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Filadelfija, aš atvykstu!Festivalio atidarymas

Festivalio atidarymas  –  
Klaipėdos lėlių teatro 
lauko reginys
Atidarymo renginys vyks miesto Rotušės 
aikštėje.

 Lapkričio 3 d. 17.30 val.Rotušės aikštė



 Lapkričio 3 d. 18.00 val.

Filadelfija, aš atvykstu!Festivalio atidarymas

Režisierius 
Gytis Padegimas
Scenografijos 
ir kostiumų autorė 
Birutė Ukrinaitė
Kompozitorius 
Raimundas Martinkėnas
Choreografė 
Indrė Puišytė 

Vaidina: 
Arnis Aleinikovas, 
Vaidas Praspaliauskas, 
Lukas Alšys, 
Jonas Gaižauskas, 
Rasa Grigutytė, 
Ona Gudaitytė, 
Eglė Juškaitė, 
Eglė Kordiukovaitė, 
Tomas Kunčinas, 
Vidas Vaškius ir kt.

Premjera 2017 m.
Trukmė 2 val.

Kaina 10 €, 12 €, 15 €*. 
Perkantiems abonementą** – 12 €.

Bilietus platina 
tiketa.lt ir teatro kasa.

Alytaus miesto teatro premjera 
Filadelfija, aš atvykstu!
Pagal Brian Friel pjesę „Filadelfija, aš atvyk-
stu!“. Vertė Violeta Tauragienė

Gyčio Bernardo Padegimo spektaklis ,,Fila-
delfija, štai ir aš!” sukurtas pagal Brian Friel 
(Brajano Frylo) pjesę, kurią jis dedikavo savo 
Tėvui ir Motinai. Joje Frylas aprašo jaunuolio 
Garo O’Donelio emigraciją iš namų, iš gim-
tojo miesto, iš gimtosios Airijos. Šioje jau 
tikriausiai klasikinėje istorijoje svarbiausi 
yra žmonių santykiai, kurie išryškėja lem-
tingu žmogaus gyvenimo momentu. Taigi šis 
darbas veikiau kalba ne tiek apie emigraciją, 
kiek apie jos padarinius žmogaus sielai. Jinai 
neišvengiamai dvejinasi kaip pagrindinis 
spektaklio personažas, kuris į viską ima žiū-
rėti iš skirtingų pozicijų: iš savo vidujybės ir 
išorytės. Šita drama yra opiausia, o ją pri-
sodrina airiškas folkloras, dzūkiškas aktorių 
temperamentas, simboliška scenografija. 
Padegimas prabyla apie giluminius žmogaus 
ir tautos klodus, tačiau tai daro su šiaurietiš-
ku saikingumu, per daug nedramatizuodamas 
ir nedidaktizuodmas situacijos. Režisierius 
tiesiog siūlo atrasti savo vidinę Filadelfiją 
kantriu ir atkakliu savo gyvenimo lipdymu 
,,čia ir dabar’’ su tau artimais žmonėmis: tai 
esanti didžiausia paties gyvenimo privilegija.

Didžioji salė



 Lapkričio 4 d. 19.00 - 7.00 val.



 Lapkričio 4 d. 19.00 - 7.00 val. Pirmoji naktis teatre COM•MOON•A skirta naujai besiformuojančiai 
jaunai, smalsiai, potyrių ir pažinimo „alkanai“ publikai, kurią mažiau 
žavi tradicinis teatras, tačiau „veža“ ekspresija, pokalbiai, kūrybinės 
dirbtuvės.

Kartu su patekėjusiu mėnuliu lapkričio 4-ąją, nuo 7 val. vakaro iki 
7 val. ryto, duris atvėręs Alytaus miesto teatras pakvies „naktinėti“ 
tradicinėse ir žiūrovui naujose erdvėse. Bus daug veiksmo, interakty-
vių veiklų ir atradimų. 

Fantastiška muzika lepins atlikėja Alina Orlova ir žymiausia Lietuvos 
regio, „dub“ muzikos grupė „Ministry of ecology“. Alytaus jaunimo 
muzikos erdvėje pasirodys talentingiausi  Alytaus jaunuoliai. 

Kultūrinių lunatikų šventės naktiniame repertuare net 5 provokatyvūs 
spektakliai iš Vilniaus, Klaipėdos, Kauno: nuo agresyvios komedijos 
iki vaidenimosi ir psichologinio trilerio.

Teatro klube „Žalia“ – 2 kino seansai „Kadras“, Mažojoje galerijoje – te-
atro buduaro fotostudija bei sceninio grimo (iš)bandymai kiekvienam. 

Smalsius  COM•MOON•A  dalyvius kvies teatro turas „Ex• kursas“, 
leidžiantis keisti kursą ir nusileisti į teatro požemius bei pakilti iki 
teatro stogo.

Nakties tyloje sklis skaitymų „Žodžiai, žodžiai, žodžiai“ tekstai, kūnas 
prabils kūrybinėse dirbtuvėse „Judesio grafiti“, teatrinio žaismo im-
provizacijose, o potyrių šalmas išgrynins esybės pajautas.

Nemieganti ir veržli COM•MOON•A pamaitins išalkusią sielą, o kūną 
ankstyvą rytą sustiprins „kritiko kiaušinienė“. 

Sakome, jog COM•MOON•A yra kritiška, provokatyvi, progresyvi, 
solidari, draugiška, dekadentiška. Epitetų sąrašą pratęsime kartu po 
pirmosios nakties teatre...

Kaina 10 €, 5 € (moksleiviams ir studentams). 
Bilietus platina teatro kasa.



Korektūros klaida

Režisierė 
Agnė Dilytė
Scenografas 
Artūras Šimonis

Vaidina: 
Raimonda Kimbraitė,
Gintautas Bejeris, 
Donatas Ališauskas, 
Simona Bladženauskaitė, 
Vytautas Gasiliūnas, 
Kristina Kazakevičiūtė, 
Alma Masiulionytė, 
Edita Niciūtė, 
Artūras Sužiedelis, 
Marcelė Zikaraitė

Premjera 2016 m.
Trukmė 2 val. 30 min.

Kaina 6 €, 8 €, 10 €*. 
Perkantiems abonementą** – 6 €.

Bilietus platina 
tiketa.lt ir teatro kasa.

Kauno miesto kamerinis teatras

Korektūros klaida
2 dalių dokumentinė satyra 
pagal Liūnės Janušytės romaną. 

Satyrinio romano „Korektūros klaida“ insce-
nizacija kviečia pasinerti į elegantišką, teatri-
nį džiazą, tarpukario Paryžiuje, kur stažuotes 
atlieka jauni Lietuvos menininkai – rašytoja 
Liūnė Janušytė, aktorius bei režisierius Juozas 
Miltinis, dailininkai Viktoras Petravičius ir 
Paulius Augius-Augustinavičius. Susibičiulia-
vę su Paryžiaus bohema, lietuviai džiaugs-
mingai leidžia laiką, nesirūpindami rytojumi, 
nekurdami planų, nes visas gyvenimas, anot 
jų, tėra korektūros klaida, o ne numatytų įvy-
kių grandinė. „Korektūros klaida“ – tai pačios 
Liūnės paieškos savyje, kova prieš konserva-
tyvų požiūrį į gyvenimą, žaisminga ir šmaikšti 
manifestacija prieš tradicijas.

Europiečiai

Didžioji salė  Lapkričio 6 d. 18:00 val.



Korektūros klaida Europiečiai

Režisierius 
Pauliaus Ignatavičius
Scenografė 
Goda Palekaitė
Choreografas 
Aaron Kahn 
Kompozitorius 
Arturas Bumšteinas 
Šviesų dailininkas  
Julius Kuršys
Dramaturgija 
Andrius Jevsejevas

Vaidina: 
Daumantas Ciunis, 
Tadas Gryn, Agnė Kiškytė, 
Ilona Kvietkutė, 
Elžbieta Latėnaitė, 
Gintarė Latvėnaitė, 
Edmundas Mikulskis, 
Indrė Patkauskaitė, 
Tomas Rinkūnas, 
Tomas Stirna, 
Almantas Šinkūnas, 
Mantas Vaitiekūnas

Premjera 2016 m.
Trukmė 1 val. 30 min. 

Kaina 5 €, 7 €, 9 €*. 
Perkantiems abonementą** – 7 €.

Bilietus platina 
tiketa.lt ir teatro kasa.

Vilniaus mažasis teatras   

Europiečiai 
1 dalies spektaklis 
pagal Aischilo „Maldautojas“ ir kitus tekstus.

„Europiečių“ įkvėpimo šaltinis – didžiojo anti-
kos tragiko Aischilo drama „Maldautojos“. Čia 
pasakojama apie Danaides, Danajo dukras, 
pabėgusias nuo priverstinių vedybų su savo 
pusbroliais, Aigipto valdovo sūnumis. Nepa-
norusios paklusti tirono valiai, jos drauge su 
tėvu Danaju, laivu išplaukia į savo istorinę 
tėvynę, graikų Argo miestą. Argolidės karalius 
Pelasgas, turi priimti nelengvą sprendimą – 
ar priimti Danaides ir stoti į kovą su Aigipto 
sūnumis, ar nepriimti jų, taip užrūstinant 
Dzeusą, bet išvengiant konflikto ir karo. Tai 
yra esminis klausimas su kuriuo susiduria 
ir šiandieniniai Europos politikai, nuolat 
manipuliuojantys įtampa tarp deklaruojamo 
humanizmo ir pragmatiško išskaičiavimo. 
Kadangi yra sunku apsispręsti, bestuburis 
Pelasgas klausia savo tautos nuomonės. 
„Maldautojų“ finale tauta nusprendžia pri-
imti pabėgėles.

O ar mes, Europos lietuviai, esame mielašir-
dinga ir drąsi tauta?

 Lapkričio 7 d. 18:00 val.Didžioji salė



Vyras spąstuose

Režisierius 
Dainius Kazlauskas
Scenografijos 
ir kostiumų autorė 
Indrė Pačėsaitė
Kompozitorius 
Ignas Juzokas
Šviesų dailininkas 
Darius Malinauskas 

Vaidina: 
Andrius Povilauskas, 
T. Razmislavičiūtė-Juodė, 
Laimutis Sėdžius, 
Donatas Kalkauskas, 
Petras Kėžys, 
Inga Talušytė, 
Marius Cemnickas, 
Jonas Čepulis, 
Gintautas Žiogas, 
Emilis Pavilionis

Premjera 2014 m.
Trukmė 2 val. 30 min.

Kaina 7 €, 10 €. 
Perkantiems abonementą** – 7 €.

Bilietus platina 
tiketa.lt ir teatro kasa.

Panevėžio Juozo Miltinio 
dramos teatras 

Vyras spąstuose 
2 dalių istorija 
pagal Robert Thomas pjesę.

Nepaprastai įdomi, meistriškai susukta 
istorija, kuri išsyk žiūrovą sujaudina ir nelei-
džia nurimti iki spektaklio pabaigos. Intriga 
užsimezga jau pirmojoje scenoje. Kebliausios 
situacijos seka viena paskui kitą. Situacija 
komplikuojasi, įtampa auga: kažkas vietoje 
viskio išgers nuodų, kažkam grės kalėjimo 
grotos „su vaizdu į kalnus“, kažkam - psichi-
atrijos ligoninė.... Vos tik pasirodo, kad tiesa 
aiškėja ir tuoj priartės išganinga atomazga, – 
istorija vėl sukteli aštriu kampu. Spektaklio 
pabaiga pribloškia neįtikėtinu ir nenuspėja-
mu finalu. Pasak režisieriaus Dainiaus Kaz-
lausko, šiais laikais sudėtinga rasti kitą tokią 
pjesę, kurioje įvykiai taip įelektrintų žiūrovų 
salę ir vestų į kulminaciją be atokvėpio smal-
saujant – o kas toliau?

ŽalgirėsDidžioji salė  Lapkričio 8 d. 18.00 val.



Vyras spąstuose Žalgirės

Režisierius 
Vidas Bareikis
Scenografas 
Ugis Berzins 
Kompozitorė 
Jurga Šeduikytė  
Kostiumų dailininkė   
Aistė Radzevičiūtė 
Video menininkas  
Vytenis Kriščiūnas

Vaidina: 
Daiva Rudokaitė, 
Elzė Gudavičiūtė, 
Eglė Grigaliūnaitė, 
Martyna Gedvilaitė,
 Inga Mikutavičiūtė, 
Neringa Nekrašiūtė, 
Giedrė Žaliauskaitė, 
Goda Petkutė, 
Aistė Zabotkaitė, 
Gintautas Bejeris, 
Saulius Čiučelis, 
Egidijus Stancikas

Premjera 2017 m.
Trukmė 3 val. 10 min.

Kaina 8 €, 10 €*.  
Perkantiems abonementą** – 8 €.

Bilietus platina 
tiketa.lt ir teatro kasa.

Kauno nacionalinis dramos teatras  
Žalgirės
2 dalių komedija (N-16) pagal Gabrielės La-
banauskaitės-Dienos pjesę ,,Žalgirės’’. 

„Žalgirės“ – moterų mėgėjų krepšinio ko-
manda, kurios nares vienija bendras tikslas – 
sudalyvauti mėgėjų krepšinio čempionate 
Aliaskoje. Krepšinio aikštele tapusioje sceno-
je žaidėjos ne tik gainioja kamuolį, tobulina 
krepšinio techniką, bet pakeliui į išsvajotą 
Aliaską jos susiduria su savo trūkumais, 
kompleksais, problemomis… Iš esmės vyksta 
kiekvienos asmeninė kova su savimi. Ir tose 
kovose jos atranda tikruosius savo pavidalus 
ir patiria net asmenines pergales: išsivaduoja 
iš varžančių visuomenės normų, atskleidžia 
ilgai slėptas paslaptis, nugali save, išmoksta 
mylėti ne tik save, bet ir kitokį šalia savęs.

Lengvoje, energingoje komedijoje neven-
giama ironijos, nukreiptos ne tik į moterų 
krepšinį, bet ir į nepatogias, sudėtingas, aktu-
alias mūsų sociumo problemas – seksualinių 
mažumų poziciją ir lyčių lygybę. „Žalgirės“ – 
tai komedija rimtomis temomis.

 Lapkričio 9 d. 18.00 val.Didžioji salė



Gyvūnas (Ku-Kū)

Režisierius 
Rolandas Atkočiūnas
Dailininkas 
Mārtiņš Vilkarsis
Kompozitorius 
Giedrius Puskunigis
Šviesų dailininkas  
Vilius Vilutis 

Vaidina: 
Marius Repšys, 
Remigijus Bučius, 
Mindaugas Jusčius, 
Arūnas Sakalauskas, 
Rimantas Bagdzevičius, 
Toma Vaškevičiūtė, 
Ramutis Rimeikis

Premjera 2016 m.
Trukmė 2 val. 

Kaina 6 €, 8 €, 10 €*. 
Perkantiems abonementą** – 8 €.

Bilietus platina 
tiketa.lt ir teatro kasa.

Lietuvos nacionalinis 
dramos teatras (Vilnius) 

Gyvūnas (Ku-Kū) 
1 dalies komedija (N-18) 
pagal Agnese Rutkēviča 
pjesę ,,Gyvūnas (Ku-Kū)’’.

Spektaklis apie tai, kokia baikšti ir nepakanti 
bet kokiai kitokybei yra šiandieninė visuome-
nė, nors gyvename XXI amžiuje. Net pasaulio 
užkaboriuose, beveik išmirusio kaimo nebū-
tyje. Abiejų brolių (Karlio ir Janio) prototipai 
vis dar tebegyvena tame pačiame kaime: ši 
istorija iš dalies yra dokumentinė. Istorija, 
kaip ir dauguma istorijų, yra apie meilę. O ji 
nesirenka, kas tu esi – moteris, vyras, gėjus ar 
musulmonas. Meilė nerūšiuoja.

2016 m. Auksinį scenos kryžių už Janio vaidmenį 
pelnė  Arūnas Sakalauskas – geriausias nepagrin-
dinio vaidmens aktorius.

MeškaDidžioji salė  Lapkričio 10 d. 18.00 val.



Gyvūnas (Ku-Kū) Meška
Režisierė 
Kornelija Krasilnikovaitė
Kostiumų dailininkė  
Jevgenija Rusakova

Vaidina: 
Juliana Volodko, 
Telman Ragimov, 
Artur Svorobovič, 
Maksim Tuchvatulin, 
Aleksandr Špilevoj, 
Artūras Aleksejevas

Premjera 2015 m.
Trukmė 1 val. 10 min.

Spektaklis su 
lietuviškais titrais.

Kaina 9 €. 

Bilietus platina 
teatro kasa.

Rusų dramos teatras (Vilnius)   
Meška 
Komedija 
pagal Anton Čechovo ,pokštą‘ ,,Meška’’.

Jauna režisierė Kornelija Krasilnikovaitė, pa-
sinaudojusi klasikiniu kūriniu ir prisodrinusi 
jį savąją ir jaunų aktorių jaunatviška fantazija 
bei aktualiais motyvais, sukūrė ryškų, drastiš-
ką ir komišką „sceninį komiksą“. Kūrinį dės-
ningai vainikuoja ir įprasmina roko muzika, 
kurią atlieka improvizuota roko grupė „Berlo-
ga“. Tačiau, kaip ir klasikiniame kūrinyje, meilė 
išlieka pagrindine šio spektaklio tema: meilės 
jėga  kur kas galingesnė už žmogų jėga: ji yra 
visur ir žmogus visada šią jėgą turi.

X tarptautiniame studentų teatrų festivalyje 
„Po saule“ spektaklis „Meška“ pelnė geriausio 
festivalio spektaklio prizą.

 Lapkričio 11 d. 18.00 val.Didžioji salė



(Ne)vaikų žaidimai

Režisierius 
Albertas Vidžiūnas
Dailininkas 
Artūras Šimonis
Kompozitorius 
Antanas Jasenka
Video 
Agnė Marcinkevičiūtė, 
Alius Mikelionis

Vaidina: 
Jonas Gaižauskas, 
Eglė Juškaitė, 
Eglė Kordiukovaitė, 
Vaidas Praspaliauskas, 
Ona Gudaitytė, 
Andra Kavaliauskaitė, 
Eugenijus Rakauskas, 
Lukas Alsys

Premjera 2017 m.
Trukmė1 val. 30 min.

Kaina 6 €, 8 €, 10 €*. 
Perkantiems abonementą** – 8 €.

Bilietus platina 
tiketa.lt ir teatro kasa.

Alytaus miesto teatras 

(Ne)vaikų žaidimai
Spektaklis (N–16) 
pagal Herkaus Kunčiaus pjesę „Vaikų žaidimai“.

…motina sprendžia kryžiažodžius # tėvas 
beria keiksmažodžius # virtualūs žmogeliukai 
žaidžia karą # šunys loja ant savo šeimininkų 
# šeimininkai dresuoja savo vaikus # pasta-
rieji bendrauja tik su savo bendraamžiais ir 
bando žaisti visai nevaikiškus žaidimus…

Štai tokią gana realistinę  šiuolaikinės šeimos 
karikatūrą spektaklyje kuria režisierius Alber-
tas Vidžiūnas ir vienas skandalingiausių lie-
tuvių rašytojų – dramaturgas  Herkus Kunčius.

Perplex 

Didžioji salė  Lapkričio 13 d. 18.00 val.



(Ne)vaikų žaidimai Perplex 

Režisierė 
Monika Klimaitė 
Scenografė 
Paulė Bocullaitė
Kostiumų dailininkė 
Berta Bocullaitė 
Kompozitorius 
Vytautas Leistrumas

Vaidina: 
Jonė Dambrauskaitė, 
Dalia Morozovaitė /
Giedrė Giedraitytė, 
Ignas Ciplijauskas, 
Simonas Storpirštis

Premjera 2016 m.
Trukmė 1 val. 40 min. 

Kaina 8 €, 10 €*. 
Perkantiems abonementą** – 8 €.

Bilietus platina 
teatro kasa.

Valstybinis jaunimo teatras 
(Vilnius)   

Perplex
Spektaklis 
pagal Marius von Mayenburg pjesę. 

„Perplex“ (vert. iš vokiečių kalbos  - suglumti, 
sutrikti) kalbama apie šiuolaikinio žmogaus 
tapatybę ir jos trapumą. Čia siekiama demas-
kuoti ne tik pasąmonės modelio veikimą, bet 
ir patį teatrą, kuriantį apgavikišką realybės 
iliuziją. Ką reiškia žodžių junginys „šiuolaikinis 
žmogus“ ir kuris šių žodžių yra svarbesnis? 
Jauna pora po atostogų grįžta namo: nauji 
augalai, perstumdyti baldai, dingusi elektra, 
bet tie patys draugai. Ne „būti ar nebūti?“, o 
„kas yra kas?“. Štai kur klausimas!

 Lapkričio 14 d. 18.00 val.Didžioji salė



37 Atvirukai

Režisierius 
Badri Tserediani 
Scenografas
Kęstutis Vaičiulis
Kompozitorius 
Darius Razgūnas

Vaidina: 
Arnas Butkus/
Martynas Klementjevas, 
Elona Karoblytė, 
Saugirdas Stakelė, 
Jolanta Miciūnaitė, 
Izabelė Visockaitė, 
Sandra Juzėnienė

Premjera 2016 m.
Trukmė 2 val. 45 min.

Kaina 6 €. 
Perkantiems abonementą** – 5 €.

Bilietus platina 
teatro kasa.

Panevėžio teatras „Menas“ 
37 Atvirukai
2 dalių komedija 
pagal Thornton Wilder pjesę ,,Upės po žeme’’. 

Amerikiečių rašytojo ir dramaturgo M. McKee-
ver komedija „37 atvirukai“ – apie labai mielą, 
bet šiek tiek ekscentrišką Satonų šeimą, kuri 
gerokai pasiklydusi laike. Paradoksalios situ-
acijos, keisti pokalbiai ir visiškai neprogno-
zuojami įvykiai – šioje šeimoje kasdienybė. 
O dar kiekvienas jos narys turi savų keiste-
nybių, ydų ir mažų paslapčių… Linksmas, di-
namiškas, bet tuo pačiu gilus spektaklis apie 
meilę, toleranciją ir pačių artimiausių žmonių 
santykius.

KasyklaDidžioji salė  Lapkričio 15 d. 18.00 val.



37 Atvirukai Kasykla

Režisierius 
Artūras Areima
Scenografas 
Artūras Areima
Scenografo asistentė  
Barbora Skaburskė
Kostiumų dailininkė  
Monika Gurskytė
Kompozitorius, 
video menininkas   
Dominykas Morkūnas
Šviesų dailininkas  
Julius Kurys

Vaidina:
Valerijus Kazlauskas, 
Jūratė Budriūnaitė, 
Mindaugas Jurevičius, 
Juozas Bindokas, 
Giedrė Žaliauskaitė, 
Aurimas Pintulis, 
Aidas Matutis, Inga Jarkova, 
Anicetas Gendvilas, 
Vilija Paleckaitė, 
Paulius Ignatavičius, 
Aurimas Žvinys

Premjera 2017 m.
Trukmė 2 val. 40 min.
 
Kaina 10 €, 12 €*. 
Perkantiems abonementą** – 8 €.

Bilietus platina 
teatro kasa.

Valstybinis Šiaulių dramos teatras   
Kasykla 
2 dalių spektaklis (N-14) 
pagal Michal Walzcak pjesę.
Iš lenkų kalbos vertė Andrius Jevsejevas.

„Kasykla“ pasakoja keistą istorija apie „liūdną 
miestą, kuriame niekada nevykdavo nieko 
įdomaus, ypač nuo tada, kai uždarė kasyklą“. 
Miesto gyventojams netekus pagrindinio 
pragyvenimo šaltinio, atsiskleidžia neišsipil-
džiusios svajonės ir troškimai, jų neapleidžia 
skausmas dėl to, kas yra prarasta. Ši situa-
cija leidžia pažvelgti į savo gyvenimą tarsi iš 
šalies, atskleidžia miesto gyventojų beviltišką 
įstrigimą kasdienybės rutinoje. Tačiau režisie-
riui A. Areimai svarbu ne kiekvieno personažo 
vertė ar jo savybės, bet santykis su kitais 
nariais, su sistema, pačiu miestu bei tai, kaip 
kiekvienas iš mūsų ir pats miestas daro įtaką 
bendruomeniškumui. Pasak režisieriaus, 
darbo praradimas nėra gyvenimo praradimas. 
Į šią problemą jis siūlo žiūrėti ironiškai ir su 
humoru, neprarandant gyvenimo džiaugsmo 
ir vilties.

 Lapkričio 16 d. 18.00 val.Didžioji salė



XII naktis

Režisierius 
Ieva Stundžytė

Vaidina: 
Aidas Giniotis, 
Judita Urnikytė, 
Justina Smieliauskaitė, 
Aurimas Bačinskas, 
Karolis Kasperavičius, 
Danas Kamarauskas

Premjera 2017 m.
Trukmė 1 val. 30 min.

Kaina 8 €, 10 €, 12 €*.  
Perkantiems abonementą** – 10 €.

Bilietus platina 
tiketa.lt ir teatro kasa.

Keistuolių teatras (Vilnius) 

XII naktis
2 dalių komedija (N-14) 
pagal Viljamą Šekspyrą. 

Spektaklio centre – daugialypė ir subtili 
Meilės tema, nutolstanti nuo banalaus jos su-
vokimo, - atsisakoma tradicijų sukonstruotų 
rėmų bei fizinių ribų, laužomi primityvūs Mei-
lės įvaizdžio stereotipai. „Dvyliktoji naktis“ – 
spektaklis ne tik apie jausmų valdomus, atsa-
kymų į amžinus klausimus ieškančius jaunus 
žmones; tai ir lyties tapatybės, daugiapras-
mio maskavimosi, savojo identiteto paieš-
kų tyrimas, betarpiškai vykstantis scenoje. 
Pagrindiniai personažai – dvyniai Sebastianas 
bei Viola, apsimetanti jaunu vaikinu Cezari-
jumi, hercogas Orsinas ir jo mylimoji Olivi-
ja – sukuria paradoksalią, juokingai graudžią 
istoriją apie žmones, nepaliaujančius ieškoti 
atsakymo į klausimą „Mylėti ar būti myli-
miems?“ ir įsipainiojančius į sudėtingą Meilės 
bei gausybės jos pavidalų trikampį.

Didysis dūdininkas

Didžioji salė  Lapkričio 17 d. 18.00 val.



XII naktis Didysis dūdininkas

Režisierė ir dailininkė  
Saulė Degutytė
Kompizitorė 
Snieguolė Dikčiūtė
Dailininkė 
Ligita Skukauskaitė
Šviesų dizaineris 
Tadas Juozapaitis 
Garso režisierius   
Valdas Narkevičius

Vaidina: 
Saulius Čėpla, 
Edita Zizaitė

Premjera 2014 m.
Trukmė 55 min.

Kaina 4 €.

Bilietus platina 
teatro kasa.

Stalo teatras (Vilnius)   

Didysis dūdininkas
Sapnų spektaklis vaikams 
pagal Gasparo Aleksos, Roaldo Dalio 
ir kitų vaikų sapnus. 

Humoristiniame spektaklio sluoksnyje hero-
jai – Vyras ir Moteris – pykstasi ir taikosi bei 
laukia, patys to nežinodami, naujo pasaulio 
stebuklo – vaikelio. Vidinį veikėjų pasaulį 
spektaklyje išreiškia lyriški ir fantasmagoriški 
sapnai. Spektaklio kūrėjas įkvėpė ir Roaldo 
Dalio knyga „DGM“ (Didysis Gerulis Milžinas). 
Režisierei S. Degutytei kilo mintis pasiremti 
autoriaus idėja apie sapnus renkantį milžiną, 
kuris sapnus gali sumaišyti, iš kelių sapnų 
sukurti vieną ir įpūsti miegančiam žmogui į 
ausį... Sapnų scenose naudojame senų diapo-
zityvų projekcijas. Praėjusio amžiaus skaidrė-
se užfiksuotos poetiškos gamtos akimirkos – 
kalnai, ežeras... Skaidrių fone kuriame šešėlių 
teatrą. Trumpai –  tai spektaklis apie mergai-
tės, kurią išgelbsti Didysis Dūdininkas, kelionę 
pas savo būsimus tėvus...”

 Lapkričio 18 d. 11.00 val.Mažoji salė



Respublikinio
 dramaturgų konkurso 

geriausių pjesių skaitymai 

Respublikinio 
dramaturgų konkurso 
geriausių pjesių 
skaitymai 
Jau tradiciškai teatrų festivalio dalis yra res-
publikinis dramaturgų konkursas. Iš dešimties 
pateiktų pjesių vertinimo komisija (pirmi-
ninkas, dramaturgas Herkus Kunčius, teatro 
kritikas Andrius Jevsejevas, režisierius Arvydas 
Kinderis, AMT aktorė Rasa Grigutytė–Šliaužie-
nė, filosofas ir literatūros apžvalgininkas Vidas 
Dusevičius) geriausiomis pjesėmis išrinko: 
Ingridos Ragelskienės „Triskylė arba mielosios 
veidmainės“, Lauryno Katkaus „Nužengimas“, 
Andriaus Šiušos „A(uka) ir B(udelis)“, Nidos 
Timinskaitės „(Ne)  rasta amžinybė“ ir Loretos 
Vilkytės pjesę „Nereikalingų tėvų aukcionas 
(NTA)“.  Renginyje bus paskelbti I-III vietų 
laureatai, įvyks teatralizuoti minėtų pjesių 
ištraukų skaitymai. Pjeses skaitys Alytaus 
miesto teatro ir  Stalo teatro aktoriai.

Karalius nuogas

Klubas Žalia  Lapkričio 18 d. 16.00 val.



Respublikinio
 dramaturgų konkurso 

geriausių pjesių skaitymai Karalius nuogas

Režisierius 
Evaldas Jaras
Scenografas 
Arvydas Norvaišas
Kompozitorius 
Tomas Stirna
Kostiumų dailininkė   
Indrė Budreckytė

Vaidina: 
Indrė Patkauskaitė, 
Ramūnas Cicėnas, 
Ramutis Rimeikis, 
Šarūnas Puidokas, 
Paulius Valaskevičius,
Tadas Gudaitis, 
Marta Lipčienė, 
Zigmantas V. Baranauskas, 
Žaneta Gudaitienė

Trukmė 1 val. 30 min. 

Kaina 8 €, 10 €, 12 €*.
Perkantiems abonementą** – 10 €.

Bilietus platina 
tiketa.lt ir teatro kasa.

Vilniaus kamerinis teatras
Festivalio uždarymo vakaras

Karalius nuogas
Satyrinė komedija 
pagal Jevgenijaus Švarco pjesę. 

Bijant prarasti darbo vietą, teigiamą įvaizdį ar 
aukštą padėtį visuomenėje, dažnai išsižada-
ma savo nuomonės ir pasiryžtama neigti net 
akivaizdžią tiesą. Taip kasdienėje aplinkoje 
plinta dvigubi standartai, o paprasčiausias 
etiketas ir mandagumas perauga į masinę vei-
dmainystę. Spektaklio metu panirsite į intrigų 
pilną valdovo rūmų atmosferą. Čia kiekvienas 
rūpinasi tik asmenine gerove bei deda visas 
pastangas šiltos ir patogios vietos išlaikymui, 
o tai reikalauja nemenkų aukų. Siūlome šiek 
tiek ironijos, filosofinio humoro, tapti liudi-
ninkais, kai pasaka nusimeta savo įprastą 
rūbą ir apsinuogina iki lyrinio farso.

 Lapkričio 19 d. 17.00 val.Didžioji salė



*Taikomos nuolaidos. Daugiau informacijos bilietų platinimo vietose.

**COM MEDIA abonementas 6+. 
Įsigydami  bilietus į 6 ar daugiau spektaklių už juos mo-
kėkite mažiau ir gaukite nuolatinę vietą žiūrovų salėje.

FB: alytausteatras
www.alytausteatras.lt
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