PROGRAMA
Gegužės 22 d. (antradienis)
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (Antakalnio g. 6)
16.00 val. Asmenybė ir tautosaka. Mokslinė konferencija
Vilniaus dailės akademijos Gotikinė salė (arba kiemas) (Maironio g. 6)
19.00 val. Iš gyvosios versmės. Susitikimas su dainuojančiomis Žiūrų (Varėnos r.) ir Sedos
(Mažeikių r.) kaimų bendruomenėmis
Gegužės 23 d. (trečiadienis)
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (Gedimino pr. 51)
17.00 val. Kanklių skambėjime. Tautodailininkės Laimutės Fedosejevos karpinių paroda
VU Didžioji aula (M. K. Čiurlionio g. 21)
18.00 val. Daunoj, eisim broliai. Karo ir partizanų dainas dainuoja vyrai
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kiemas (Vilniaus g. 41)
17.00 val. Taukšt, taukšt katučių. Mažų vaikų pažaidinimai
18.00 val. Kybur, vybur, kabarai. Kodėlčiukų žaismė
19.00 val. Eisva mudu abudu. Jaunimo folkloro grupių koncertas-vakaronė
21.00 val. Šoksva mudu abudu. Europos tradiciniai šokiai
Gegužės 24 d. (ketvirtadienis)
Vaidilos teatras (A. Jakšto g. 9)
18.00 val. Svetukai mano, rygailio! Festivalio svečių koncertas. Koncertuoja svečiai iš Estijos,
Azerbaidžano, Baltarusijos, Lenkijos, Nyderlandų, Rusijos, Udmurtijos (Rusija), Kipro, Egipto
20.00 val. „Vydraga“ – vakar ir šiandien
Gegužės 25 d. (penktadienis)
S. Daukanto aikštė
12.00 val. Darbas meistrą giria. Lietuvių ir festivalio svečių tautodailės darbų kūrybinės dirbtuvės
20.00 val. Svetukai mano, rygailio! Festivalio svečių koncertas. Koncertuoja svečiai iš Kipro,
Egipto, Azerbaidžano, Nyderlandų, Latvijos, Lenkijos, Rusijos
Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO (Laisvės pr. 5)
14.00–16.00 val. Festivalio svečių koncertas AgroBalt 2018. Koncertuoja svečiai iš Rusijos,
Udmurtijos (Rusija), Baltarusijos, Lenkijos, Estijos, Azerbaidžano
Vilniaus gynybinės sienos bastėjos prieigos ir kiemas (Bokšto g. 20)
18.00 val. Skambanti Bastėja. Muziejaus lankymas skambant sutartinėms
19.00 val. Sutartinių takas. Lietuvos sutartinių puoselėtojai
20.00 val. Vilnius mūsų tėvyna. Bendras sutartinių giedojimas

Šv. Kotrynos bažnyčia (Vilniaus g. 30)
17.00 val. Dai lakštava lakštuote. Folkloro ansamblio „Dijūta“ koncertas
18.00 val. Čiulba čiulbutis. Solistų ir duetų vakaras
21.30 val. Nakties muzika. Sutartinių pynės. Dalyvauja „Trys keturiose“ ir Abraham Brody
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kiemas (Vilniaus g. 41)
21.00 val. Naktišokiai. Lietuvių ir svečių tradiciniai šokiai
Gegužės 26 d. (šeštadienis)
S. Daukanto aikštė
12.00 val. Darbas meistrą giria. Lietuvių ir festivalio svečių tautodailės darbų kūrybinės dirbtuvės
12.00 val. Slauna mūsų giminėlė. Koncertuoja Vilniaus m. folkloro ansambliai
15.00 val. Grajyk, muzikėla! Lietuvos etnografinių regionų tradicinio muzikavimo puoselėtojai
20.00 val. Šimtmečio dainos. Folkroko grupės „Žalvarinis“ koncertas Einam tolyn
Vilniaus mokytojų namų svetainė (Vilniaus g. 39)
14.00 val. Sudie, Tėvyne mylimoji. Tremtinių ir partizanų dainos
Vilniaus mokytojų namų kiemelis (Vilniaus g. 39)
16.00 val. Namai, šeima, Lietuva. Sakytinės tautosakos popietė
Naujosios Vilnios kultūros centro aikštelė (Gerovės g. 1)
17.00 val. Festivalio svečių koncertas. Koncertuoja svečiai iš Udmurtijos, Egipto
Vaidilos teatras (A. Jakšto g. 9)
18.00 val. Graži tu, mano. Didysis festivalio koncertas
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kiemas (Vilniaus g. 41)
21.00 val. Naktišokiai. Lietuvių ir svečių tradiciniai šokiai
Lietuvos nacionalinio kultūros centro salė (B. Radvilaitės 8)
23.00-06.00 val. Naktinės dūzgės
Druskininkų pramogų aikštės scena
13.00 val. Festivalio svečių koncertas. Koncertuoja svečiai iš Nyderlandų, Kipro, Rusijos,
Azerbaidžano
Gegužės 27 d. (sekmadienis)
S. Daukanto aikštė
12.00 val. Darbas meistrą giria. Lietuvių ir festivalio svečių tautodailės darbų kūrybinės dirbtuvės
12.00 val. Kaimynėli, svečias būk. Lietuvos etnografinių regionų folkloro ansamblių koncertas
17.30 val. Festivalio dalyvių eitynės (iš Rotušės a. į S. Daukanto a.)
18.00 val. Uliokim, braliukai, švintoj Letuvėlaj. Baigiamasis festivalio koncertas
Šv. Jonų bažnyčia (Šv. Jono g. 12)
14.00 val. Tradicinių liaudies giesmių valanda
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus salė (Vilniaus g. 41)
12.00 Kūrybinės dirbtuvės. Svečių tradicinio dainavimo ypatumai, tautinio kostiumo subtilybės,
instrumentinio folkloro atlikimo savitumai
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kiemas (Vilniaus g. 41)
12.00–17.00 val. Vaikų folkloro šventė „Saulytė“
Senamiesčio kiemai, skverai, gatvės, parkai
15.00–17.00 val. Prašom, svečiai, kieminėt. Tradicinės dainos, šokiai ir muzika. Vietos: Pilies g.,
Vilniaus g. (prie S. Nėries paminklo), Alumnato, Vilniaus mokytojų namų, Vilniaus universiteto
Istorijos ir Filosofijos fakultetų kiemai, K. Sirvydo, L. Stuokos Gucevičiaus, S. Moniuškos skverai

