


anykšciu dainuvos slenyje
iejimas nemokamas

12.30–13.30 Ginos Viliūnės knygos „Smiltės ir Vėjaus kelionė po Baltijos jūrą“ 
pristatymas: knygos iliustratorės Urtės Kraniauskaitės kūrybinės dirbtuvės.  
(4–7 metų vaikams)

13.30–17.00 Lietuvos jūrų muziejaus edukacinė patyriminė erdvė „Vandens 
gyvenimo linija“: patyrimai apie vieno ruoniuko istoriją ir mūsų meilę, pasitikėjimą, 
laisvę ir atsakomybę aplinkai.

juru muziejaus pasaulis

13.00–14.00 Rašytojas Benas Bėrantas pristato savo knygą „Ponas Kampas“. 
(5–8 m. vaikams) 

14.30–15.30 „Istorijų skanėstų“ dirbtuvės su iliustruotoja Inga Dagile ir viena iš 
knygos autorių Audrone Meškauskaite. (7–9 m. vaikams)

16.00–17.00 Kūrybinės dirbtuvės „Gedimino sapno giria“ su knygos „Vilniaus rūmai 
ir jų šeimininkai“ iliustruotoja Lina Itagaki. (7–10 m. vaikams)

literaturos dirbtuves

Klasės iš panaudoto linoleumo

Gumytė

Žaidimas su pagaliukais  

Mama, mama, kiek man metų?

Žaidimai iš praeities
Veiklos 4–11 metų vaikams

Piešimas ant akmenukų

Laivelių dirbtuvės

Sekretų galerija

Ką pasakytų medis, jei galėtų kalbėti?

Veiklos 4–11 metų vaikams
kurybines dirbtuves

šeštadienis, rugpjucio 15 d.

11.05–12.00 Tiesioginė Lietuvos radijo laidos vaikams „Domas ir Tomas“ transliacija 
iš festivalio vietos. Vedėjas – rašytojas Tomas Dirgėla.

12.00–12.40 „Vėjų teatro“ spektaklis 6–36 mėnesių vaikams „KRIMST KRIMST“.

14.00–15.00 Susitikimas su knygos „Vakaro istorijos Lietuvos mergaitėms“ heroje, 
botanike Zofija Sinkevičiene. Laukia pažintis su paslaptingu vandens augalų pasauliu. 
Sužinosite, kas yra herbariumas ir kam jis reikalingas. Skirta visiems.

16.00–17.00 Žygis po Dainuvos slėnio apylinkes su Rolandu Lančicku. Skirta visiems. 

18.00–19.00 Koncertas–susitikimas su penkiais vaiku rašytojais, kurie groja 
keisčiausiais instrumentais, o scenoje rašo knygą! „Knygų vaikai“: Benas Bėrantas – 
bosinė ukulelė, Tomas Dirgėla – ritmas, Virgis Šidlauskas – gitara, Kotryna Zylė – 
muzikinis pjūklas, Justinas Žilinskas – žmogus orkestras. (Visai šeimai)

didŽioji scena

12.30–13.30 Rašytojas Virgis Šidlauskas pristato savo naują knygą „Stogas, po 
kuriuo auginu žvaigždes ir lietų“. Teatralizuotas aktorių Indrės Vėlyvytės ir Sandros 
Lešinskaitės pasirodymas ir kūrybinės dirbtuvės. (6–8 m. vaikams)

14.00–14.30 Vizualios istorijos kūrimas su aktore Kristina Savickyte.  
(5–8 m. vaikams)

15.00–16.00 Neformalus susitikimas su lietumi, skafandru, mergaite ir rašytoja 
Dovile Zavedskaite. (7–9 m. vaikams)

16.30–17.00 Vizualios istorijos kūrimas su aktore Kristina Savickyte.  
(5–8 m. vaikams)

istoriju pastoge

Kviečiame į pirmąją pažintį su knyga. Mažiausi festivalio lankytojai čia galės ne tik 
išgirsti skaitomas jiems skirtų knygelių istorijas, bet ir patirti, paliesti, įlipti į pristatomų 
knygų pasaulį!

13:00–14:00 Knygos premjera! Interaktyvi pažintis su knyga „Kas kaip miega“.  
Veda iliustruotoja Inga Dagilė.

15:00–16:00 Knygos premjera! Interaktyvi pažintis su knyga „Mažas kaip vabalėlis“. 
Veda autorė Kotryna Zylė.

Veiklos 6–36 mėn. mažyliamsmaŽyliu pamiške

13.30–14.30 Iliustruotoja Lina Itagaki pristato Albanijoje išleistą komiksą „Prieš srovę: 
žuvų draugės Sabiha Kasimati istorija“ apie albanų ichtiologę ir disidentę.

15.00–16.00 Justinas Žilinskas pristato savo rašytą komiksą „Atgal į Vilnių“ ir veda 
kūrybines dirbtuves „Nupiešk savo istoriją apie Vilnių“.

Veiklos 9–12 m. vaikams ir visiems komiksų fanamskomiksu rojus

12.00–12.30 Keliaujame į Afriką! Žaidimas-pasirodymas, kurį veda aktoriai Paulius 
Valaskevičius ir Daiva Rudytė. (6–10 metų vaikams)

14.00–15.00 Tomo Dirgėlos šou. (8–11 metų vaikams)

15.30–16.00 Karnavalas! Smagios festivalio lankytojų eitynės skambant muzikai ir 
dėvint kūrybinių dirbtuvių metu sukurtas kaukes.

16.00–16.30 Teatralizuotas „Vėjų teatro“ pasirodymas „Marmiai“. (4–8 metų vaikams)

didŽioji scena

Pristatome Giedrės Rakauskienės parašytą ir Dovilės Kubrakovaitės iliustruotą knygą 
„Paskutinis pasaulyje baltasis raganosis“ (leidykla Tikra knyga).

12.00–16.00 Fotografės Sigitos Aurelijos Vaičiūnaitės, šiuo metu gyvenančios 
Kenijoje, nuotraukų paroda. 

12.30–13.00 Susitikimas su Sigita Aurelija Vaičiūnaite. Pasakojimai iš Afrikos savanos.

13.00–14.00 Susitikimas ir kūrybinės dirbtuvės su knygos autore Giedre 
Rakauskiene ir „Tikros knygos“ kūrybos vadove Daiva Rudyte.

Veiklos 6–9 metų vaikamsbaltojo raganosio pieva 

Pristatome Indrės ir Martyno Pavilonių sukurtas knygas apie marmius – „Olis ir dažų 
kibirėlis“ bei „Marmiai ir džiaugsmo fabrikėlis“ (leidykla Alma Littera).

12.30–14.30 Surask marmius Martvudo girioje. 

14.30–15.30 Kūrybinės dirbtuvės su marmių knygų autoriais – gaminame marmių 
kaukes ir statome džiaugsmo fabrikėlius.

martvudo giria ir marmiu fabrikelis
Veiklos 4–7 m. vaikams

sekmadienis, rugpjucio 16 d.

Kviečiame į pirmąją pažintį su knyga. Mažiausi festivalio lankytojai čia galės ne tik 
išgirsti skaitomas jiems skirtų knygelių istorijas, bet ir patirti, paliesti, įlipti į pristatomų 
knygų pasaulį!

12.00–13.00 Knygos premjera! Interaktyvi pažintis su knyga „Mažas kaip vabalėlis“. 
Veda autorė Kotryna Zylė.

14.00–15.00 Interaktyvi pažintis su knyga „ABC mažiesiems“. Veda iliustruotoja 
Greta Alice.

12.00–15.00 Vaikų kūrybingumo ugdymo studijos „Kuria vaikai“ veiklos.

Veiklos 6–36 mėn. mažyliamsmaŽyliu pamiške

12.30–13.30 Komiksų koliažai su iliustruotoja Greta Alice.

komiksu rojus Veiklos 9–12 m. vaikams ir visiems komiksų fanams

13.00–14.00 Virtualus susitikimas su rašytoja Vaiva Rykštaite. Tiesiogiai iš Havajų! 
Apie mitologiją ir ekologiją Havajuose bei Lietuvoje kartu su Kotryna Zyle.  
(7–12 metų vaikams)

istoriju pastoge

Klasės iš panaudoto linoleumo

Gumytė

Žaidimas su pagaliukais  

Mama, mama, kiek man metų?

Žaidimai iš praeities
Veiklos 4–11 metų vaikams

Piešimas ant akmenukų

Laivelių dirbtuvės

Sekretų galerija

Ką pasakytų medis, jei galėtų kalbėti?

Veiklos 4–11 metų vaikams
kurybines dirbtuves

13.00–14.00 Kūrybinės dirbtuvės su knygos „Kaip pelėdžiukas iš namų pabėgo“ 
iliustruotoja Agne Nananai (leidykla Alma Littera). (4–7 metų vaikams)

14.30–15.30 Susitikimas su knygos „Vakaro istorijos Lietuvos mergaitėms“ heroje, 
arboriste Inga Gaidelyte-Markevičiene. Sužinosite, kas yra arboristika ir kokie 
nuotykiai laukia tų, kurie ja užsiima. Skirta visiems.

13.00–15.30 Arboristų komanda kviečia 7–11 m. vaikus įveikti profesijos iššūkius.

literaturos dirbtuves

12.30–13.30 Ginos Viliūnės knygos „Smiltės ir Vėjaus kelionė po Baltijos jūrą“ 
pristatymas: knygos iliustratorės Urtės Kraniauskaitės kūrybinės dirbtuvės.  
(4–7 metų vaikams)

13.30–15.30 Lietuvos jūrų muziejaus edukacinė patyriminė erdvė „Vandens 
gyvenimo linija“: patyrimai apie vieno ruoniuko istoriją ir mūsų meilę, pasitikėjimą, 
laisvę ir atsakomybę aplinkai.

juru muziejaus pasaulis

•	 Gastrobaras MANDRI PUODAI  – 10% nuolaida maitinimui

•	 Desertų studija SUGAR & GRILL – 10% nuolaida maitinimui

•	 Euro Pub Seklyčia Anykščiai – 15% nuolaida maitinimui

•	 Pramoginis traukinukas Anykščiuose – 1 eur./asm. ( į vieną pusę)

•	 Vasaros rogučių trasa – 1 eur. vaikams; 1,50 eur. suaugusiems

•	 30% nuolaida lankytojo bilietui Dainuvos nuotykių slėnyje arba Labirintų parke

draugu nuolaidos
parodŽius festivalio apyranke

remejai:organizatoriai: draugai ir partneriai:


