SKAMBA SKAMBA KANKLIAI 2016
GEGUŽĖS 26 | KETVIRTADIENIS
S. Daukanto aikštėje
18.00-19.30 val. Skumba skumba kunkliai. Festivalio atidarymo koncertas.
20.00-21.00 val. Ei, ąžuole. Koncertuoja folk roko grupė „Atalyja”.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kieme (Vilniaus g. 41)
19.30-21.00 val. Oi, tu žirge, žirge. Pasidainavimo vakaras.
21.00-23.00 val. Šoksva mudu abudu. Polkos ir valso varžytuvės.
VU Teatro salėje (Universiteto g. 3)
21.00-22.30 val. Nakties muzika. Atgimusios dainos.
GEGUŽĖS 27 | PENKTADIENIS
S. Daukanto aikštėje
12.00-21.30 val. Darbas meistrą giria. Tautodailės darbų ir kulinarinio paveldo mugė. Kūrybinės
dirbtuvės.
18.00-20.00 val. Romansų vakaras. Koncertuoja folkloro ansambliai „Nalšia“ ir „Arinuška“.
20.30-21.30 val. Negirdėta Lietuva. Visų Lietuvos etnografinių regionų liaudies dainas džiazo
ritmu atlieka Girmantė ir VRM pučiamųjų orkestras.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kieme (Vilniaus g. 41)
21.30-23.00 val. Naktišokiai. Ukrainiečių, armėnų ir lietuvių tradiciniai šokiai.
Vilniaus rotušės Didžiojoje salėje
19.00-20.30 val. Daunoj, eisim broliai. Tradicinis vyrų dainavimas.
22.00-23.00 val. Nakties muzika. Koncertuoja užsienio folkloro grupės „Zezigrad“ (Italija), „Židan
Parazol“ (Slovėnija).
Vilniaus dailės akademijoje (Maironio g. 6)
17.00-18.30 val. Iš gyvosios versmės. Susitikimas su kaimo dainininkais.
Bernardinų sode
20.00-21.00 val. Sutartinių takas. Dalyvauja Lietuvos sutartinių atlikėjai.
Nacionalinio muziejaus kieme (Arsenalo g. 3)
21.00-22.00 val. Rimo rimo tūto. Sutartinių vakaras.
Trakų Vokės dvaro sodyboje (Žalioji a. 2a)
19.00-20.00 val. Anos šalies svotai. Festivalio svečių koncertas. Koncertuoja „Saucejas“
(Latvija), „Tonatsuyts Folk Theater“ (Armėnija).
GEGUŽĖS 28 | ŠEŠTADIENIS
Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30)
15.00-17.00 val. Čiulba čiulbutis. Vienbalsio (solinio) dainavimo tradicija.
17.00-18.30 val. Pasilikot jauni, dainose amžini... Partizanų dainas dainuoja folkloro ansamblis
„Ūla”.
21.00-22.30 val. Nakties muzika. Daugiabalsio dainavimo tradicijos. „VISI“ (Lietuva), „Saucejas“
(Latvija), „Bozhychi“ (Ukraina).

S. Daukanto aikštėje
12.00-21.00 val. Darbas meistrą giria. Tautodailės darbų ir kulinarinio paveldo mugė. Kūrybinės
dirbtuvės.
12.00-14.30 val. Slauna mūsų giminėlė. Koncertuoja Vilniaus folkloro ansambliai.
15.00-17.30 val. Grajyk, muzikėla! Tradicinių kapelijų koncertas. Dalyvauja Lietuvos
etnografinių regionų tradicinio muzikavimo puoselėtojai.
18.00-20.00 val. Svetukai mano, rygailio! Festivalio svečių koncertas. Koncertuoja folkloro
grupės „Saucejas“ (Latvija), „Tonatsuyts Folk Theater“ (Armėnija), „Zezigrad” (Italija), „Bozhychi“
(Ukraina), „Židan Parazol“ (Slovėnija), „Go’foten“ (Norvegija).
21.00-22.00 val. Africa night. Vakarų Afrikos būgnų muzika ir šokiai.
VU Teatro salėje (Universiteto g. 3)
13.00-14.20 val. Vėjų marės, medaus upės. Folkloro ansamblio „Kuršių ainiai” teatralizuota
folkloro programa. (Klaipėda).
14.30-15.15 val. Pirš man iš Danskos. VU folkloro ansamblis „Ratilio” koncertą skiria L. M.
Rėzos 240-osioms gimimo metinėms.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kieme (Vilniaus g. 41)
16.00-18.00 val. Eisva mudu abudu. Jaunimo folkloro grupių koncertas.
21.00-23.00 val. Naktišokiai. Italų, norvegų ir slovėnų tradiciniai šokiai.
GEGUŽĖS 29 | SEKMADIENIS
S. Daukanto aikštėje
12.00-21.00 val. Darbas meistrą giria. Tautodailės darbų ir kulinarinio paveldo mugė. Kūrybinės
dirbtuvės.
12.00-13.30 val. Festivalio kinas. Filmo „Vėjų žemė“ apie nykstančią Šventosios kuršių
bendruomenę pristatymas.
14.00-15.30 val. Kaimynėli, svečias būk. Lietuvos etnografinių regionų folkloro ansamblių
koncertas.
19.00-21.00 val. Jau sutema temela.Baigiamasis festivalio koncertas.
Šv. Jonų bažnyčioje (Šv. Jono g. 12)
14.00-15.00 val. Tradicinių liaudies giesmių valanda. Tradicines giesmes giedos Lietuvos ir
užsienio folkloro grupės.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kieme (Vilniaus g. 41)
12.00–17.00 val. Vaikų ir jaunimo folkloro šventė SAULYTĖ.
Senamiesčio kiemuose, skveruose, gatvėse, parkuose
16.00–18.00 val. Prašom, svečiai, kieminėt. Tradicinės dainos, šokiai ir muzika. Vietos: Pilies
g., Mokytojų namų kiemelis, Vilniaus universiteto Istorijos, Filosofijos ir A. Mickevičiaus kiemai, K.
Sirvydo, S. Moniuškos skverai.
18.30-19.00 val. Festivalio dalyvių eitynės (iš Rotušės a. į S. Daukanto a.).
Druskininkų pramogų aikštėje (Vilniaus al. 24, Druskininkai)
13.00 val. Anos šalies svotai. Festivalio svečių koncertas. Koncertuoja „Tonatsuyts Folk
Theater“ (Armėnija), „Židan Parazol“ (Slovėnija) ir „Zezigrad“ (Italija).
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