Teatras šeimai

2019 spalio 10-12

Didžioji salė

Spalio 10 d. 9.30 val.
11.00 val.

Debesų gaudyklė
Teatras „Judesio erdvė“

Debesų gaudyklė

Šokio ir judesio spektaklis kūdikiams (6-18 mėn.)
Choreografė ir režisierė
Laura Geraščenko
Scenografė
A. Furmaniuk-Savickienė
Muzikos autorius
Kristijonas Lučinskas
Kostiumų dizainerė
Lina Andriukonė
Šokėjai ir aktoriai:
Elinga Serapinaitė,
Kamilė Andriuškaitė,
Miranda Šakienė,
Eiva Dobilaitė,
Marija Untulytė,
Kristupas Biržietis,
Jonas Viršilas,
Darius Berulis
Trukmė 40 min.

Kaina 5 €
Mažyliui ir mamai
galioja vienas bilietas.
Bilietus platina
teatro kasa.

„Debesų gaudyklė“ – tai ne tik šokio ir judesio spektaklis patiems mažiausiems. Tai buvimas erdvėje, kurioje
galima būti taip, kaip norisi, kur stimuliuojama klausa,
rega, lytėjimas, kur kuriamas saugumo ir švelnumo jausmas. Tai kredo, kuriuo vadovaujasi visa kūdikių spektaklio komanda.

Spalio 10 d. 11.00 val.

Mažoji salė

Sibiro haiku
„Stalo teatras“

Sibiro haiku

Spektaklis šeimai pagal Jurgos Vilės tekstus
Režisierė, scenografė
Saulė Degutytė
Kompozitorius
Mantvydas Leonas Pranulis
Kostiumų ir šviesų dailininkė
Renata Valčik
Vaidina
Balys Ivanauskas
Dainuoja ir groja
choras „Obuoliai“
Premjera 2018 gruodžio 8 d.
Trukmė 60 min..

Kaina 4 €
Bilietus platina
teatro kasa.
Spektaklis įtrauktas į
Kultūros paso
paslaugų rinkinį.

Visatos gylis iš trijų ryžių grūdelių – tai „Sibiro haiku“ kūrėjų kredo. Spektaklis sukurtas pagal Jurgos Vilės tekstus
to paties pavadinimo knygoje. Čia dešimtmečio berniuko
lūpomis perpasakota rašytojos tėvo Algimanto Stakėno
tremties istorija, o per ją atskleidžiamas daugelio lietuvių
likimas.
Svarbiausia sceninio žaidimo terpe virto žemė. Iš jos iškyla visi pasakojimo veikėjai, ja lakoniškai perteikiami ir
istoriniai karo veiksmai bei pasekmės. Kaip įprasta Stalo
teatre, svarbiausius veikėjus – Algiuką, jo sesę, mamą,
tėtį, žąsiną Martyną, tetą Petronėlę, kareivius Bulvinį ir
Duoninį bei kitus – aktorius Balys Ivanauskas perteikia
panaudodamas įvairius buityje sutinkamus daiktus. Kartu
su aktoriumi spektaklio atmosferą kuria trijų dainininkių
choras „Obuoliai“. Jaunosios kartos kompozitorius Mantvydas Leonas Pranulis pasirinko tremties skurdumą atitinkančias muzikines priemones, mėgstamiausius Algiuko
instrumentus – kibirus ir žmonių balsus.
Išradingai panaudojant, priverčiant netikėtai veikti įvairius objektus, spektaklyje „Sibiro haiku“ daug dėmesio
skiriama žmogaus dvasinės laisvės ir kūrybiškumo temai,
nes sunkiais momentais būtent tai suteikia jėgų net ir
patiems mažiausiems. Nors kūrinys pasakoja apie skaudžius dalykus, graudenimų vietą čia užima žaismė, šviesa
ir haiku – japoniškas eilėraštis, keletu žodžių „nutapantis“ gamtos peizažą, simbolizuojantį vidinius žmogaus
išgyvenimus.

Didžioji salė

Spalio 10 d. 15.00 val.

Princesė ir
kiauliaganys
Vilniaus teatras „Lėlė“

Princesė ir kiaulaganys
Muzikinis spektaklis vaikams
pagal Hansą Christianą Anderseną
Scenarijaus autorius
Sigitas Siudika
Režisierius
Algirdas Mikutis
Dailininkė
Neringa Keršulytė
Kompozitorius
Olegas Ditkovskis
Vaidina:
Indrė Liutkevičiūtė,
Dainius Tarutis,
Almira Grybauskaitė,
Vilius Kirkilionis,
Irmantas Jankaitis,
Dalius Butkus,
Lijana Muštašvili,
Elvyra Piškinaitė,
Asta Stankūnaitė
Premjera 2001 kovo 3 d.
Trukmė 50 min.

Kaina 5 €
Bilietus platina
teatro kasa.

Seniau lėlių teatre galima buvo pamatyti vaidinant tik
lėles – pirštinines (arba valdomas pirštais), marionetes
(valdomas siūlais) ir gapitines (valdomas lazdelėmis).
Lėlių teatro aktoriaus senoviniame lėlių teatre išvis nebuvo matyti.
Šiuolaikiniame gi lėlių teatre viskas pasikeitė. Aktoriai
dažniausia vaidina ir valdo lėles atvirai, nepasislėpę už
širmos. Scenoje vaidina ne tik lėlės, bet ir daiktai, kostiumai, kaukės – visa, kuo turtingas lėlių, ir ne tik lėlių
teatras.
Toks yra ir mūsų muzikinis spektaklis apie Princesę ir
Kiauliaganį, kurį režisavo šmaikštus ir ironiškas A.Mikutis. Paika Princesė, neryžtingas ir išsiblaškęs Karalius,
tuštybės ir blusų (!) apniktos rūmų damos, žinoma,
nesugeba įvertinti į rūmus atvykusio tikrojo Princo ir
jo dovanų, o susižavi blizgiais Kiauliaganio žaisliukais.
Tačiau net ir paikos princesės, gavusios deramą pamoką, gali pasikeisti…

Mažoji salė

Spalio 10 d. 18.00 val.

Skrudžo
gatvės angelai
Alytaus miesto teatras

Skrudžo gatvės angelai
Spektaklis vaikams pagal Charles Dickens
knygą „Kalėdų giesmė“
Pjesės autorė
Daiva Čepauskaitė
Režisierius
Arvydas Lebeliūnas
Kompozitorius
Jonas Sakalauskas
Dailininkas, scenografas
Artūras Šimonis
Režisieriaus asistentė
Alma Purvinytė
Vaidina:
Jonas Gaižauskas,
Eglė Kordiukovaitė,
Vidas Vaškius,
Vaidas Praspaliauskas,
E. Jasinskaitė–Salickienė,
Eglė Juškaitė,
Ona Gudaitytė,
Tomas Pukys,
Vincas Vaičiulis,
Eugenijus Rakauskas
Premjera 2018 gruodžio 26 d.
Trukmė 1 val. 10 min.

Kaina 3 €
Bilietus platina
teatro kasa ir tiketa.lt.
Spektaklis įtrauktas į
Kultūros paso
paslaugų rinkinį.

Senasis šykštuolis ir niurzgalius Skrudžas kasdien skaičiuoja pinigus, verčia be atvangos dirbti savo raštininką
Bobą ir niekaip nesupranta, kodėl reikia džiaugtis Kalėdomis. Anot jo, Kalėdos tėra kvailystė, kai pasijunti
metais senesnis ir suvoki, kad vėl nieko neuždirbai ir nė
kiek nepraturtėjai.
Tačiau vieną stebuklingą naktį Skrudžo gyvenimas pasikeičia. Susitikimas su Praeities, Dabarties ir Ateities
angelais atveria jo akis ir širdį, senasis bambeklis virsta
neatpažįstamai geresniu žmogumi. Tai spektaklis apie
amžinas vertybes – meilę, atjautą, rūpestį, mokėjimą
dalintis ir puoselėti šiltus tarpusavio santykius.
Juk stebuklus kuria patys žmonės…

ŽALIA klubas

Spalio 11 d. 9.30 val.

Elenytė ir
trigalvis slibinas
Teatras „Žalia varna“

Elenytė ir trigalvis slibinas
Etnokultūrinis spektaklis 1-5 klasių vaikams
Režisierė
Aurelija Čeredaitė

Gyveno kartą Elenytė. Ji turėjo tris brolius, kurie vedė
tris pačias. Tačiau pirmasis vedė Godžią pačią, antrasis –
Pavydžią , o trečiasis vedė - Tinginę. Netrukus prasidėjo
karas ir broliai išjojo kariauti. Brolių pačios – nemylėjo
Elenytės. Namuose jos užaugino Trigalvį – godumo,
tingumo ir pavydumo kupiną. Elenytė nuo Trigalvio bėgdama įlipo į obelį. Ji prašė kiškelio ir paukščių pagelbėti
jai, bet tik gegutė sutiko...
Spektaklio metu vaikai įtraukiami į veiksmą. Jie padeda
aktorei dainuoti daineles bei aktyviai dalyvauja nugalint
Trigalvį.

Kaina 4 €
Bilietus platina
teatro kasa.

Mažoji salė

Spalio 11 d. 11.00 val.

Knygų personažai atgyja
Klaipėdos jaunimo teatras

Knygų personažai atgyja
Edukacinis spektaklis vaikams
Režisierė
Neringa Krunglevičiūtė
Scenografė
Evelina Šimelionė
Vaidina:
Laima Akstinaitė,
Ieva Pakštytė,
Rugilė Latvėnaitė,
Paulius Pinigis,
Donatas Želvys,
Gytis Šimelionis
Simas Lunevičius
Premjera 2014 balandžio 30 d.
Trukmė 40 min.

Kaina 5 €
Bilietus platina
tiketa.lt
Spektaklis įtrauktas į
Kultūros paso
paslaugų rinkinį.

Kūrybinės grupės idėja – sužadinti vaikų norą paimti į
rankas knygą ir atrasti jos stebuklingą pasaulį.
Spektaklio kūrėjai literatūrą paverčia interaktyviu ir
patraukliu žaidimu. Šeši personažai iš vaikų literatūros
klasikos kūrinių, tokių kaip „Mažylis ir Karlsonas, kuris
gyvena ant stogo“, „Pepė Ilgakojinė“, „Batuotas katinas“,
atgyja tiesiog žiūrovų akivaizdoje ir kuria nuotaikingą bei įtraukiantį reginį. Aktoriai stebina muzikalumu,
atliekamais akrobatiniais triukais ir netikėtomis išdaigomis, o subtili spektaklio scenografija kuria puikią
atmosferą bei žadina vaizduotę.

Spalio 11 d. 11.30 val.

Didžioji salė

Bambeklis
Bajoras
Keistuolių teatras

Bambeklis Bajoras

Muzikinis spektaklis vaikams nuo 5 metų
Režisierius
Aidas Giniotis
Scenografė
Ramunė Skrebūnaitė
Muzikos aranžuotojai
Aidas Giniotis
Sigitas Mickis
Vaidina:
Dalius Skamarakas,
Aidas Giniotis,
Urtė Smulskytė,
Judita Urnikytė,
Jonas Šarkus,
Jurgis Marčėnas, Justina
Smieliauskaitė
Premjera 2017 gruodžio 2 d.
Trukmė 50 min.

Kaina 6 €
Bilietus platina
teatro kasa.
Spektaklis įtrauktas į
Kultūros paso
paslaugų rinkinį.

„Bambeklis Bajoras“ - Keistuolių teatro įkūrėjo, aktoriaus bei režisieriaus Aido Giniočio spektaklis mažiesiems, išlaikantis geriausias „keistuoliškas“ vaikų
spektaklių tradicijas ir kviečiantis žiūrovus pasinerti į
vaizduotę sužadinančią bajoro iš Lietuvos odisėjos po
pasaulį istoriją.
„Bambeklis Bajoras“ - istorija apie ypatingą žmogų su
ypatinga pavarde, tapusia jam likimo ženklu ir nulėmusia tolimesnį gyvenimą. Lietuviškame kaime gyvenęs iškilus Bajoras vieną dieną supranta, kad gimtasis kraštas
jam - per mažas ir per nykus: nei namai, nei laukai, nei
žmonės nebeatrodo pritinkantys jo bajoriškai kilmei.
Belieka vienintelė išeitis - iškeliauti į platųjį pasaulį ir
atrasti sau, iškiliai personai, deramą profesiją. Tik žingsniais išmatavus visą margą pasaulį ir sugrįžus į paliktą
lietuviškąją žemę Bajorui tampa aišku - pats bajoriškiausias ir širdžiai mieliausias kraštas yra ne užjūriuose,
o savame kaime su savo draugais bei kaimynais.
Spektaklis XXXV Lietuvos profesionalių teatrų festivalyje
„Vaidiname žemdirbiams: teatras kaip duona“ apdovanotas „Už geriausią festivalio spektaklį vaikams“, o Bambeklio Bajoro personažą vaidinančiam aktoriui Jonui
Šarkui skirta „Jaunojo žiūrovo speciali premija“.

Choreografijos salė

Spalio 11 d. 12.00 val.

Ragana
būti smagu
Teatras „Žalia varna“

Ragana būti smagu
Edukacija 1-5 klasių vaikams
Režisierė
Aurelija Čeredaitė

Kaina 4 €
Bilietus platina
teatro kasa.

Programa sukurta, remiantis autorės Aurelijos Čeredėjevaitės (Čeredaitės) pasakų knyga “Tinginė ragana”. Skaitoma ištrauka iš pasakos, kurioje skelbiamas konkursas
„Bjaurioji ragana”. Programos tikslas – supažindinti su
Raganos samprata liaudies kūryboje bei kitose kultūrose, paskatinti vaikų (arba vaikų – tėvų) kūrybiškumą
kuriant sugalvotos raganos ar raganiaus istoriją bei
gaminant rūbus iš spalvoto krepinio popieriaus arba
laikraščių.

Mažoji salė

Spalio 11 d. 13.30 val.

Užkulisiai
Klaipėdos jaunimo teatras

Užkulisiai

Edukacija 1-4 klasių vaikams
Kūrybinė komanda
Ieva Pakštytė
Justina Burakaitė

Kaina 5 €
Bilietus platina
teatro kasa.

Teatras – ne tik spektakliai ir po jų aidintys plojimai.
Tai ir bendravimo mokykla, kurioje patiriamos skirtingos emocijos, išlaisvinama vaizduotė ir kūrybingumas.
Vienai valandai tapę pradedančiais aktoriais mokiniai
susipažins su vidiniais teatro dėsniais: čia svarbiau ne
vaidmens dydis, o bendravimas, ne pjesės tekstas, o
improvizacija, ne kostiumai ir dekoracijos, o galimybė
laisvai ir jaukiai jaustis scenoje. Profesionalūs Klaipėdos
jaunimo teatro aktoriai teatrinių žaidimų ir pratimų keliu supažindins pamokos dalyvius su aktoriaus profesija
ir teatro paslaptimis. Mokiniai praktiškai išbandys įvairaus sudėtingumo vaidybines užduotis: mokysis jausti
scenos partnerius, atpalaiduoti fantaziją, susikoncentruoti ir kurti. Pamokos vedėjai ne tik padės dalyviams
atlikti užduotis, bet ir pasidalins savo teatrine patirtimi – didžiausiais atradimais ir smagiausiais nesusipratimais. Edukacinės pamokos „Užkulisiai“ tikslas – pateikti
teatrą ne tik kaip rimtą meną, bet ir kaip gyvą, įdomų ir
vertingą žaidimą. Juk visi aktoriai savo kelią į sceną pradeda užkulisiuose!

Mažoji salė

Spalio 11 d. 18.00 val.

Šiukšlių
monstras
Šešėlių teatras „Kangos“ (Turkija)

Šiukšlių monstras
Spektaklis vaikams
Režisierius
Cengis Ozek
Trukmė 50 min.

Kaina 2 €
Bilietus platina
teatro kasa.

Ar kada nors išmetėte į jūrą šiukšles?
Jei taip, ar kada nors įsivaizdavote, kas joms atsitiks?
Yra žuvų, kurių užduotis - išvalyti jūrą ir jos atlieka savo
darbą labai atsakingai. Ši žuvis suvalgė tiek daug šiukšlių, kad tapo monstru, nepaisant to, geraširdžiu monstru. Ji ryžtingai bando suvalgyti visas šiukšles, kurias
gali rasti, kad tik jūros būtų švarios. Labiausiai ji nekenčia plastikinių butelių.
O kas gi tai ?!
Karagözas meta plastikinį butelį į jūrą, o dabar monstras
pasirodo ir susiduria su Karagözu!

Spalio 12 d. 10.00 val.

Mažoji salė

Utėlių skūrų
skrandutė
Marijampolės dramos teatras

Utėlių skūrų skrandutė

Lėlių spektaklis vaikams pagal Anelės Prakapienės
suvalkietišką pasaką
Režisierės
M. Mažėtytė-Antanauskienė
Alma Vosylienė
Dailininkas
Deimantas Populaigis
Kompozitorius
Darius Klišys
Vaidina:
Vita Gvazdaitienė,
Laurynas Bernotas,
Vida Slančiauskienė,
Deimantas
Populaigis,
Reda Pečiulionienė,
Alma Vosylienė

Kaina 4 €
Bilietus platina
teatro kasa.

„Utėlių skūrų skrandutė“ – lėlių teatro spektaklis pagal
autentišką suvalkietišką pasaką, kurią užrašė muziejininkas Jaunius Vylius. Tai tarsi suvalkietiškoji Š. Pero
„Asilo odos“ versija, pasakojanti apie piktą, blogų kėslų
turintį tėvą raganių, apie gražiąją jo dukrą, kuri priversta
bėgti iš namų apsisiautusi utėlių skūrų skrandute, apie
karalaitį, kurį pakeri bažnyčioje besimeldžiančios paslaptingosios mergelės grožis ir apie tai, kaip kantrieji ir
dorieji galiausiai sulaukia laimės...

Mažoji salė

Spalio 12 d. 14.00 val.

Senelės
pasaka
Teatras „Atviras ratas“

Senelės pasaka

Muzikinis spektaklis-improvizacija ne tik vaikams
Režisierius
Aidas Giniotis
2007 apdovanotas
Auksiniu scenos kryžiumi
kaip geriausias spektaklis
vaikams ir jaunimui

Kaina 5 €
Bilietus platina
teatro kasa ir tiketa.lt

S. Nėries eilėraščio „Senelės pasaka“, daugeliui primenančio vaikystę ir tikėjimą paprastais stebuklais,
pagrindu sukurtame muzikiniame spektaklyje – improvizacijoje, atgiję žinomų pasakų personažai – Žąsinas Moliūgas, trečias brolis Jonas, Našlaitėlė, žalčio žmona Eglė
bei daugelis kitų -, atvirai ir žaismingai pasakoja savo
pačių neįtikėčiausias istorijas bei drąsiai kviečia mažuosius kurti Pasaką kartu. Pasaką, kur žąsinai gali skraidyti,
o žuvys – kalbėti. Kur kiekvienas gali virsti, kuo tik panorėjęs, o stebuklai užklupti tada, kai mažiausiai jų lauki
ir tikiesi… Muzikinis spektaklis – improvizacija ne tik
vaikams „Senelės pasaka“ tampa vartai į paslaptingą bei
nuotaikingą pasakos pasaulį.

Rengėjai:

Strateginis teatro rėmėjas:

Nominacijų
steigėjai:
Geriausias
COM•MEDIA
spektaklis

Generalinis
rėmėjas:

Pagrindiniai
rėmėjai:
Geriausia
aktorė

Festivalį iš dalies
finansuoja:

Rėmėjai:

Geriausias
aktorius

Geriausias
režisierius(-ė)

Geriausias
COM•MOON•A
spektaklis

Draugai:
Geriausias
COM•@
spektaklis

Informaciniai
rėmėjai:

Dramaturgų konkursas
1 vieta

Dramaturgų konkursas
2 vieta

Bilietus platina:

Dramaturgų konkursas
3 vieta

alytausteatras.lt
commediafest.com

