Kėdainių rajono savivaldybės kultūros įstaigų renginiai, organizuojami 2020 m. gegužės mėnesį
Renginio pavadinimas

Renginio
data
val.

Renginio vieta

Kėdainių kultūros centras
Renginiai be reklamos
(parodos, literatūriniai skaitymai, meninė akcija, mini koncertai)

4–31 d.

Videoreportažų konkursas „Mano šeima – jėga!“

5–22 d.

Virtualus Kėdainių kultūros centro darbuotojų muzikuojančių šeimų
15 d.
sveikinimas-koncertas, skirtas Tarptautinei šeimos dienai
Kalnaberžės skyrius
Virtuali fotografijų paroda „Ką mena Kalnaberžė“
Virtuali Vytauto Gusto fotografijų paroda „Kėdainių miestas“
Smiginio varžybos jaunimui
Viktorina „Surviliškio tradicijos ir šiandiena“

25 d.
Tiskūnų skyrius
11 d.
Pelėdnagių skyrius
26 d.
17 val.
Surviliškio skyrius
27 d.
19 val.
Vilainių skyrius

Virtuali dailininkų Vytauto ir Vaido Butų (Jonava) tapybos darbų
11 d.
paroda
Virtuali Kėdainių fotografų draugijos narės Reginos Jasinskienės
12 d.
fotografijų darbų paroda
Akademijos kultūros centras
15 d.
21.30 val.
Autokinas, skirtas Tarptautinei šeimos dienai
Sekminių pasidainavimai su Akademijos kultūros centro folkloro
31 d.
12 val.
ansamblo „Seklyčia“ duetu Ona Auškalniene ir Rūta Auškalnyte
Gudžiūnų skyrius
29 d.
18 val.
Muzikiniai-literatūriniai skaitymai „Eilėmis pražydo pavasaris...“

Kėdainių miesto erdvės
http://www.kedainiukulturoscentras.lt/
https://www.facebook.com/kulturoscentras.kedainiai/
http://www.kedainiukulturoscentras.lt/
https://www.facebook.com/kulturoscentras.kedainiai/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013335
781616
https://www.facebook.com/tiskunuskyrius/
Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius
Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyrius
https://www.facebook.com/vilainiu.skyrius.kedainiu.k
c
https://www.facebook.com/vilainiu.skyrius.kedainiu.k
c
Aikštė prie Akademijos kultūros centro
Aikštė prie Akademijos kultūros centro
Miegėnų bendruomenės salė

Dotnuvos skyrius
Pamokėlė-žaidimas vaikams „Aš – režisierius“
19 d.
15 val.
Edukacinė popietė vaikams „Dekoracijų ir lėlių gamyba lėlių teatrui“
28 d.
15 val.
Josvainių kultūros centras
Vytauto Didžiojo karo muziejaus paroda „Tas laisvės nevertas, kas
Nuo 18 d.
negina jos“
29 d.
15–16 val.
Vlado Ščiavinsko fotoparoda „Per didįjį ežerą“

Dotnuvos pagrindinės mokyklos kiemas
Dotnuvos pagrindinės mokyklos kiemas
Josvainių kultūros centras
Josvainių miestelio aikštė

Pernaravos skyrius
Jaunimo videoprojektas „Skaitau Viljamą Šekspyrą“

www.josvainiukultura.lt

Nuo 13 d.
Krakių kultūros centras

Videoprojektas „Skaitau Viljamą Šekspyrą (William Shakespeare)“
Poezijos ir muzikos popietė gamtoje
Sveikinimas, skirtas Tarptautinei šeimos dienai paminėti
Virginijos Jurevičienės karpinių paroda

12 d.

22 d.
18 val.
Šėtos kultūros centras
15 d.
20 d.
Pagirių skyrius

Sveikinimas, skirtas Tarptautinei šeimos dienai paminėti

15 d.

Nuotraukų paroda „Pavasario spalvos“

25 d.

18 val.

Kėdainių krašto muziejus
Iki 31 d.

Daivos Šeškauskaitės fotografijos ir tapybos darbų paroda
„Lietuviškos apeigos ir simboliai“
Nacionalinio mokinių meninės raiškos dailės piešinių konkurso
„Pažintis su žydų kultūros paveldu“, skirto Vilniaus Gaono ir Lietuvos
žydų istorijos metams paminėti, paroda
Sertifikuoto tautinio paveldo produktų tradicinio amatininko Artūro
Aleknos (Jonava) medinių šaukštų paroda

Iki 31 d.

14 d.

https://www.facebook.com/watch/?v=3309758078739
65
Krakių miestelio laisvalaikio zona
https://www.facebook.com/setoskultura
Šėtos kultūros centras
https://www.facebook.com/Pagiri%C5%B3-AdomoJak%C5%A1to-daugiafunkcis-centras893507134054726
https://www.facebook.com/Pagiri%C5%B3-AdomoJak%C5%A1to-daugiafunkcis-centras893507134054726
1863 m. sukilimo muziejus
Daugiakultūris centras
Tradicinių amatų centras Arnetų name

Fotografijų paroda „Lietuvos nepriklausomybė Kėdainių fotografijose“

Iki 31 d.

Kėdainių krašto muziejus

