-12-10, Nr. 2786 (8 val.)
Tatjana Turočkina

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija „Menas
ţmogaus gerovei“, paţymėjimas Nr. 2013-028 (4 val.)
Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka. Projektas „Utenos
regiono (apskrities ) kultūros darbuotojų kvalifikacijos jaunimo
kultūrinei ir socialinei įtraukčiai stiprinti didinimas“ išklausė
„Tarpkultūrinė edukacija“ 2013-09-26-27, paţymėjimas b/n (24 val.)

Sandra Matvejeva

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka. Projektas „Utenos
regiono (apskrities ) kultūros darbuotojų kvalifikacijos jaunimo
kultūrinei ir socialinei įtraukčiai stiprinti didinimas“ išklausė
„Tarpkultūrinė edukacija“ 2013-09-26-27, paţymėjimas b/n (24
val.)

Zilya Karimova

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras „Aktyvių švietimo metodų
taikymas puoselėjant tautinę kultūrą“, 2013-12-06, Nr. (1.18) V4____ (6 val.)

Liusia Ševeleva

Europe Direct, baigė Verslumo akademiją „EkoPilietis“, 2013-11-27

PROJEKTINĖ VEIKLA 2013 m.
Eil. Projekto
Nr. pavadinimas

Paramos
šaltinis

1. Visagino
Europos
Komisija
Europos
informacijos
centras –
Europe Direct

2. Tradicinio

LR Kultūros

Paramos
suma, Lt

Įgyvendini
mo
laikotarpis

Organizacijos vaidmuo ir
atsakomybė įgyvendinant
projektą, projekto trumpas
aprašymas
73845,05 Lt nuo 2013- Tai tęstinis Visagino kultūros
01-01 iki
centro projektas, kuris
2017-12-31 įgyvendinamas nuo 2009 m.
sausio 1 d.
Šiuo metu projektas laimėtas
2013-2017 m. laikotarpiui.
Visagino Europos informacijos
centro – Europe Direct (VEIC ED) misija – padėti regiono
gyventojams ieškantiems
informacijos apie Europos
Sąjungos politiką, institucijas,
teisinę bazę, programas ir
finansavimo galimybes;
Konsultuoti tiesiogiai, atsakyti į
uţklausas telefonu ir el. paštu,
platinti nemokamą literatūrą;
skatinti diskusijas bei
organizuoti renginius
atitinkančius EK komunikacijos
prioritetus.
VEIC - ED priklauso Europe
Direct tinklui, kuris vienija apie
500 centrų visoje ES.
10000.00 Lt nuo
Kiekvienų metų vasaros
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muzikavimo ministerijos
(cimbolais, Kultūros
dūdmaišiu, rėmimo fondas
būgneliu ir
smuikeliu)
kursai
Visagine

3. Lietuvių
LR Kultūros
ministerija
tradicinės
muzikos ir
sporto
edukacija:
signalinių
pučiamųjų
instrumentų
ir lietuviško
ritinio
kūrybinės
dirbtuvės
4. Vaikų
Visagino
socializacijos savivaldybės
administracija
programa
vasaros
stovykla
„Liaudies
meno ir
amatų
stovykla“

5. Kūrybinės
LR Kultūros
ministerija
dirbtuvės
„Kino arka“

2013-05-01 pabaigoje į Visaginą suvaţiuoja
iki
etnomuzikologai ir norintys
2013-09-01 muzikuoti tradiciniais
instrumentais kursų dalyviai.
Penkias dienas kursų dalyviai
mokosi, ruošia koncertinę
programą, bendrauja ir kelia
savo kvalifikaciją. Kursai plačiai
visuomenei pristatomi
baigiamojo koncerto metu.
Dalyviams įteikiami
kvalifikacijos paţymėjimai.
6000.00 Lt nuo
Šis projektas švietėjiško
2013-06-03 edukacinio pobūdţio. Į jo veiklą
iki
buvo įtraukti Visagino vaikai ir
2013-07-31 jaunimas – ta amţiaus grupė,
kuri imliausia informacijai ir
gautas ţinias gali paskleisti
šeimose. Baigiamasis projekto
akcentas – Lietuviško ritinio
pristatymas Visagino miesto
bendruomenei. Populiarindamas
lietuvišką ritinį bei ragų muziką
ir turėdamas inventorių Visagino
kultūros centras vykdys kitus
edukacinius uţsiėmimus.
2500.00 Lt 2013 m.
Stovykla organizuota birţelio
birţelio 10- 17-23 dienomis. Visaginiečiai
23 d.
vaikai dalyvavo kūrybinėse
dirbtuvėse, kur buvo pristatyti
tradiciniai liaudies raštai,
muzikinis liaudies folkloras,
kulinarinis paveldas, vyko
įvairūs tradiciniai ţaidimai,
keramikos ir mezgimo
pamokėlės, buvo gaminamos
lėlės. Taip pat organizuota
išvyka į Lietuvos liaudies buities
muziejų Rumšiškėse.
3000.00 Lt nuo 2013- Į projekto veiklas įtraukiama
10-30 iki Visagino miesto bendruomenė,
2013-12-20 ypač jaunimas. Kino mėgėjams
buvo surengti keli profesionalių
kino reţisierių seminarai, kurių
metu supaţindinta su Lietuvos
kino industrija, bendrais filmų
gamybos ypatumais. Projekto
eigoje Visagino kultūros centro
„Draugystės“ kino teatre buvo
rodomi lietuvių vaidybiniai bei
trumpametraţiai filmai,
kiekvieną kartą vyko jų
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aptarimai. Šios kino dirbtuvės
supaţindino kino mėgėjus su
svarbiausia kino technika bei
suteikė galimybę ją išbandyti
patiems. Dalyviai filmavo
kūrybines uţduotis, kuriose
integruotas įvairiapusiškas kino
technikos panaudojimas.
Projektą vainikavo bendro
kūrybinio darbo konkursinė
programa, kurios metu tiek patys
dalyviai, tiek ţiūrovai turėjo
galimybę balsuoti uţ jiems
patikusį filmą.
Iš viso gauta lėšų

95345,05

Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
finansuotas VKC projektas „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ pasibaigęs, tačiau
veikla toliau tęsiama. Projekto tikslas - telkti aplinkinių kaimų ir Visagino gyventojus naudotis
nemokamomis interneto, el. pašto paslaugomis.

VKC PROJEKTAS –
VISAGINO EUROPOS INFORMACIJOS CENTRAS – EUROPE DIRECT
(2013-2018 m.)
Nuo 2012 m. VKC Etnokultūrų skyriaus patalpose veikia Europos informacijos centras –
Europe Direct, kuris įsteigtas pagal Visagino kultūros centro parengtą projektą, iš dalies
finansuojamas Europos Komisijos. Šio centro įkūrimo tikslas – tapti vietos bendruomenės
rengiamų diskusijų ir renginių apie Europą lyderiu bei visiems atvira susitikimų erdve, kurioje
ţmonės gali būti išklausomi ir jų lūkesčiai perduoti Europos Komisijai. Europe Direct centre
galima gauti informaciją apie galimybes, kurias atveria Europa, rasti reikiamos literatūros.
2013 m. centro veikla organizuota atsiţvelgiant į Europos Komisijos 2013 m.
komunikacijos prioritetus: ES piliečių teisės, ekonomikos augimo strategija „Europa 2020“ ir
iniciatyvai „2013-ieji – Europos piliečių metai“
Eil. Renginio/Veiklos
Nr. pavadinimas
1.
Interneto svetainė,
kurioje skelbiama vietos
(regiono) auditorijai
pritaikyta informacija
apie Visagino Europe
Direct informacijos
centro veiklą.
2.
Vaizdo medţiaga „12
klausimų Europos
piliečiams“.

Laikas

Turinys

2013

www.europedirectvisaginas.lt

2013-01-01
iki
2013-12-31

Filmas skirtas Europos piliečių metams, jame
kalbama apie piliečių teises, galimybes, Europos
ateitį.
Dokumentinio filmo herojai - įvairių profesijų
Visagino ir Ignalinos rajono gyventojai, kurie
nuoširdţiai ir paprastai dalinasi savo mintimis ir
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3.

El. naujienlaiškio
rengimas

2013-01-01
iki
2013-12-31

4.

Renginys: “Lietuva –
prie 500 milijonų
gyvenotojų vienijančios
ES vairo“

2013-07-06

5.

1. Renginys:
„Sėkmingo
verslo pamokos“
2. Renginys:
„Verslumo
akademija EkoPilietis“.
3. Renginys:
„Verslo
asmenybės.
Ekonomikos
augimas ir plėtra
Lietuvoje bei
Europoje“.

6.

1. Diskusija „Būk
aktyvus Europos
pilietis!“;

2. Renginys:
Akustinio roko
festivalis
„EuroWind

2013 m.
kovas,
birţelis,
rugsėjis,
gruodis
2013-01-01
iki 2013-1231

2013-11-27

2013-04-19

2013-05-11

nuomonėmis apie pilietiškumą, Europos
sąjungos teikiamas galimybes.
E. naujienlaiškio rengimas, bent 6 kartus per
metus, turi būti siunčiama bent 100 adresatų.
Vietos (regiono) auditorijai pritaikytame turinyje
daugiausia dėmesio skiriama centro veiklai ir
(arba) su ES susijusiems klausimams, visų pirma
ES piliečių teisėms ir ES prioritetams .
Liepos 6 dieną visaginiečiai kartu su viso
pasaulio lietuviais vienu balsu pasveikino
Lietuvą ir Europą. Renginyje buvo supaţindinta
ne tik su Lietuvos, bet ir su kitų ES šalių
valstybingumo šventimo tradicijomis. Ţiūrovai
stebėjo airišką šokį Dţigą, kuri atliko VKC
merginų šokių kolektyvas „Rodničiok“ (vadovė
Galina Chutarskich). Sertaki, prancūzišką ir
vokišką šokius temperamentingai atliko Visagino
III amţiaus universiteto šokio teatro „Serebro“
(vadovė Nijolė Kliučinskienė) šokėjos.
1.Suorganizuotos išvykos į Radviliškį (kojinių
mezgimas, amatai), Minčiagirės sodyba (Kaimo
turizmas), Šlyninkos malūnas (šeimos verslas,
bendruomenės) ir Panevėţį (Privatus teatras).
2. Kojinių mezgimas Europos šalių tradiciniais
raštais, Vaistaţolių verslas, popieriaus gamyba,
juostų rišimas, šiaudinių ţaislų gamyba,
dekoratyvinis vaisių ir darţovių pjaustymas,
seminaras: “Kaip parduoti savo hobi?“.
Verslumo akademijos uţsiėmimuose dalyvavo
100 dalyvių.
3. Renginyje buvo kalbama apie galimus
tolesnius ekonominės krizės padarinius Visagine
(po IAE uţdarymo), darbo vietų kūrimą ir
išsaugojimą, novatoriškas ir kūrybines verslumo
ugdymo priemones, Europos sąjungos socialines
ir regionines paramos programas.
Konferencija susidomėjo įvairaus interesų
spektro dalyviai: verslininkai, įvairių profesijų
darbuotojai, pensininkai, bedarbiai, NVO ir
valstybinių institucijų atstovai. Tarp dalyvių
buvo gausu jaunimo.
Uţregistruota 80 dalyvių.
1.Tikslas - Kūrybiškomis priemonėmis atkreipti
visuomenės dėmesį pilietiškumo svarbą ir
saviraišką. Diskusija vyko su Visagino jaunimu.
Dalyvavo 25 dalyviai. Buvo platinama
informacinė literatūra apie ES.
2. Įvyko ketvirtasis akustinės roko muzikos
festivalis „EuroWind 2013“. Šiuo tradiciniu
renginiu kasmet minima Europos diena, o šiais
metais ir Europos piliečių metai. Dalyvavo 9
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2013“ skirtas
Europos dienai
ir Europos
aktyvaus
pilietiškumo
metams (vyks 4
kartą).

muzikinės grupės ir viena solo atlikėja. Buvo
platinama literatūra apie ES.

DISKOTEKOS, ŠOKIŲ VAKARAI
2013 m. įvyko 15 diskotekų, iš jų 7 „Rock session“, taip pat šventinės Joninių, miesto
gimtadienio, miesto kalėdinės eglutės įţiebimo švenčių diskotekos. Jaunimui skirtose
diskotekose, kurios organizuotos VKC „Bangos“ salėje, apsilankė 592 ţmonės. Dalis planuotų
diskotekų neįvyko arba buvo pakeistos kitais renginiais.
Taip pat buvo organizuotas „Repo muzikos vakaras“, kuriame sulaukta per 100 ţiūrovų.
2013 m. jaunimo diskotekų metu jokių incidentų ar nelaimingų įvykių neįvyko.
2013 m. VKC pradėjo organizuoti senjorų šokių vakarus (vasarą - Kosmoso g. aikštelėje,
rudenį – „Bangos“ salėje).

EKSPEDICIJOS
2013 m. Visagino kultūros centras ekspedicijų neorganizavo.

KINAS
Visagino kultūros centro „Draugystės“ kino salėje 2013 m. iš viso įvyko 74 kino seansai,
kurių metu ţiūrovams pristatyti 44 įvairaus ţanro kino filmai. Juos stebėjo 434 ţiūrovai.
Dauguma filmų buvo skirta suaugusiesiems. Maţieji ţiūrovai į kino filmus pakviesti 10 kartų.
Daugiausiai parodyta JAV sukurtų kino filmų – 26, Lietuvoje sukurtų filmų parodyti 6, Rusijoje
pastatytų – 4, ES – 6, kitose šalyse sukurtų – 2. Aštuoni filmai demonstruoti lietuvių kalba, kiti
– rusų arba su lietuviškais subtitrais. Kino filmai buvo nuomoti iš firmos „Lietuvos kinas“.
Birţelio-rugpjūčio mėnesiais kino filmai nedemonstruoti – tokiu metų laiku nesusirenka
ţiūrovai.
Kita su kinu susijusi veikla:
- rugpjūčio 14 d. vyko Vasaros kino festivalis „Sidabrinės gervės naktys-2013“;
- nuo spalio 30 d. iki gruodţio 20 d. buvo vykdomas projektas „Kino arka“.
KITI VKC VYKĘ RENGINIAI
Visagino kultūros centre organizuojama gausybė įvairių kitų renginių: cirkas, poilsio
vakarai, susitikimai su valdţios atstovais, abiturientų išleistuvių vakarai, sodų bei namų butų
savininkų bendrijų susirinkimai, projektų paraiškų pildymo mokymai, kraujo donorystės akcijos
ir kt. Renginių salės taip pat nuomojamos fiziniams ar juridiniams asmenims. Labai daţnai VKC
ne tik organizuoja, bet ir padeda kitiems juos organizuoti, įgarsina viešuosius miesto renginius.
Paminėsime keletą didesnių.
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Sausio 12 d. VKC „Bangos“ salėje Visagino statybininkų klubui padėjome organizuoti
šventinį poilsio vakarą.
Sausio 14 d. VKC „Bangos“ salėje VKN sekė naujametinę pasaką vaikams „Dvylika
mėnesių“.
Sausio 18 d. VKC „Bangos“ salėje vyko Visagino pirminės sveikatos prieţiūros centro 15
m. veiklos jubiliejinis vakaras, kuriame koncertavo VKC kolektyvai „Linksmuolė“ ir „Gervelė“.
Sausio 22 d. kartu su Visagino viešąja biblioteka visaginiečius pakvietėme į susitikimą su
gydytoja Filomena Taunyte.
Vasario 4 d. vyko paskaita ir diskusija tema „Protingas miestas ir gyvenamųjų namų
renovacija“.
Vasario 8 d. šventėme III-ojo amţiaus universiteto (Visagino filialas) šokių fakulteto
kolektyvo „Serebro“ dviejų metų gimtadienį.
Vasario 23 d. centro patalpose vyko Vedų kultūros šventė.
Kovo 1 d. visaginiečius pakvietėme į cirką.
Kovo 2 d. VKC „Bangos“ salėje vyko bokso varţybos.
Kovo 3 ir 17 dienomis visose centro salėse buvo organizuoti pakartotiniai LR Seimo
rinkimai.
Kovo 16 d. VKN „Bangos“ salėje organizavo sportinių šokių konkursą „Kylančios
ţvaigţdės“.
Kovo 23 d. „Bangos“ salėje įvyko šventinis vakaras „Prisiminimų bangomis“, skirtas
VKN teatro studijos „Mėlynoji paukštė“ 10-ies metų jubiliejui paminėti.
Balandţio 7 d. buvo organizuotas krikščioniškos dainos koncertas.
Balandţio 13 d. „Bangos“ salėje įvyko labdaros koncertas „Muzikinė popietė“, kurį
organizavo Labdaros paramos fondas „Išgirsk mane“.
Balandţio 18 d. „Bangos“ salėje vyko tradicinis Visagino „Atgimimo“ gimnazijos
renginys „Mis ir misteris Atgimimo“.
Balandţio 26 d. centre vyko VKC organizuotas tradicinis šokių festivalis „Euforija2013“. Tą pačią dieną buvo organizuotas ir Černobylio katastrofos metinėms skirtas atminimo
vakaras.
Balandţio 27 d. groţio salonas „Style“ „Bangos“ salėje organizavo groţio vakarą.
Geguţės 4 d. Ignalinos jaunųjų atomininkų asociacija organizavo tradicinį Linksmųjų
išradingųjų klubo „Visagino čempionatą“.
Geguţės 7 d. visus pakvietėme į Visagino savivaldybės tarybos ir mero 2012 m. veiklos
ataskaitos pristatymą.
Geguţės 8-9 d. padėjome organizuoti Antrojo pasaulinio karo veteranams skirtus
renginius.
Geguţės 24 d. „Bangos“ salėje vyko VKN organizuotas „Gerumo vakaras“, o birţelio 7
d. – VKN 20-ties metų jubiliejinis renginys.
Birţelio mėnesį VKC vyko Ugdymo plėtotės centro ir III amţiaus universiteto (Visagino
filialas) organizuoti „Sveikos gyvensenos mokymai Visagino senjorams“.
Rugsėjo 7 d. Uzbekų kultūros centro Visagino padalinys VKC „Bangos“ salėje
organizavo renginį „Uzbekų kultūros diena – uzbekų plovo šventė“.
Rugsėjo 13 d. kartu su Visagino statybininkų klubu organizavome statybininkų dienai
skirtą šventinį vakarą.
Spalio 26 d. „Bangos“ salėje VšĮ gyvūnų prieglauda „Išgirsk mane“ organizavo
Pasaulinei gyvūnų globos dienai skirtą renginį „Išgirsk mane“.
Lapkričio 14 d. visaginiečius pakvietėme į seminarą „Harmoningų tarpusavio santykių
pagrindai“.
Lapkričio 15 d. „Bangos“ salėje įvyko Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos 35 m.
jubiliejaus koncertas – šventinis vakaras, o 21 d. „Atgimimo“ gimnazijos gimtadienio šventė.
Lapkričio 22 d. Visagino bendruomenės fondas organizavo labdaros koncertą „Šokio
jėga“, o 27 d. į labdaros koncertą pakvietė Visagino stačiatikių šv. Panteleimono cerkvė.
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Lapkričio 26 d. „Bangoje“ vyko visaginietės Lidijos Gurovos solinis koncertas.
Gruodţio 19 d. centre buvo organizuota Visagino sporto centro naujametinės eglutės
šventė vaikams, o 21 d. – IAE profsąjungos naujametinis renginys.
Gruodţio 25, 31 d. šokių teatras „Arabeski“ pakvietė į naujametinius vakarus
suaugusiesiems „Drauge linksma“.
Šventiniai vakarai taip pat buvo organizuoti gruodţio 30 d. – „Pinokio 2013“ („Visagino
linija“) ir gruodţio 31 d. (R. Salichov).
„GIMTOSIOS MOKYKLOS“ BŪRELIŲ VEIKLA
VKC veikia totorių (vad. Zilya Karimova), lenkų (vad. Zigfrid Binkevič), vokiečių (vad.
Vanda Stepanova), ukrainiečių (vad. Taras Novikov) ir baltarusių (vad. Tatjana Chlus)
„Gimtosios mokyklos“ būreliai, kuriuos iš viso lanko 61 vaikas. Būreliuose mokoma tradicinės
kultūros, puoselėjamos papročių tradicijos, mokoma atitinkamo krašto kalbos, istorijos, iš kartos
į kartą perduodamas kulinarinis paveldas. VKC „Gimtosios mokyklos“ būreliai organizuoja
įvairius renginius, švenčia kalendorines šventes ir dalyvauja projektuose.
STUDIJŲ VEIKLA
2013 metais VKC veikė penkios studijos: keramikos (vad. Nevena Šašilova), smulkiųjų
rankdarbių (vad. Valentina Kociuba), smulkiųjų rankdarbių (vad. Violeta Abarienė), mezgimo
(vad. Antonina Nikitina), batikos (vad. Tatjana Bondarenko). Studijų nariai mokomi tradicinio
bei šiuolaikinio meno paslapčių. Studijos mokamos. Įkainiai patvirtinti Visagino savivaldybės
tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 46 „Visagino kultūros centro teikiamų paslaugų
įkainiai“. Metų pabaigoje bendras narių skaičius siekė 57 ţmones.
Keramikos studija (vad. N. Šašilova)
Vasario 25 d. VKC vyko Lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ ir
Respublikinio moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ (miesto turas)
atidarymas. Keramikos studija organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves.
Kovo 22 d. VKC edukacinės programos „Velykinių margučių marginimas“ metu studija
organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves.
Geguţės 18 d. vyko renginys „Sekminių šventė“, kurio metu buvo organizuotos ir pravestos
kūrybinės dirbtuvės.
Birţelio 17-21 dienomis VKC vaikų socializacijos programos „Liaudies meno ir amatų stovykla“
kūrybinės keramikos dirbtuvės;
Rugpjūčio 3 d. Visagino miesto šventės metu studija organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves.
Rugsėjo 7 d. keramikos studija organizavo ir pravedė senovinės juodosios keramikos
eksperimentą.
Lapkričio 22 d. Visagino menininkų klubo „Kvadratas“ projekto „Šventų Kalėdos stebuklų
belaukiant“ metu buvo organizuotos ir pravestos kūrybinės dirbtuvės.
Smulkiųjų rankdarbių studija (dekupaţas, vad. V. Kociuba)
Vasario 25 d. VKC vyko Lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ ir
Respublikinio moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ (miesto turas)
atidarymas. Dekupaţo studija organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves.
Balandţio 10 d. studijos nariai dalyvavo Visagino Jaunųjų ir menininkų klubo „Paletė“ parodoje
„Nuostabus pasaulio gyvūnai“;
Lapkričio 22 d. Visagino menininkų klubo „Kvadratas“ projekto „Šventų Kalėdos stebuklų
belaukiant“ metu buvo organizuotos ir pravestos kūrybinės dirbtuvės.
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Smulkiųjų rankdarbių studija (vilnos vėlimas, vad. V. Abarienė)
Vasario 25 d. VKC vyko Lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ ir
Respublikinio moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ (miesto turas)
atidarymas. Studija organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves.
Kovo 22 d. VKC edukacinės programos „Velykinių margučių marginimas“ metu studija
organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves.
Kovo-gruodţio mėnesiais studijos narės dalyvavo VKC projekto – Europos informacijos centras
- Europe Direct – projektinėje veikloje „Verslumo akademija – EkoPilietis“.
Geguţės 6-24 d. dalyvavo Visagino liaudies meistrų darbų konkursinėje parodoje „Aukso
vainikas“.
Birţelio-rugpjūčio mėnesiais dalyvavo VIII Utenos apskrities liaudies meno parodoje-konkurse
„Aukso vainikas-2013“.
Rugpjūčio 3 d. Visagino miesto šventės metu studijos nariai dalyvavo kuriant floristinį kilimą.
Lapkričio 11 d. organizavo praktinius vilnos vėlimo mokymus „Kad šiaurės šaltis būtų nebaisus“
Visagino viešosios bibliotekos Meno galerijoje, kur vyko renginys „Šiaurės šalių bibliotekų
savaitė“.
Lapkričio 22 d. VKC buvo vykdomas Visagino lietuvių asociacijos „Gimtinės spalvos“ projektas
„Marmuravimo meno pamokėlės jaunimui“, kuriame dalyvavo studijos narės. Buvo organizuoti
praktiniai marmuravimo uţsiėmimai, iki gruodţio 27 d. veikė darbų paroda.
Gruodţio 20 d. organizavo praktinius marmuravimo meno mokymus Visagino švietimo įstaigų
specialistams (Salako svečių namuose)
Gruodţio mėnesį studijos narės dalyvavo Kalėdinėje mugėje, kuri vyko Visagino technologijos
ir verslo profesinio mokymo centre.
Smulkiųjų rankdarbių studija (mezgimas, vad. A. Nikitina)
Vasario 25 d. VKC vyko Lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ ir
Respublikinio moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ (miesto turas)
atidarymas. Studija organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves. Vietiniame konkurse laimėjo A.
Nikitinos auklėtinė Karina Šikil (15-19 metų amţiaus grupė).
Kovo 22 d. VKC edukacinės programos „Velykinių margučių marginimas“ metu studija
organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves.
Balandţio 20 d. regiono Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurse ,,Sidabro vainikėlis”
Utenos regione dalyvavo A. Nikitinos auklėtinė Karina Šikil, kuri laimėjo 3 vietą.
Geguţės 6-24 d. dalyvavo Visagino liaudies meistrų darbų konkursinėje parodoje „Aukso
vainikas“.
Geguţės 18 d. vyko renginys „Sekminių šventė“, kurio metu buvo organizuotos ir pravestos
kūrybinės dirbtuvės.
Rugpjūčio 3 d. Visagino miesto šventės metu studija organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves.
Smulkiųjų rankdarbių studija (batika, vad. T. Bondarenko)
Sausio 15-31 d. organizavo parodą „GALVOSUKIS“, Visagino viešosios bibliotekos galerija.
Vasario 25 d. VKC vyko Lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ ir
Respublikinio moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ (miesto turas)
atidarymas. Studija organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves.
Kovo 22 d. VKC edukacinės programos „Velykinių margučių marginimas“ metu studija
organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves.;
Balandţio 3 d. - geguţės 6 d. dalyvavo parodoje-konkurse „Velykų dţiaugsmas“, Kūrybos
namai.
Balandţio 22 d. - geguţės 31 d. dalyvavo parodoje „Knygų puslapiuose“, Visagino viešoji
biblioteka.
Balandţio 12 d. dalyvavo „Pavasario mugėje“, PC „Domino“.
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Geguţės 3 d. dalyvavo Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos projekte „Kurkime
Respubliką“;
Geguţės 6-24 d. dalyvavo Visagino liaudies meistrų darbų konkursinėje parodoje „Aukso
vainikas“.
Geguţės 18 d. vyko renginys „Sekminių šventė“, kurio metu buvo organizuotos ir pravestos
kūrybinės dirbtuvės.
Birţelio 9 d. dalyvavo šventės „Rusijos dienos“ mugėje, Vilniaus Vingio parkas.
Rugpjūčio 3 d. Visagino miesto šventės metu studija organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves.
Spalio 12-20 d. organizavo parodą „Rudens lapų lietus“, Kūrybos namai.
Lapkričio 22 d. VKC buvo vykdomas Visagino menininkų klubo „Kvadratas“ projektas „Šventų
Kalėdos stebuklų belaukiant“, kurio metu buvo organizuoti ir pravesti praktiniai uţsiėmimai, iki
gruodţio 27 d. veikė darbų paroda.
Gruodţio 5 d. organizavo ir pravedė kūrybines dirbtuves N. Daugėliškio kultūros centre
vykusioje Adventinėje popietėje.

BENDRADARBIAVIMAS (PARAMA)
2013m. rėmėjai:
- UAB „Švyturys - Utenos alus“ 4000,00 Lt. Lėšos buvo panaudotos „Miesto šventės“
renginiui;
- UAB „Namų fabriko valda“ - 800,00 Lt. Lėšos panaudotos projektui „Tradicinio
muzikavimo cimbolais, dūdmaišiu ir būgneliu stovykla“ - cimbolų pirkimui.

Direktorė

Danutė Morkūnienė

Violeta Abarienė,
El. p. pavaduotoja@visaginokultura.lt, tel. 8 659 75372
Larisa Podberiozkina,
El. p. etno@visaginokultura.lt, tel. 8 659 75369
Aurimas Gudas,
El. p. meno@visaginokultura.lt, tel. 8 659 75376
Ţyginta Kazakauskaitė,
El. p. sekretore@visaginokultura.lt, tel. 31865
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Indrė Gruodienė,
El. p. ekoindre@gmail.com, tel. 8-386-31182, 8-652-87466
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