
 

ATŽALYNAS 

PRIZAI BALSUOJANTIEMS! 

DĖMESIO! 

Festivalyje ne tik stebėkite pasirodymus, bet ir 
aplankykite muziejaus ekspozicijas bei parodas.  
 

Balsuokite už geriausią spektaklį ir vyriškiausią 
bei moteriškiausią personažus. Dalyvaukite kon-
kurse, kuriame galima laimėti prizų! 
 

Festivalio bilieto kaina – 2 eurai. 
 

Kviečiame aplankyti rudens kermošių ir žaidi-
mų erdvę. 
Renginio metu bus fotografuojama. Nuotraukos 
gali būti viešinamos spaudoje ar internete. 
 
 



SŪDUVOS MĖGĖJŲ TEATRŲ FESTIVALIO  
„ATŽALYNAS“ DALYVIAI 

Vilkaviškio pagyvenusių žmonių klubo ,,Rudenėlis“ mėgėjų teat-

ras ,,Kertė“ (rež. Leonarda Gaurylienė) suvaidins nuotaikingą Marijos 

Kazakevičienės komediją „Gana 

man tos laimės“. Spektaklyje kalba-

ma apie amžinas šeimos problemas, 

moterų laisvalaikį, vyrų gudrybes bei 

aklą moters tikėjimą vyro ištikimybe.  

Lekėčių mėgėjų teatras (rež. Vaida Brazaitienė) festivalio svečiams 

dovanos spektaklį pagal Kazio Binkio poemą „Tamošius Bekepuris“.  

Kūrinyje kalbama apie vedybinio 

morčiaus apimtus Lietuvos gyventojus 

ir jų apsuptyje sau vietos ieškantį 

„netekėjusį“ žmogų Tamošių. Gavęs 

„lyg jausmą tokį“ gražuolei Onutei, jis 

siekia jos rankos, tačiau čia koją ima 

kaišioti atkaklioji Elzbieta... 

Marijampolės kultūros centro Liudvinavo mėgėjų teatras „Žalias 

sodas“ (rež. Vita Gvazdaitienė) scenon žengs su pagal Suzanne van 

Lohuize pjesę Trys senukai, kurie 

nenorėjo mirti sukurta tragikomedija 

„Ypatinga diena“. Trys suvaikėju-

sios senutės, gyvenančios vienam 

pensionato kambaryje, vieną rytą 

gauna keistą laišką, kuriuo praneša-

ma, jog tai yra paskutinė jų gyveni-

mo diena. Ištiktos šoko ir apimtos 

panikos, jos ima elgtis neįprastai, kol galų gale nurimsta, praregėjusios ir 

suvokusios, kad jos net nebuvo pradėjusios gyventi... 



 

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų teatras „Langas“ (rež. 

Alma Vaišnienė) šiemet „Atžalyno“ scenoje suvaidins pagal Antono 

Čechovo humoreską sukurtą komediją 

„Meška“. Spektaklio siužetas sukasi 

aplink našlę Jeleną Popovą, nuoširdžiai 

gedinčią savo mirusio vyro. Vieną die-

ną našlės sielvartą nutraukia į namus 

įžengęs mirusio vyro kreditorius. Skolų 

išieškojimo ir tiesos suvokimo procesas 

priveda iki aistringo konflikto, kai vie-

nas į kitą nutaikomi ginklai. Tačiau spektaklyje iššaunamos ne kulkos, 

o staiga užgimusios meilės strėlės... 

Punsko lietuvių kultūros namų klojimo teatras (rež. Jolanta Mali-

nowska-Wiaktor) festivalio žiūrovus pradžiugins spektakliu, sukurtu 

pagal Kazio Binkio poemą „Kriaučius 

Motiejus“. Tai eiliuotas pasakojimas 

apie kaimo siuvėją panorusį tapti agro-

nomu ir miesto ponu. Jam padeda Kau-

ne gyvenantis įtakingas dėdė. Ar seksis 

Motiejui būti agronomu? O gal su dė-

dės pagalba kops kitos karjeros laip-

tais? Visa tai pamatysite spektaklyje „Kraučius Motiejus“.  

Teatras „Solo“ (rež. Birutė Mar) pristatys spektaklį „Unė“. Spektaklis, 

sukurtas pagal pačios Birutės Mar pjesę, kurią inspiravo aktorės Unės 

Baye-Babickaitės (1897–1961) dieno-

raščiai. Pjesė „Unė“ pateko tarp lietu-

vių šiuolaikinės dramos festivalio 

Versmės 2009 nugalėtojų ir pirmąsyk 

pristatyta tų metų lapkritį Lietuvos 

nacionaliniame dramos teatre. Vėliau 

pagal šią pjesę autorė sukūrė ir spek-

taklį. Spektaklyje panaudotos nuotrau-

kos iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. 



 

Festivalio atidarymas 13 val. 

13.15 val. 
Vilkaviškio pagyvenusių  
žmonių klubo „Rudenėlis“  
mėgėjų teatras „Kertė“  
„GANA MAN TOS  
LAIMĖS“ 

 ~15 min. Pertrauka 

15.20 val. 
Lekėčių mėgėjų teatras  
„TAMOŠIUS BEKEPURIS“  
Rež. Vaida Brazaitienė 

 ~20 min. Pertrauka 

 ~15 min. Pertrauka 

16.20 val. 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro mėgėjų teatras „Langas“  
„MEŠKA“  
Rež. Alma Vaišnienė  
 

Renginio vedėjos – 
 aktorės 

Vitalija Mockevičiūtė, 
Neringa Varnelytė 

*Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą 

RENGINĮ ORGANIZUOJA  

Adresas: Gimtinės g. 17, Ožkabalių I k., Bartninkų sen.,  
LT-70329 Vilkaviškio raj.  
Tel. (8 ~ 342) 69 365 
El. pašto adresas:  j.basanaviciaus.gimtine@lnm.lt 

RENGINĮ REMIA: 

Bartninkų 
bendruomenė 

„AISTA“ 

Ūkininkas  
Rimantas  
Brazaitis 

INFORMACINIAI RĖMĖJAI: 

Per ilgąsias pertraukas  
muzikuos grupė 

„FOLKUS TRIO“  

18.30 val. 
Teatras „Solo“  

pristatys spektaklį  
„UNĖ“ 

Rež. Birutė Mar 
 

 ~15 min. Pertrauka 

17.20 val. 
Punsko lietuvių kultūros  
namų klojimo teatras 
„KRIAUČIUS MOTIEJUS“  
Rež. Jolanta  Malinowska-
Wiaktor 

14.10 val. 
Marijampolės kultūros centro 
Liudvinavo mėgėjų teatras  
„Žalias sodas“  
„YPATINGA DIENA“ 
Rež. Vita Gvazdaitienė 


