Vilniaus miesto savivaldybės Grigiškių kultūros centras
2014 m.

VEIKLOS ATASKAITA

4.

Paroda skirta K. Donelaičio 300
metų jubiliejui „K. Donelaičio
gyvenimo ir kūrybos datosį

Grigiškių vidurinės mokyklos
2014.01.03- moksleiviai, Grigiškių kultūros centro
darbuotojai, Grigiškių bibliotekos
01.17
darbuotojai
2014.01.03 Grigiškių bendruomenė
x
Grigiškių kultūros centro
lenkų liaudies teatras, režisierė Lilija
2014.01.05
Keizik

Disko-šokiai moksleiviams
švyka Medininkus. Spektaklis
„Vilniaus gatvėjeį

Koncertas Grigiškių Šv. Dvasios
koplyčioje
5.

Grigiškių kultūros centro
lenkų folkloro ansamblis
2014.01.05 „Gžegožanieį, vadovas Aleksandras
Melechas

110

x

7

230

x

2

54

Dalyvių skaičius

3

Veiklos
apimtis:

Suaugusiems
Visai šeimai
Vietinė
Regioninė
Respublikinė
Tarptautinė

Veikla
skirta:

x

Vietinė
Regioninė
Respublikinė
Tarptautinė

Visai šeimai
x

Veiklos
apimtis:
Žiūrovų skaičius

3.

Grigiškių kultūros centro darbuotojai,
2014.01.01 Grigiškių moksleiviai ir Grigiškių
x
bendruomenė

Išvykoje

Dalyvių skaičius

2.

Grigiškių kultūros centre
Naujametinė diskoteka
jaunimui

Suaugusiems

Veikla
skirta:
Veiklos
vykdymo
data (arba
terminai)

1.

Kultūros centre

Veiklos dalyviai

Vaikams ir jaunimui

Veiklos pavadinimas

Vaikams ir jaunimui

Eil.
Nr.:

x x

16

x x

19

9.

Grigiškių kultūros centro
vokalinės studijos Naujametinis 2014.01.05
koncertas
Dailės paroda „Sušildykim
2014.01.08 –
šird į
02.07
2014-ų metų vokalinio
meistriškumo studijos
2014.01.09
atidarymas
Socialinė akcija „Nepamiršk
vienišų seneliųį
2014.01.10

10.

Vakaronė „Naujametiniai
susitikimaiį

6.
7.
8.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Teatralizuotas spektaklis
„Sakvojeį (Vilnius), skirtas
kalėdinei labdaros akcijai
Grigiškių meno mokyklos
mokinių paroda skirta sausio 13
– ajai
Išvyka Švenčionių rajono
Pabradės kultūros centrą.
Dalyvavimas renginyje
„Naujametiniai susitikimaiį
Kraujo donorų diena
Moterų klubo vakaronė „Seni –
nauji metaiį
Grigiškių kultūros centro Lenkų
liaudies teatro ir Varšuvos teatro
susitikimas Lenkų namuose

Grigiškių klutūros centro vokalinės
studijos dalyviai

x

x

11

310

x

1

125

x

6

x

x

5

15

x

x

26

78

Dailininkė Aldona Vaitkevičiūtė
Vadovė Natalija Miščenko
x
Grigiškių kultūros centro darbuotojai
ir Grigiškių vaikų centras „Grijaį

Šokių studija „Andredanceį ir
2014.01.11 Grigiškių kultūros centro moterų
klubas
Grigiškių kultūros centro lenkų
2014.01.12 liaudies teatras

x x

Dalyvauja Grigiškių meno mokyklos
2014.01.13mokiniai
01.27

x

x

14

123

Grigiškių kultūros centro vaikų šokių
kolektyvas „Smailikiį ir merginų
2014.01.14
tautinių šokių grupė
2014.01.15 Nacionalinio kraujo centro medikai
Grigiškių kultūros centro moterų
2014.01.18
klubas
Grigiškių kultūros centro
lenkų liaudies teatras, režisierė Lilija
2014.01.24
Keizik

16

x
x

x

5

50

x

x

2

26

x

x

19

26

17.

Išvyka Anykščių kultūros
Grigiškių kultūros centro liaudiškos
centrą. Dalyvavimas Anykščių
muzikos kapela „Gryčiaį, kapelos
kultūros centro kapelos „Griežaį
vadovas Robertas Petkevičius
jubiliejiniame koncerte, 15 – os
metų veiklos sukakčiai paminėti 2014.01.26
„Kada aplanko džiaugsmo
valandėlė"
Pagyvenusių žmonių popietė

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.
26.

2014.01.28

Grigiškių kultūros centro
pagyvenusių žmonių klubas „Rudens
sūkurysį
Grigiškių bendruomenė
Džun Juan cigun I pakopos
instruktorė Baiba Bieza
Dailininkė Natalija Babelčius
Grigiškių meno mokyklos mokiniai
ir Grigiškių kultūros centro mėgėjų
meno kolektyvai
Grigiškių meno mokyklos mokiniai

Diskoteka jaunimui
Popietė skirta moterims „Džiun
Juan cigun"
Batikos kursai
Koncertas, skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai
paminėti
Mokinių paroda "Signataro
portretai", skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai
Lenkų liaudies teatro koncertinė
išvyka Lenkiją (miestas
Žešovas). Spektaklio
„Raudonarmiečio karininko
užrašaiį pristatymas Žešove

2014.02.07

Birutės Dambrauskaitės
koncertas skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai
Pramoginė diskoteka jaunimui

Dalyvauja Lietuvos estrados
2014.02.15 karalienė Birutė Dambrauskaitė ir
šokių studija „AndreDanceį
2014.02.15 Grigiškių bendruomenė

2014.02.08
2014.02.09
2014.02.14

x

x

x

36

x

2

45

x

x

2

29

x

x

37

x

x

148

525

x

x

26

436

x

2014.02.14
Grigiškių kultūros centro lenkų
liaudies teatras, režisierė Lilija
2014.02.14 Keizik

x

x
x

x

18

347

x

2

62

x

15

x

19

27.

Koncertas Trakų kultūros
rūmuose, skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai
paminėti
Batikos kursai

28.
29.

30.

31.
32.

33.

34.

Batikos darbų paroda „Žiemos
motyvaiį
Grigiškių kultūros centro Lenkų
folkloro ansamblio
„Gžegožanieį, koncertinė
programa Grigiškių vidurinėje
mokykloje
Totorių integracinis vakaras
tautinių bendrijų namuose
Cirkas vaikams
Lenkų liaudies teatro gastrolės
Šalčininkus. Spektaklio
„Raudonkepuraitės
pakartojimasį pristatymas
Šalčininkų Jano Sniadeckio
gimnazijoje
Grigiškių kultūros centre
folkloro ansamblio „Šaltinėlis“
koncertinė programa

Grigiškių kultūros centro liaudiškos
muzikos kapela „Gryčiaį, kapelos
2014.02.16
vadovas Robertas Petkevičius

x

Dailininkė Natalija Babelčius ir
2014.02.16 Grigiškių kultūros centro moterų
klubas
Dailininkė Natalija Babelčius
2014.02.17

x
x

x

35

x

35

Grigiškių kultūros centro folkloro
ansamblis „Šaltinėlisį (vad. Marina
2014.02.26 Bruzgulienė) ir Grigiškių bibliotekos
darbuotojai

x

x

x

7

x

36

x

18

x

14

x

23

248

x

x

12

116

Grigiškių kultūros centro lenkų
folkloro ansamblis „Gžegožanieį,
2014.02.21 vadovas Aleksandras Melechas

Grigiškių kultūros centro Lietuvos
2014.02.22 totorių ansamblis „Alijeį, vadovas
Aleksandras Melechas
2014.02.23 Cirkas „Drambliuko svajonėį
Grigiškių kultūros centro lenkų
liaudies teatras, režisierė Lilija
Keizik
2014.02.25

x

84

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.

Spektaklio „Raudonkepuraitės
pakartojimasį pristatymas
Vilniaus lenkų kultūros centre

Grigiškių kultūros centro lenkų
liaudies teatras, režisierė Lilija
2014.02.27 Keizik

Viktorina „Ką žinai apie
Europos Sąjungą, Europos
parlamentą ir rinkimusį

Europos parlamento informacijos
2014.02.27 biuro atstovas ir Grigiškių biblioteka

Išvyka liaudiškų kapelų šventę
„Gaidaį Anykščių kultūros
centre
2014 m. Pasaulio Dainų šventės
„Čia – mano namaiį, Šokių
dienos „Sodautoį apžiūra

Grigiškių kultūros centro liaudiškos
2014.03.01 muzikos kapela „Gryčiaį, kapelos
vadovas Robertas Petkevičius
Grigiškių kultūros centro Merginų
tautinių šokių kolektyvas, chreografė
2014.03.02
Vilma Abrutytė

Lazdynų ir Grigiškių moterų
klubų vakaronė „Draugystėį
Užgavėnių linksmybės
Grigiškėse
Legendinio Svajoklio koncertas.
Svajoklio dainos, anekdotai,
rusų šlageriai
Diskoteka jaunimui

43.

„Kaziuko mugė 2014” Vilniaus
miesto senamiestyje

44.

Lenkų teatro gastrolės
Lenkiją.Spektaklio
„Raudonarmiečio karininko
užrašaiį pristatymas

2014.03.02
2014.03.04

x

x

x

7

x

62

x

Grigiškių kultūros centro moterų
klubas ir Lazdynų moterų klubas
Grigiškių kultūros centro darbuotojai

x

23

x

21

x

x

10

116

x

x

5

283

x

2

42

x

13

x

18

x x

138

Estrados atlikėjas Svajoklis
2014.03.07
Grigiškių bendruomenė ir Grigiškių
moksleiviai
Grigiškių kultūros centro mėgėjų
2014.03.08 meno kolektyvai
2014.03.07

Grigiškių kultūros centro lenkų
liaudies teatras, režisierė Lilija
2014.03.08
Keizik

x

x

x

17

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Koncertas, skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
dienai paminėti. Spektaklis
„Piršlybosį, pagal A. Čechovo
pjesę

Bardė Akvilė Vervečkaitė , Grigiškių
kultūros centro mėgėjų meno
2014.03.10 kolektyvai ir Grigiškių kultūros
centro suaugusiųjų dramos
kolektyvas

2014 m. Dainų šventės „Čia –
mano namaiį, folkloro dienos
„Laimužės lemtaį apžiūra

Grigiškių kultūros centro folkloro
kolektyvas „Šaltinėlisį, ansamblio
2014.03.13
vadovė Marina Bruzgulienė

Literatūros popietė „Sava kalba
Poetas Tomas Dirgėla, aktorius,
mes Donelait skaitomį, skirta
bardas Giedrius Arbačiauskas,
Kristijono Donelaičio 300-sioms
Grigiškių „Šviesosį gimnazijos ir
2014.03.14
gimimo metinėms
Grigiškių vidurinės mokyklos
moksleiviai bei mokytojai, Grigiškių
biblioteka
Paroda „ „Metaiį vairomis
kalbomis”
Iš renginių ciklo „Knygų
pintinėlėį: susitikimas su
rašytoju Romu Sadausku ir jo
naujausios knygos vaikams
„Katinas Mikis. Gyvenimas,
žygis, darbaiį pristatymas
Teatras iš Varšuvos „Varšuvos
Operetėį, parodė spektakl
„Nakvynė Apeninuoseį. Svečių
iš Lenkijos priėmimas
„Pavasario šventėį - koncertinė
programa Vilniaus gulos
karininkų ramovėje

2014.03.14

Grigiškių biblioteka

x

x

125

488

x

x

x

43

325

x

x

5

345

x

x

2

315

x

17

375

24

Rašytojas Romas Sadauskas
2014.03.18

Teatras iš Varšuvos (Lenkija)
2014.03.20

Grigiškių kultūros centro lenkų
folkloro ansamblis „Gžegožanieį ir
2014.03.22
Lietuvos totorių ansamblis „Alijeį,
vadovas Aleksandras Melechas

x

x x

29

52.
53.

54.

55.

56.

57.

58.

Batikos kursai
Lenkų liaudies teatro išvyka
Šalčininkus. Spektaklio
„Kreacjaį pristatymas
Šalčininkų kultūros centre
Teatro festivalis „Nusišypsok
2014į Grigiškių darželyjemokykloje „Pelėdžiukasį
Lenkų liaudies teatro spektaklis
„Raudonarmiečio karininko
užrašaiį Lenkų kultūros
rūmuose
Koncertinis pasirodymas
Tarptautiniame merginų ir
vaikinų meno kolektyvų
festivalyje „Festivaliuksį
Vilniaus senjorų klubų vakaronė
Vilniaus kultūros, pramogų ir
sporto rūmuose

Spektaklis „Raudonarmiečio
karininko užrašaiį Medininkų
kultūros centre
Viktorina „Iliuzija ir realybėį

59.

60.

Lenkų liaudies teatro spektaklis
„Lėlės, mano tylios sesėsį
Rudaminos daugiafunkciniame
kultūros centre

2014.03.23 Dailininkė Natalija Babelčius
Grigiškių kultūros centro lenkų
liaudies teatras, režisierė Lilija
2014.03.27
Keizik

x

x

25

Grigiškių kultūros centro vaikų
dramos kolektyvas „Vizijaį,
2014.03.28
kolektyvo vadovė Danutė
Umbrasienė
Grigiškių kultūros centro lenkų
liaudies teatras, režisierė Lilija
2014.03.28
Keizik

x

Grigiškių kultūros centro Lietuvos
totorių ansamblis „Alijeį ir vaikų
2014.03.28
šokių kolektyvas „Smailikiį,
choreografė Rima Šimkūnienė
Grigiškių kultūros centro folkloro
ansamblis „Šaltinėlisį ir senjorų
2014.03.28 klubas „Rūdens sūkurysį, vadovė
Marina Bruzgulienė
Grigiškių kultūros centro lenkų
2014.03.29 liaudies teatras, režisierė Lilija
Keizik
Dėstytoja Lolita Misiūnaitė ir
2014.03.30 Grigiškių kultūros centro moterų
klubas
Grigiškių kultūros centro lenkų
liaudies teatras, režisierė Lilija
2014.03.30 Keizik

x

x

x

2

x x

23

x

14

x x

21

x x

32

x

38

x x

18

x

17

62

x

61.

62

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Paskaita apie sveikatą „Mintys
gydo ir sargdina. Pasveikti taip
paprastaį
Iš renginių ciklo „Knygų
pintinėlėį. Susitikimas su
rašytoja Gintare Adomaityte ir
jos naujausios knygos vaikams
„Čiobrelių dvaras. Ryčio ir
Vakarės nuotykiaiį pristatymas
Vokalo studijos baigiamasis
koncertas ir vakaronė tėvams
Grigiškių kultūros centre
susitikimas su jaunaisiais
rašytojais

Dr. Virginijus Vaičaitis
2014.04.03

x

1

64

x

2

123

x

19

287

x

4

239

Rašytoja Gintarė Adomaitytė

2014.04.04

2014.04.06

x

Grigiškių kultūros centro vokalo
studija

Poetė, bardė Violeta Bučiūtė, poetas
Mantas Balakauskas, prozininkas
2014.04.09 Saulius Vasiliauskas, Grigiškių
kultūros centro projektų vadovas
Juozas Žitkauskas

Koncertinė išvyka Tarptautinę
kapelų šventę Birštone
2014.04.12
„Griežk, lietuviį
Uždaras vakaras Grigiškių
kultūros centro mėgėjų meno
2014.04.12
kolektyvų dalyviams
Socialinė akcija „Nepamirškime
vienišų seneliųį
2014.04.1404.18
Grigiškių kultūros centre
pašnekesiai „Kultūros laukas –
neaprėpiamas”, skirti Kultūros
dienai

x

Grigiškių kultūros centro liaudiškos
muzikos kapela „Gryčiaį, kapelos
vadovas Robertas Petkevičius
Grigiškių kultūros centro geros
nuotaikos ansamblis „Duo-Pliusį
Grigiškių kultūros centro darbuotojai
ir Grigiškių kultūros centro senjorų
klubas „Rudens sūkurysį

Dainininkė, Lietuvos nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureatė
2014.04.15 Veronika Povilionienė, aktorius,
bardas Giedrius Arbačiauskas, poetas
Gintaras Bleizgys

x

x

x

x

x

4

45

x

x

11

14

x

x

4

214

x

12

69.

70.

Spektaklio pagal A. Čechovą
„Piršlybos“ parodymas Trakų
kultūros rūmuose
Popietė „Velykų tradicijos ir
papročiaiį

71.

Lenkų liaudies teatro gastrolės
užsien . Spektaklio
„Raudonkepuraitės
pakartojimasį pristatymas
Lvovo (Ukraina) ir Balstogės
(Lenkija) miestuose

72.

Spektaklio „Lėlės, mano tylios
sesėsį pristatymas Radomo
(Lenkija) mieste.

73.

Edukacinė šventė vaikams
„Velykų rytasį, Grigiškių
Peledžiuko vaikų darželyje

74.
75.

76.

Edukacinė pamoka „Muzikos
instrumentaiį, Trakų m. vaikų
darželyje „Obelėlėį
Diskoteka Grigiškių mokykloms
Iš renginių ciklo „Knygų
pintinėlėį. Susitikimas su
rašytoja Silvija Laurenčikaite ir
Jarlu Aleksandru Brantingu ir jų
naujausios knygos vaikams
„Cupės ir Zupės gyvenimas bei
nepaprasti nuotykiaiį
pristatymas

Grigiškių kultūros centro
2014.04.16 suaugusiųjų dramos kolektyvas,
režisierė Virginija Kikilaitė

x

Grigiškių „Šviesosį gimnazijos
folkloro ansamblis „Spalgenaį ir
2014.04.16
Grigiškių kultūros centro folkloro
ansamblis „Šaltinėlisį
Grigiškių kultūros centro lenkų
liaudies teatras, režisierė Lilija
2014.04.16- Keizik

x

x

18

2014.04.24

Grigiškių bendruomenė

x

15

x

49

x

x

3

Rašytojai Silvija Laurenčikaitė ir
Jarlas Aleksandras Brantingas
2014.04.25

x

x

14

x

x

14

126

x

x

7

75

04.20

Grigiškių kultūros centro lenkų
2014.04.19 liaudies teatras, režisierė Lilija
Keizik
Grigiškių kultūros centro folkloro
2014.04.22 ansamblis „Šaltinėlisį, ansamblio x
vadovė Marina Bruzgulienė
Grigiškių kultūros centro geros
2014.04.24 nuotaikos ansamblis „Duo-Pliusį

x

114

x

2

77.

78.

79.

80.

81.

Koncertinis pasirodymas Lenkų
kultūros festivalyje „Pieśń Znad
Wiliiį

Grigiškių kultūros centro Lietuvos
totorių šokių ir folkloro kolektyvas
2014.04.26 „Alije”, vadovas Aleksandras
Melechas, choreografė Rima
Šimkūnienė

Šventė visai šeimai
„Ekskursija po Atvelykio
šal ”. Šventoriuje, priešais
Grigiškių koplyčią.
Originaliausio Grigiškių
bendruomenės margučio
rinkimai, smagi programa
2014.04.27
vaikams ir suaugusiems,
Atvelykio šventės papročiai ir
tradicijos, margučių
ridenimas, saldžioji šventės
mugė ir kitos pavasariškos
linksmybės

Grigiškių kultūros centro mėgėjų
meno kolektyvai ir Grigiškių
„Šviesos” gimnazijos mėgėjų meno
kolektyvai

Spektaklis vaikams
2014.04.28
„Kempinuko nuotikiaiį
Lenkų teatro studijos
gastrolės Lenkiją.
Spektaklio „Raudonarmiečio 2014.04.2804.30
karininko užrašaiį
pristatymas Žešovo mieste

Teatro studija iš Ukrainos

Koncertinė programa
Vilkpėdės ligoninėje
„Pasidalinkim gerumuį

x

x

x

x

110

5800

x

11

79

x

14

Grigiškių kultūros centro lenkų
liaudies teatras, režisierė Lilija
Keizik

Grigiškių kultūros centro folkloro
ansamblis „Šaltinėlisį ir senjorų
2014.04.29
klubas „Rudens sūkurysį, vadovė
Marina Bruzgulienė

x

x

x

18

55

x

15

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

Jaunesniųjų mokinių piešinių
paroda „Mama, aš ir pavasarisį,
skirta motinos dienai.

Grigiškių meno mokyklos
2014.05.01- moksleiviai, dailininkė Nijolė
Jodkienė
05.30

Vakaras – koncertas „Mama,
Tu esi princesė”, skirtas
Motinos dienai. Grigiškių
kultūros centro vaikųdramos
kolektyvo „Vizija” spektaklis
„Dvare”, šventinis koncertas

Grigiškių kultūros centro, Grigiškių
pradinės, vidurinės mokyklų, darželio
– mokyklos „Pelėdžiukas” bei
2014.05.02 Grigiškių „Šviesos” gimnazijos vaikų
kolektyvai, režisierė Danutė
Umbrasienė

Diskoteka Grigiškių mokyklų
moksleiviams
Spektaklis „Vilniaus
Gatvelėmisį Vilniaus rajono
Rudaminos daugiafunkciniame
kultūros centre
Lietuvos Respublikos
prezidento rinkimai. Kauno
Vokės rinkimų apylinkė Nr. 25
(Grigiškių kultūros centras)

2014.05.02

Grigiškių bendruomenė

x

x

x

x

26

835

109

529

51

Grigiškių kultūros centro lenkų
liaudies teatras, režisierė Lilija
2014.05.05 Keizik

x x

Grigiškių kultūros centro darbuotojai
2014.05.11

Grigiškių meno mokyklos
Grigiškių meno mokykla
mokslo metų baigiamasis2014.05.15
ataskaitinis koncertas
Grigiškių kultūros centro
Grigiškių kultūros centro folkloro
ansamblio „Šaltinėlisį koncertas
ansamblis „Šaltinėlisį, ansamblio
skirtas kūrybinės veiklos
2014.05.16 vadovė Marina Bruzgulienė
penkmečio jubiliejui „Giedri
šiandien dienelėį

x

x

15

x

x

112

417

x

x

43

196

13

89.

90.

Spektaklio „Raudonarmiečio
karininko užrašaiį parodymas
Vilniaus Lenkų kultūros
rūmuose

Grigiškių kultūros centro lenkų
liaudies teatras, režisierė Lilija
2014.05.16
Keizik

Grigiškių kultūros centro lenkų
Lenkų teatro studijos
liaudies teatras, režisierė Lilija
gastrolės Lenkiją.
Spektaklio „Lėlės mano tylios 2014.05.17 Keizik
sesėsį pristatymas Varšuvoje

91.

„Drambliuko svajonėį cirkas vaikams su nauja
programa

92.

Lenkų folkloro ansamblio
koncertinis pasirodymas
festivalyje „Lenkų gėlėsį
(„Kwiaty Polskieį)
Nemenčinėje

94.

95.

2014.05.18

x

x

13

x x

15

354

Grigiškių kultūros centro lenkų
folkloro ansamblis „Gžegožanieį,
2014.05.18 vadovas Aleksandras Melechas

x

Dailininkė Natalija Babelčius ir
2014.05.18 Grigiškių kultūros centro moterų
x
klubas
Tarptautinis poezijos festivalis
Poeto A. Matučio sūnus, poetas
„Poezijos pavasaris”.
Vytautas Matulevičius, poetė Ramutė
Poezijos popietė vaikams „Grok,
Skučaitė ir Grigiškių kultūros centro
žiogeli, smuikeliu…”, poetui
2014.05.21 vaikų dramos kolektyvas „Vizija”
x
Anzelmui Matučiui atminti
(vad. Danutė Umbrasienė)

Grigiškių vaikų darželio
„Rugelisį baigiamasis koncertas

14

Cirkas „Drambliuko svajonėį

Batikos kursai
93.

x x

x

21

x

8

249

x

87

446

Grigiškių vaikų darželis „Rugelisį
2014.05.22

x

x

19

96.

97.

Rinkimai Europos parlamentą.
Kauno Vokės rinkimų apylinkė
Nr. 25 (Grigiškių kultūros
centras)

Grigiškių kultūros centro darbuotojai
2014.05.25

x

Tarptautinis poezijos festivalis
Poetai Marytė Kontrimaitė, Birutė
„Poezijos pavasaris”.
Jonuškaitė, Ramunė Brundzaitė,
Poezijos vakaras „Eilėraštis
Aleksandr Sokolovski ir kt.
guodžia ir atmena”.
Muzikavo Grigiškių menų mokyklos
Vakare taip pat skambėjo tekstai 2014.05.27 moksleiviai,Grigiškių kultūros centro
iš vairaus laikotarpio „Poezijos
suaugusiųjų dramos kolektyvas (vad.
pavasario” almanachų
Virginija Kikilaitė)

Grigiškių kultūros centro senjorų
klubas „Rudens sūkurysį
Dalyvavimas Tarptautiniame 42Grigiškių kultūros centro folkloro
me
folkloro
festivalyje
99.
2014.05.30 ansamblis „Šaltinėlisį, ansamblio
„Skamba, skamba kankliaiį
vadovė Marina Bruzgulienė
Moterų klubo sezono uždarymas
Grigiškių kultūros centro moterų
100. ir atsisveikinimo vakaronė
2014.05.30 klubas
98.

Pagyvenusių žmonių popietė

Lenkų liaudies teatro išvyka
Tarptautin teatrų festival
„Teatr Powszechny przyjazny
seniorom -Senioralia 2014į
Lodzėje (Lenkija).
101. Spektakl „Raudonkepuraitės
kartojimaiį pristatė Grigiškių
kultūros centro Lenkų liaudies
teatras, režisierė – Lilija Keizik

2014.05.27

x

x

x

14

x

13

x

37

311

x

x

x

x

23

21

Grigiškių kultūros centro lenkų
liaudies teatras, režisierė Lilija
Keizik

2014.05.3005.31

x

x

16

Grigiškių kultūros centro
Lietuvos totorių folkloro
ansamblio „Alijeį (vad.
Aleksandras Melechas)
102. koncertas Nemėžyje (Vilniaus
r.) renginyje, skirtame
Tarptautinei vaikų gynimo
dienai
Šventė Vilniuje „Šeimagyvybės lopšysį , skirta
Tarptautiniai vaikų gynimo
103. dienai. Eisena nuo
Nepriklausomybės aikštės iki
Rotušės
Spektaklis „Raudonkepuraitės
kartojimaiį Lodzeje (Lenkija),
104.
skirtas Tarptautinės vaikų
gynimo dienos proga
Grigiškių vaikų dramos
kolektyvo „Vizija” (vad. Danutė
Umbrasienė) susitikimas su
Grigiškių „Šviesosį gimnazijos
105. mokiniais. Programoje: Arvydo
Umbraso spektaklis „Dvareį,
režisierė – Danutė Umbrasienė

Grigiškių kultūros centro Lietuvos
totorių ansamblis „Alijeį, vadovas
Aleksandras Melechas
2014.06.01

x x

12

x x

15

Grigiškių kultūros centro moterų
klubas ir Grigiškių bendruomenė
2014.06.01

Grigiškių kultūros centro lenkų
liaudies teatras, režisierė – Lilija
2014.06.03
Keizik.

x

x

16

Grigiškių kultūros centro vaikų
dramos kolektyvas „Vizijaį,
režisierė – Danutė Umbrasienė

2014.06.05

x

x

14

Viešbutyje „Margisį,
Penkininkų kaime (Trakų r.),
koncertuos Grigiškių kultūros
106. centro liaudiškos muzikos
kapela „Gryčia” (vad. Robertas
Petkevičius)
Popietė Grigiškių bibliotekoje,
skirta Gedulo ir vilties dienai
paminėti.
Programoje: Grigiškių kultūros
centro jaunimo liaudiškos
muzikos instrumentinio
107. ansamblio ir folkloro ansamblio
„Šaltinėlisį pasirodymai.
Vadovai - Giedrė Šochienė,
Marina Bruzgulienė

2014.06.06

Grigiškių kultūros centro liaudiškos
muzikos kapela „Gryčiaį, kapelos
vadovas Robertas Petkevičius

x

Grigiškių kultūros centro jaunimo
liaudiškos muzikos instrumentinis
ansamblis ir folkloro ansamblis
„Šaltinėlisį . Vadovai Marina
Bruzgulienė ir Giedrutė Šochienė
2014.06.13

Svečių iš Lenkijos (miestai:
Tomašov Lubelski ir Grębocice)
priėmimas.
Atvykusių svečių laukia
ekskursijos ir pramogos.
2014.06.13108. Koordinatoriai: Grigiškių
06.15
seniūnija ir Grigiškių kultūros
centro folkloro ansamblis
„Gžegožanieį

x

x

28

x

46

Grigiškių seniūnija ir Grigiškių
kultūros centro folkloro ansamblis
„Gžegožanieį (vad. Aleksandras
Melechas)
x

46

x

11

Lenkų folkloro ansamblio
„Gžegožanieį 25-ų metų
kūrybinės veiklos jubiliejinis
koncertas.
Programoje: Grigiškių kultūros
centro Lenkų folkloro ansamblio
„Gžegožanieį koncertinė
programa, vadovas –
109. Aleksandras Melechas;
2014.06.15
Svečių iš Tomašovo Lubelskio
(Lenkija) koncertinis
pasirodymas.
Svečius iš Lenkijos linksmino
geros nuotaikos ansamblis „DuoPliusį

Grigiškių kultūros centro Lenkų
folkloro ansamblis „Gžegožanieį
(vad. Aleksandras Melechas),
Svečiai iš Tomašovo Lubelskio
(Lenkija), Grigiškių kultūros centro
geros nuotaikos ansamblis „DuoPliusį (vadovai Kšištof Šturo ir
Robertas Petkevičius)

Spektaklis „Raudonarmiečio
karininko užrašaiį Vilniaus
rajono Rudaminos
daugiafunkciniame kultūros
110. centre.
Spektakl pristatė Grigiškių
kultūros centro lenkų liaudies
teatras

Grigiškių kultūros centro lenkų
liaudies teatras, režisierė – Lilija
Keizik

x

x

48

316

2014.06.21

Grigiškių bendruomenės ir
Grigiškių bendruomenė ir Grigiškių
Grigiškių kultūros centro moterų
kultūros centro moterų klubas
111.
2014.06.22
klubo pažintinė kelionė
Palangą

x

x x

15

x

19

Grigiškių kultūros centro
kapelos „Gryčia” koncertas
Rasos šventėje Dieveniškėse
112.
(Šalčininkų r.).

Folkloro ansamblio „Šaltinėlis”
koncertas Tarmių atlaiduose
Demeniškėse (Lazdijų r.).
Koncertuos Grigiškių kultūros
113. centro folkloro ansamblis
„Šaltinėlis”

Grigiškių kultūros centro
liaudiškos muzikos kapela
„Gryčiaį (vad. Robertas
2014.06.23
Petkevičius) ir Grigiškių kultūros
centro projektų vadovas Juozas
Žitkauskas

x

x

14

x

x

20

Grigiškių kultūros centro folkloro
ansamblis „Šaltinėlis”, vadovėMarina Bruzgulienė
2014.06.28

Liaudiškos muzikos kapelos
koncertinė išvyka Vilniaus
114. dienas Kielcuose (Lenkija)

Grigiškių kultūros centro liaudiškos
muzikos kapela „Gryčiaį, kapelos
2014.06.28- vadovas – Robertas Petkevičius
06.30

Dainų šventė „Čia – mano
namaiį. Ansamblių vakaras
„Krantai Nemunėlio” Kalnų
115. parke

Grigiškių kultūros centro liaudiškos
muzikos kapela „Gryčiaį ir
Grigiškių kultūros centro moksleivių
2014.07.03 liaudiškos muzikos instrumentinis
ansamblis. Vadovai: Robertas
Petkevičius ir Giedrė Šochienė

Dainų šventė. Folkloro diena
116. „Laimužės lemtaį Bernardinų
sode, pilių teritorijoje
Dainų šventė. Šokių diena
117. „Sodautoį futbolo federacijos
stadione

Grigiškių kultūros centro folkloro
2014.07.04 ansamblis „Šaltinėlisį. Ansamblio
vadovė Marina Bruzgulienė
Grigiškių kultūros centro merginų
2014.07.05 tautinių šokių kolektyvas. Kolektyvo
vadovė Vilma Abrutytė

x

x

13

x

x

23

x

x

21

x

x

18

Dainų šventės dalyvių eitynės iš
Katedros aikštės Vingio parką
118.

Renginys: „Natūralūs
119. sprendimai Jūsų sveikataiį
Batikos darbų paroda
120.

Grigiškių kultūros centro liaudiškos
muzikos kapela „Gryčiaį,
2014.07.06 moksleivių liaudiškos muzikos
instrumentinis ansamblis, folkloro
ansamblis „Šaltinėlisį

x

x

41

Vaida Geraltauskienė
2014.07.10
Batikos studija "Artbalt" ir Grigiškių
2014.07.07kultūros centro moterų klubas
07.28

Moterų klubo šeimų sąskrydis
prie Lūksto ežero Varnių
121.
regioniniame parke (Telšių
rajonas)
Keramikos vaikų paroda
„Karaliai ir Karalienėsį,
122.
savarankiški vaikų kūrybos
darbai
Liaudiškos muzikos kapelos ir
moksleivių liaudiškos muzikos
instrumentinio ansamblio
123. koncertinė išvyka tarptautinę
mugę „Jarmark Jagielońskiį
Liubline (Lenkija)

Grigiškių kultūros centro moterų
2014.08.02- klubas ir Grigiškių kultūros centro
darbuotojai
08.03

Lietuvos totorių ansamblis
„Alijeį koncertavo Totorių
124.
festivalyje Lenkijoje
(Sokolkoje)

Grigiškių kultūros centro Lietuvos
totorių ansamblis „Alijeį, vadovas
2014.08.16
Aleksandras Melechas

Parodos organizatorė Audronė
2014.08.10- Andriuškevičiūtė
08.20
Grigiškių kultūros centro liaudiškos
muzikos kapela „Gryčiaį ir
moksleivių liaudiškos muzikos
2014.08.15- instrumentinis ansamblis. Vadovai:
08.17
Robertas Petkevičius ir Giedrutė
Šochienė

x

x

x

1

48

x

11

179

x

x

x

14

x

19

102

x

x

15

x

x

8

Vyresniųjų žmonių tautinių
Grigiškių kultūros centro vyresniųjų
šokių kolektyvo ir liaudiškos
žmonių tautinių šokių kolektyvas
muzikos kapelos koncertinė
2014.08.18- „Grijaį ir liaudiškos muzikos kapela
125. išvyka tarptautin festival
„Gryčiaį. Kelionės koordinatorius08.27
Kroatijoje „Adriatica Folk Festį
Robertas Petkevičius
Švaros akcija Grigiškėse
126.
Atvirų durų dieną Grigiškių
127. kultūros centre
Diskoteka Grigiškių mokyklų
moksleiviams
Lenkų folkloro ansamblis
„Gžegožanieį pristatė
koncertinę programą festivalyje
129. „Skambėk Lenkų dainaį
Rūdiškėse prie Švč. Jėzaus
Širdies bažnyčios
128.

Moterų klubo susitikimas ir
rudens sezono atidarymas
Lietuvos totorių folkloro
ansamblio „Alijeį koncertinis
pasirodymas etnokultūros
festivalyje „Vilnijos kraštas –
131. kultūrų paribys amžių tėkmėjeį
Rudaminos daugiafunkciniame
kultūros centre
130.

x

Grigiškių kultūros centro darbuotojai
2014.08.29 ir Grigiškių vaikų dienos centras
„Grijaį
Grigiškių kultūros centro mėgėjų
2014.09.01 meno kolektyvai ir Grigiškių
bendruomenė
Grigiškių kultūros centras
2014.09.05
x

x x

x

x

49

x

43

Grigiškių kultūros centro Lenkų
folkloro ansamblis „Gžegožanieį,
2014.09.06 vadovas Aleksandras Melechas

2014.09.06

2014.09.13

Grigiškių kultūros centro moterų
klubas, vadovė Regina Krylovič

Grigiškių kultūros centro Lietuvos
totorių folkloro ansamblis „Alijeį,
vadovai Aleksandras Melechas ir
Rima Šimkūnienė

x

x

22

77

x

x

38

x

19

18

x

x

12

Grigiškių kultūros centro
mėgėjų meno kolektyvų dalyvių
pramoginė ekskursija
132. „Lietuvos talentų į atrankų
filmavimą Vilniaus kongresų
rūmuose

2014.09.13

Renginys suaugusiems
„Jaunystės eliksyras - „Agelį,:
133.
sveikata, laimė, grožisį

Redaktorius Konstantinas
Petkevičius, Rūta Satkevičienė,
2014.09.13
Nadiežda Arsoba

Rusų dainos ansamblio
„Pojuščije serdcaį koncertas
Batikos darbų paroda „Batikos
135. rudens spalvosį

Grigiškių kultūros centro mėgėjų
meno kolektyvų dalyviai
x

Ansamblis „Pojuščije serdcaį

134.

2014.09.14

136.

Dailininkė Natalija Babelčius ir
2014.09.17Grigiškių kultūros centro moterų
09.30
klubas
Grigiškių kultūros centro
2014.09.18 pagyvenusių žmonių klubas „Rudens
sūkurysį
Dalyvaus: Aušra Liutkutė (sopranas),
Rolandas Vilkevičius (baritonas),
Asta Kvasytė (fortepijonas)
2014.09.21

Pagyvenusių žmonių popietė
Vokalinės muzikos koncertas iš
renginių ciklo „Metaforų
slėpiniai”. Programoje: W. A.
137. Mozart‘o, C. Franck‘o, G.
Donizetti, F. Durante, G. F.
Händel‘io kūriniai
Liaudiškos muzikos kapelos
138. koncertas Gdansko kultūros
dienų uždarymo renginyje
Susitikimas iš ciklo „Knygų
pintinėlė” su prozininke, poete
139. Renata Šerelyte ir jos eilėraščių
knygos „Sraige, nerūkyk”
pristatymas

x

x

3

49

x

x

15

216

x

x

16

394

x

31

x

5

x

x

x

x

x

2

15

269

Grigiškių kultūros centro liaudiškos
2014.09.22 muzikos kapela „Gryčiaį, kapelos
vadovas Robertas Petkevičius
Poete Renata Šerelyte
2014.09.23

x

398

x

7

Moterų klubo išvyka Alytų.
140. Rusų kultūros centro atidarymas
Alytuje
Diskoteka Grigiškių jaunimui
141.

Grigiškių kultūros centro moterų
2014.09.26 klubas

x x

Grigiškių kultūros centro darbuotojai,
2014.09.26 Grigiškių moksleiviai ir Grigiškių
x
bendruomenė
Folkloro šventė „Mane išlingavo
Folkloro ansambliai „Spalgenaį,
balta matušėlėį, skirta Grigiškių
„Šaltinėlisį, kiti kviestiniai folkloro
kultūros centro folkloro
kolektyvai, Grigiškių kultūros centro
142. ansamblio „Šaltinėlisį
2014.09.28 kapela „Gryčiaį
kūrybinės veiklos 5-mečiui
Renginys skirtas moterims
143. „Mums priklauso pasaulisį
Grigiškių kultūros centro lenkų
liaudies teatro išvyka Lenkiją
(miestas Lodz). Spektaklio
144. „Raudonarmiečio karininko
užrašaiį pristatymas Lodzėje
Liaudiškos muzikos kapelos
„Gryčiaį koncertas Vilniaus
Rotušėje, Lietuvos dainų
145. šventės „Čia mano namaiį
Vilniaus miesto kolektyvų
vadovų pagerbimo šventėje
Tarptautinė pagyvenusiųjų
žmonių diena. Senjorų klubų
146.
susitikimas Vilniaus kultūros,
pramogų ir sporto rūmuose

Grigiškių vaikų dienos centro
2014.10.01 darbuotojos ir Grigiškių kultūros
centro darbuotojos
Grigiškių kultūros centro lenkų
liaudies teatras, režisierė Lilija
2014.10.01- Keizik
10.03

x

x

x

17

x

94

376

x

2

43

x

12

x

16

Grigiškių kultūros centro liaudiškos
muzikos kapela „Gryčiaį, kapelos
vadovas Robertas Petkevičius
2014.10.02

2014.10.03

Grigiškių kultūros centro senjorų
klubas „Rudens sūkurysį

x

x

9

x

x

26

Diskoteka moksleiviams
147.
Lietuvos totorių ansamblio
„Alijeį ir Lenkų folkloro
ansamblio pasirodymas totorių
148. renginyje „Kurban bairamį
Nemėžyje (Vilniaus r.)

Koncertinė išvyka į Kauno
kultūros centrą, į 3-ąjį
149. Respublikinį liaudies meno
kolektyvų festivalį „Su atvira
širdim“

Grigiškių kultūros centro darbuotojai,
2014.10.03 Grigiškių moksleiviai ir Grigiškių
x
bendruomenė
Grigiškių kultūros centro Lietuvos
totorių ansamblis „Alijeį ir Lenkų
folkloro ansamblis „Gžegožanieį
2014.10.04 (ansamblių vadovas A. Melechas)

x

65

x x

Grigiškių kultūros centro vaikų šokių
kolektyvas „Smailikiį (choreografė
2014.10.11 Rima Šimkūnienė)

Romansų koncertas „Jau ruduo
atėjo” (projekto „Mane
išlingavo balta matušėlėį).
Programoje – lietuvių, rusų,
150. lenkų, čigonų romansai

Liubovė Nazarenko, Vilniaus miškų
urėdijos fokloro ansamblis „Nalšia”
(vad. Audronė Vakarinienė) bei
Grigiškių kultūros centro folkloro
2014.10.12 ansambliai „Šaltinėlis” (vad. Marina
Bruzgulienė) ir „Gžegožanie” (vad.
Aleksandras Melechas)

Juozo Žitkausko eilėraščių
knygos „Budintis kalendorius”
151. pristatymas

Autorius J. Žitkauskas, skaitovas
Juozas Šalkauskas, Grigiškių kultūros
2014.10.15 centro jaunimo liaudiškos muzikos
instrumentinis ansamblis, vad.
Giedrutė Šochienė

Koncertinė kelionė Lenkiją.
Liaudiškos muzikos kapela
„Gryčiaį koncertavo Gdanske
152. (Lenkija), renginyje „Gdansko
biografijos – tautinių mažumų
dienosį

Grigiškių kultūros centro liaudiškos
muzikos kapela „Gryčiaį, kapelos
2014.10.18- vadovas Robertas Petkevičius
10.19

x

x

x

84

297

x

x

2

89

x

8

x

18

x

14

Lenkų folkloro ansamblis
Grigiškių kultūros centro lenkų
koncertuos festivalyje „Pieśń
folkloro ansamblis „Gžegožanieį
153.
2014.10.17
znad Wiliiį Lenkų kultūros
(ansamblio vadovas Aleksandras
namuose
Melechas)
Pašnekesiai - „Šeimos
Grigiškių kultūros centro moterų
154. problemos šiuolaikinėje
2014.10.18 klubas ir Grigiškių bendruomenė
visuomenėjeį
Grigiškių pradinėje mokykloje
Rašytojas Vytautas Račickas
susitikimas su rašytoju Vytautu
Račicku iš renginių ciklo
„Knygų pintinėlė”. Buvo
155. pristatytas naujas V. Račicko
2014.10.22
knyga – eilėraščių rinkinys
„Natas Muntus – mano draugas”
Grigiškių kultūros centre,
darželyje – mokykloje
„Pelėdžiukas” Mėgėjų meno
156. festivalio „Šalia kelio
vieškelėlio” tautinių šokių
kūrybinės pamokėlės vaikams

2014.10.2010.24

Pagyvenusiųjų žmonių popietė pokalbiai, dainos ir temos apie
157. senatvę

Grigiškių kultūros centro senjorų
klubas „Rudens sūkurysį ir senjorų
2014.10.24 vokalinis ansamblis

Fotoparoda „Ruduoį.
158. Fotoparodą pristatys Nina
Šesternikova

2014.10.2211.10

x

x

x

Darželio – mokyklos „Pelėdžiukas”
vaikai ir moksleiviai

x

x

71

x

31

x

1

Nina Šesternikova
x

17

19

x

x

x

388

x

3

Mėgėjų meno festivalio „Šalia
kelio vieškelėlio” tautinių šokių
koncertas – vakaronė „Šoksim
trypsim prie kelelio”
159.

Tekstilės dekoravimo technikos
160. mokymai „Meninės batikos
pagrindai”
Grigiškių kultūros centre, akcija
„Būk matomas”, kad tamsiu
161.
paros metu kiekvienas būtų
pastebėtas
Grigiškių kultūros centre,
darželyje-mokykloje
„Pelėdžiukasį.
Mėgėjų meno festivalio „Šalia
kelio vieškelėlio” minimalistinių
162. liaudiškų instrumentų gamybos
ir grojimo jais kūrybinės
pamokėlės vaikams

Grigiškių kultūros centro tautinių
šokių kolektyvas „Grija” (vad. Vilma
Abrutytė), Lentvario kultūros centro
vyresniųjų šokių kolektyvas
„Lendvarėį , Elektrėnų kultūros
centro šokių kolektyvas „Vijūnasį,
2014.10.25 Vilniaus Vilkpėdės bendruomenės
socialinių paslaugų centro tautinių
šokių kolektyvas „Šimtažiedisį bei
kūrybinių pamokėlių dalyviaiGrigiškių darželio-mokyklos
moksleiviai

x

Dailininkė Natalija Babelčius ir
2014.10.28 Grigiškių kultūros centro moterų
klubas
Grigiškių kultūros centro darbuotojai,
Grigiškių biblioteka ir Grigiškių
2014.10.30
mokyklų moksleiviai

x

x

x

146

x

29

x

74

x

45

Grigiškių darželio-mokyklos
moksleiviai

2014.11.04,
06, 11, 13,
18, 20, 25, 27

x

377

Vilniaus mokytojų namų
galerijoje „Koridorius”.
Parodos „Jau saulelė vėl
163. atkopdamaį, skirtos Kristijono
Donelaičio 300-osioms gimimo
metinėms, atidarymas
164. Grigiškių kultūros centre
Renginys moterims „Mums
priklauso pasaulisį
Lenkų namuose
Tarptautinis mono spektaklių
festivalis „MONOwschod IIį.
Festival organizuoja Grigiškių
165. kultūros centro lenkų liaudies
teatras, projekto vadovė Lilija
Keizik

Diskoteka jaunimui
166.

Rudaminos (Vilniaus r.)
daugiafunkciniame kultūros
centre
Lenkijos nepriklausomybės
167.
dienos minėjimas. Dalyvaus
Grigiškių kultūros centro
lenkų liaudies teatras

Parodos autoriai: Grigiškių meno
mokyklos moksleiviai, mokytojos
Daiva Černiauskienė ir Nijolė
2014.11.05 Juodkienė

2014.11.07

Grigiškių vaikų dienos centro ir
Grigiškių kultūros centro darbuotojos

x x

x

x

29

26

Grigiškių kultūros centro lenkų
liaudies teatras, režisierė Lilija
Keizik
2014.11.0711.09

Grigiškių kultūros centro darbuotojai,
2014.11.07 Grigiškių moksleiviai ir Grigiškių
x
bendruomenė
Grigiškių kultūros centro lenkų
liaudies teatras (rež. Lilija Keizik)

2014.11.09

x

x

x

59

55

x x

24

Susitikimas iš ciklo „Knygų
pintinėlė“
168.
Grigiškių kultūros centre
Moterų klubo susitikimas:
169.
pokalbiai ir diskusijos
Grigiškių kultūros centre
Teatralizuotas fantastinis cirko
šou „Alanas ir jo draugaiį.
Programoje: dresuoti karališki
pudeliai, šeškas, katinai,
170. gyvatės, iguana, balandžiai,
lapinas bei Afrikos laukinai
žvėris

Jaunieji lietuvių rašytojai: poetė
Jurgita Jasponytė, prozininkas Tomas
2014.11.12
x
Vaiseta ir Grigiškių vidurinės
mokyklos moksleiviai
Grigiškių kultūros centro
moterų klubas
2014.11.15
x

64

x

25

x

16

x

x

27

x

x

34

x

11

Cirko šou „Alanas ir jo draugaiį

2014.11.16

x

Grigiškių kultūros centre
Batikos mokymai „Meninės
171.
batikos pagrindai”

Dailininkė Natalija Babelčius ir
Grigiškių kultūros centro moterų
2014.11.16
klubas

Senjorų klubo popietė iš ciklo
172. „Užaugino mane matušėlėį

Grigiškių kultūros centro senjorų
2014.11.18 klubas „Rudens sūkurysį

Grigiškių kultūros centre
Anykščių kultūros centro teatro
spektaklis „Daukantasį pagal
173. Justino Marcinkevičiaus dramą.
Režisierius Jonas Buziliauskas

x

297

Anykščių kultūros centro teatras (rež.
Jonas Buziliauskas)
2014.11.21

x

123

174.

Fotoparoda „Pasaulis –
fotografo akivaizdojeį

Parodos autoriai: Jevgenij
2014.11.21- Diamčenko ir Konstantinas
2014.12.15 Petkevičius

Tradicinio dainavimo mokymai

Grigiškių kultūros centro folkloro
2014.11.25 ansamblis „Šaltinėlis” (vad. Marina
Bruzgulienė)
Grigiškių kultūros centro dramos
studija „Vizija” (vad. Danutė
2014.11.28
Umbrasienė)

175.
Grigiškių pradinėje mokykloje
Ggigiškių kultūros centro
176.
dramos studija „Vizijaį parodė
spektakl ,,Dvare‘‘.
Grigiškių kultūros centre
Mėgėjų meno festivalio „Šalia
kelio vieškelėlio” liaudiškos
instrumentinės muzikos
koncertas – vakaronė.
177.

Vyresniųjų žmonių tautinių
šokių kolektyvo „Grijaį
pasirodymas respublikiniame
vyresniųjų šokių kolektyvų
178. konkursiniame sambūryje „Iš
aplinkuiį, akompanavo
moksleivių liaudiškos muzikos
instrumentinis ansamblis

Grigiškių kultūros centro liaudiškos
muzikos kapela „Gryčia” (vad. R.
Petkevičius), Anykščių kultūros
centro liaudiškos muzikos ansamblis
„Anykšta” (vad. J. Pustelnikovas),
Veisiejų kultūros namų liaudiškos
2014.11.29 muzikos kapela „Veisieja” (vad. A.
Rudzienė), Miežiškių liaudiškos
muzikos kapela „Rudenėlisį (vad.
Gražina Krikščiūnienė) bei
kūrybinių pamokėlių dalyviaiGrigiškių darželio-mokyklos
moksleiviai
Grigiškių kultūros centro vyresniųjų
žmonių tautinių šokių kolektyvas
„Grijaį ir moksleivių liaudiškos
muzikos instrumentinis ansamblis ,
2014.11.29 vadovai - Vilma Abrutytė ir Giedrutė
Šochienė

x

x

2

269

x

x

x

x

94

x

19

x

10

371

x

x

33

Literatūrinė popietė
179.
Grigiškių kultūros centre
Grigiškių meno mokyklos
180. Kalėdinė paroda

Išvyka tradicinio dainavimo
mokymus su prof. R.
181. Ambrazevičiumi Vilniaus
etnocentre
Lenkų liaudies teatro išvyka
Balstogę (Lenkija). Spektaklio
„Raudonarmiečio karininko
182. užrašaiį ir „Emigrantaiį
parodymas Baltstogėje

Vilniaus mokytojų namų senjorų
2014.11.30 klubas „Svetočį ir literatūrinis klubas
„Rodnikį
Parodos autoriai: Grigiškių meno
mokyklos moksleiviai, dailininkė
2014.12.01- Nijolė Jodkienė
12.31

x

x

44

x

36

Grigiškių kultūros centro folkloro
ansamblis „Šaltinėlisį, vadovė
2014.12.02 Marina Bruzgulienė

742

x

Grigiškių kultūros centro lenkų
liaudies teatras, režisierė Lilija
2014.12.02- Keizik
12.07

Grigiškių vaikų dienos centro „Grija”
2014.12.03 ir Grigiškių kultūros centro
darbuotojos
Lietuvos vaikų ir jaunimo centre
Grigiškių kultūros centro liaudiškos
Jaunimo tautinių šokių
muzikos kapela „Gryčiaį, vadovas
ansamblio „Vilniaus pynimėlis”
Robertas Petkevičius
kūrybinės veiklos 10-mečiui
184. skirtas koncertas „Mūsų dienos
2014.12.06
kaip šventėį
Renginys skirtas moterims
183. „Mums priklauso pasaulisį

x

x

x

x

x

19

x

25

24

x x

12

Trakų kultūros rumuose
Liaudiškų šokių festivalis
185.
„Klumpynė 2014į
Grigiškių kultūros centre
Cirko šou 3D su nauja
šiuolaikiška programa „Neono
planetaį: naujausia lazerių
programa, neonai su daugybė
186. efektų, klounai, žonglieriai,
ekvilibristai, magijos ir burbulų
šou.
Unikalūs pasirodymai visai
šeimai
Grigiškių darželyje-mokykloje
„Pelėdžiukasį iš renginių ciklo
„Knygų pintinėlė” susitikimas
187. su rašytoju, knygos „Grigiškių
katino raštaiį autoriumi
Kęstučiu Jašinsku .
Grigiškių pradinėje mokykloje
iš renginių ciklo „Knygų
pintinėlėį susitikimas su
188. rašytoju, knygos „Grigiškių
katino raštaiį autoriumi
Kęstučiu Jašinsku .

Grigiškių kultūros centro vyresniųjų
žmonių tautinių šokių kolektyvas
2014.12.06
„Grijaį, vadovė Vilma Abrutytė

x

Cirkas iš Ukrainos

2014.12.07

x

x

298

x

x

110

x

x

59

Rašytojas Kęstutis Jašinskas

2014.12.09

Rašytojas Kęstutis Jašinskas

2014.12.09

x

20

Išvyka tradicinio dainavimo
mokymus su prof. R.
189. Ambrazevičiumi Vilniaus
etnocentre

Grigiškių kultūros centro folkloro
ansamblis „Šaltinėlisį, vadovė
2014.12.09 Marina Bruzgulienė

Grigiškių darželyje – mokykloje
„Pelėdžiukas”
190.
šventinis koncertas

Grigiškių kultūros centro folkloro
ansamblis „Šaltinėlisį, vadovė
2014.12.10
Marina Bruzgulienė

Moksleivių diskoteka
191.
Grigiškių kultūros centre,
darželyje – mokykloje
„Pelėdžiukas”
192. Mėgėjų meno festivalio „Šalia
kelio vieškelėlio” folkloro
pamokėlės vaikams

x

x

Grigiškių kultūros centro darbuotojai,
2014.12.12 Grigiškių moksleiviai ir Grigiškių
x
bendruomenė
Darželio – mokyklos „Pelėdžiukas”
moksleiviai
2014.12.1012.12

Grigiškių kultūros centre
vokalinės muzikos koncertas iš
193. ciklo „Metaforų slėpiniai”

Lietuvos teatro ir muzikos
akademijos dėstytoja Aušra Liutkutė
2014.12.11 ir jos studentės

Vilniaus mokytojų namuose
194. lenkų advento vakaras

Grigiškių kultūros centro lenkų
2014.12.13 folkloro ansamblis „Gžegožanieį,
vadovas Aleksandras Melechas

x

x

x

45

x

37

x

x

23

x

18

x x

22

189

8

Grigiškių kultūros centre
Mėgėjų meno festivalio „Šalia
kelio vieškelėlio” pabaigos
vakaras – koncertas „Ir
suvažiavom visais kelaliais”

195.

Grigiškių kultūros centre
Kalėdinis koncertas „Sindbado
196. kelionė aplink pasaul į

Dalyvavo: Grigiškių kultūros centro
folkloro ansamblis „Šaltinėlis” (vad.
Marina Bruzgulienė), „Gžegožanie”
(vad. Aliksandras Melechas),
Raudondvario (Kauno r.) kultūros
centro folkloro ansamblis „Piliarožė”
(vad. Algirdas Svidinskas), Vilniaus
2014.12.14 mokytojų namų folkloro ansamblis
„Tyklė” (vad. Vitalija Brazaitienė),
bei kūrybinių pamokėlių dalyviai –
Grigiškių darželio-mokyklos
moksleiviai

x

x

77

410

Grigiškių meno mokyklos
moksleiviai ir mokytojai
2014.12.16

Kalėdinis vakaras, skirtas AB
„Grigiškėsį darbuotojų
197. šeimoms. Teatras „Avilysį
parodė spektakl „Mažasis
princasį

2014.12.19

Socialinė akcija „Nepamiršk
198. vienišų seneliųį

Grigiškių kultūros centro darbuotojai
2014.12.18ir Grigiškių bendruomenė
12.19

Kalėdinė diskoteka Grigiškių
199. jaunimui

Grigiškių kultūros centro darbuotojai,
2014.12.26 Grigiškių moksleiviai ir Grigiškių
x
bendruomenė

x

x

154

484

x

x

19

396

Teatras „Avilysį

x

x

83

x

7

Vilniaus lenkų kultūros
namuose
200. spektaklio-pasakos „Oželio
nuotykiaiį premjera
Grigiškių kultūros centre
Grigiškių bendruomenės
201.
naujametinė vakaronė
Vokalinės studijos Kalėdinis
koncertas-vakaronė „Ant
202.
slenksčio vėl Naujiejiį

Grigiškių kultūros centro lenkų
liaudies teatras, režisierė Lilija
2014.12.27 Keizik

2014.12.27

Grigiškių bendruomenė ir kolektyvų
dalyviai

204.

x

x

142

x

18

x

x

29

x

x

43

Vokalinės studijos nariai, vadovėN.Miščenko ir Grigiškių
2014.12.28
bendruomenė

Grigiškių kultūros centro moterų
Grigiškių kultūros centro moterų
klubo
Kalėdinis
vakarėlis
203.
2014.12.29 klubas
Kalėdinė popietė senjorams ir
pagyvenusiems žmonėms

x x

Grigiškių kultūros centro
pagyvenusių žmonių klubas „Rudens
2014.12.30
sūkurysį ir ne galiųjų vokalinis
ansamblis „Gijaį

x

18

285

154

3692 23849

1668

