PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2020 m. sausio 30 d.
sprendimu Nr. T-15
NACIONALINIO, VALSTYBINIO IR SAVIVALDYBĖS TEATRO IR KONCERTINĖS ĮSTAIGOS PRAĖJUSIŲ METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS
ATASKAITA
2019 m. BIUDŽETINIAI METAI __BĮ Alytaus miesto teatras___________________________________________________________
(nacionalinio, valstybinio ar savivaldybės teatro pavadinimas)
SPEKTAKLIAI, MENO RENGINIAI
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pavadinimas, autorius (autoriai)
„Ambrozijus, Purkius ir...“, Sigutė Ach ( parodytų spektaklių
skaičius - 1)
„Coco paslaptis“, D.Kimantaitė (parodytų spektaklių skaičius - 2)
„Spąstai“, P. Čechovas ( parodytų spektaklių skaičius - 2)
„American Dream“, U. Sinkleris (parodytų spektaklių skaičius –
1)
„pX|prieš kryžkelę“, J.Gaižauskas. (parodytų spektaklių skaičius –
4)
„Sudie, pone Lorencai“, M.Panych. (parodytų spektaklių skaičius –
1)
„(Ne) vaikų žaidimai“, H.Kunčius. (parodytų spektaklių skaičius –
3)
„Tūla arba esame okupuota šalis“, J. Kunčinas. (parodytų
spektaklių skaičius – 1)
„Barbora Radvilaitė“, A. Kinderis ( parodytų spektaklių skaičius –
3)
„Šokis puodynėje arba svajonių storulis“, A.Čeredejevaitė
(parodytų spektaklių skaičius – 2)
„Ežiukas rūke“, S.Kozlovo. (parodytų spektaklių skaičius – 5)

Žanras

Premjeros
metai

Kūrybinė grupė

Spektaklis
vaikams
Drama
Komedija
Drama

2012 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.

Inesa Pilvelytė, Gintarė Markevičienė, Andrius
Abromavičius.
D.Kimantaitė, A. Šulcaitė, M.Krukauskas.
L.Liausaitė, E.Kanevičius, A.Šimonis.
A. Vidžiūnas, A.Jasenka, G.Kalinauskienė.

Diskusijų
spektaklis
Komiška
drama
Drama

2015 m.

J.Gaižauskas, M.Kazakevičius, V.Gaižaiskaitė

2016 m.

A.Lebeliūnas, S. Bocullo

2017 m.

Drama

2012 m.

A.Vidžiūnas, A.Šimonis, A.Jasenka,
A.Marcinkevičius.
L.Liausaitė, V.Stanionis, E. Kanevičius

Drama

2009 m.

A. Kinderis, J. Jurkūnas

Spektaklis
vaikams
Spektaklis
vaikams

2015 m.

J. Gaižauskas, M. Kazakevičius, V.
Gaižauskaitė.
A. Kavaliauskaitė, N. Keršulytė, A. Purvinytė

2016 m.

Neatliktų arba
papildomai parengtų
spektaklių, meno
renginių priežastys

12.

„Mažasis princas“, A.De Saint- Exupery ( parodytų spektaklių
skaičius – 2)

Spektaklis
vaikams

2017 m.

A. Kavaliauskaitė, U. Jasenkaitė, S. Petreikis,
D. Petreikis

13.

„Pamatai iš Mindaugo Pilies. Netikras akmuo“ M.Valiukas
(parodytų spektaklių skaičius – 2)

Drama

2018 m.

M.Valiukas, A. Lebeliūnas, J. Sakalauskas, S.
Bocullo, B. Bocullaitė, V. Šerstsbojevas.

14.

“SEEN” A.Kavaliauskaitė (parodytų spektaklių skaičius – 4)

Monospektakl 2018 m.
is

A. Kavaliauskaitė, E. Neniūkytė, S.Saldukaitė,
G. Dismonaitė, K. Jarmalytė, O. Grinko, D.
Venciūtė –Zubrickaitė, A. Mikelionis.

15.

„Laisvės arena“ H.Kunčius (parodytų spektaklių skaičius – 3)

Drama

2018 m.

H.Kunčius, A.Vidžiūnas, A. Jasenka,
P.Lisauskas.

16.

„Zuikis puikis“ E.Mieželaitis (parodytų spektaklių skaičius - 12)

Spektaklis
vaikams

2018 m.

A. Kavaliauskaitė, L. Vaitulevičius.

17.

„Skrudžo gatvės angelai“ D.Čepauskaitė (parodytų spektaklių Spektaklis
skaičius – 8 )
vaikams

2018 m.

A. Lebeliūnas,D. Čepauskaitė, J.Sakalauskas,
A. Šimonis

18.

„Karalystė” H. Ibsenas (parodytų spektaklių skaičius – 2 )

2019 m.

A.Lebeliūnas, A.Šimonis

19.
20.

„Freelanceriai“ Ion Sapdaru (parodytų spektaklių skaičius – 3)
„Ki(t)okia” A.Kavaliauskaitė (parodytų spektaklių skaičius – 3)

21.
22.

Drama

Drama
2019 m.
Monospektakl 2019 m.
is-koncertas
„Geismų Tramvajus” T.Viljamsas (parodytų spektaklių skaičius – Drama
2019 m.
3)
„Kupriukas muzikantas” A. Liobytė (parodytų spektaklių skaičius – Spektaklis
2019 m.
14)
vaikams

A.Dilytė, A.Šimonis, A.Jasenka
A.Kavaliauskaitė, E.Neneškytė, V.Mackialo
A.Juška, Petrulė
S.Shahverdyan, A.Purvinytė
J.Gaižauskas, G.Markevičienė,
A.Abromavičius

GASTROLĖS LIETUVOJE
Eil.
Nr.

Miestai

3.

Druskininkų Ryto ir Alantos, Aukštadvario gimnazijos,
Balbieriškio pagrindinė mokykla, Alytaus likiškėlių ir Varėnos
„Ryto” progimnazijos, Alytaus profesinio rengimo centras,
Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos ir Žemynos, Kupiškio
Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Kauno sveikatos
mokslų, Griškabūdžio gimnazijos, Panevėžio pagrindinė
mokykla, Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla
Alytaus lopšeliai-darželiai „Pušynėlis” ir „Du gaideliai”, Kazlų
Rūdos „Saulės“ mokykla
Marijampolės dramos teatras, Vilniaus kamerinis teatras

4.

Marijampolės dramos teatras.

1.

2.

Atlikti spektakliai, meno renginiai
Diskusijų spektaklis „Px| prieš
kryžkelę“ (parodytų spektaklių
skaičius –18 )

Vykdymo terminas ir
sąlygos
2019 m. balandžio 9 d.
- lapkričio 28 d.

Spektaklis vaikams „Zuikis Puikis“ ( 2017 m. sausio 24 d.parodytų spektaklių skaičius –7 )
gegužės 24 d.
Spektaklis vaikams „Ežiukas rūke“
2019 vasario m. 14 d.(parodytų spektaklių skaičius – 3)
balandžio 7 d.
Drama „(NE)vaikų žaidimai,“
2019 vasario m. 14 d.
(parodytų spektaklių skaičius – 1)

Pasikeitusių gastrolių ar jose
atliekamų spektaklių, kitų meno
renginių priežastys

5.

Žagarės ir Utenos kultūros centrai

6.

Kupiškio kultūros centras

7.

Rudaminos „Ryto” gimnazija.

8.

Varėnos, Lazdijų ir Simno kultūros centrai, Klaipėdos dramos
teatras

9.

Biržų, Varėnos ir Anykščių kultūros centrai.

10.

Kupiškio kultūros centras

11.

Kauno kamerinis teatras, Klaipėdos dramos teatras

12.

13.

14.

Drama „Tūla arba mes esame
okupuota šalis“ (parodytų spektaklių
skaičius -1)
Spektaklis „Spąstai“ (parodytų
spektaklių skaičius – 1)
Spektaklis vaikams „Šokis puodynėje
arba svajonių storulis“ ( parodytų
spektaklių skaičius – 3)

2019 m. liepos 6 d.

Spektaklis vaikams„Skrudžo gatvės
angelai“ (parodytų spektaklių
skaičius- 4)
Drama „Pamatai iš Mindaugo pilies.
Netikras akmuo.“ (parodytų
spektaklių skaičius – 3)
Spektaklis vaikams „Ambrozijus,
Purkius ir ...“ pagal Sigutę Ach
(parodytų spektaklių skaičius – 1)
monospektaklis- koncertas
„Ki(t)okia” (parodytų spektaklių
skaičius – 2)

2019 m. spalio 17 d. –
gruodžio 12 d.

Kauno kamerinis teatras, Daugų, Prienų, Liudvinavos kultūros
centrai, Raseinių prezidento J.Žemaičio, Marijampolės
Rygiškių Jono gimnazijos, Kėdainių biblioteka, Ariogalos ir
Žagarės kultūros centrai, Kėdainių „Atžalyno gimnazija”,
Panevėžio kamerinis teatras „Menas“, Klaipėdos dramos
teatras ir Raseinių Prezidento J. Žemaičio ir Alantos
gimnazijos, Vilniaus statybininkų rengimo centras, Joniškio
sinagoga, Lietuvių namai Vilniuje, Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazija, KTU teatro studija „44”, Viduklės
Simono Stanevičiaus ir Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos
Utenos kultūros centras, Rudaminos „Ryto” gimnazija,
Joniškio „Saulės” pagrindinė mokykla

Monospektaklis „Seen“ ( parodytų
spektaklių skaičius - 22)

2019 sausio 15 d.gruodžio 10 d.

Raseiniuose du spektakliai
neparodyti dėl aktorės ligos, bet
perkelta į kitus metus.

Spektaklis vaikams „Kupriukas
muzikantas” (parodytų spektaklių
skaičius – 3)

2019 m. gruodžio 14
d.- gruodžio 19 d.

Utenos Kultūros centre spektaklis
buvo atšauktas dėl mažai parduoto
bilietų skaičiaus. Rudaminos „Ryto”
gimnazijoje dėl techninių kliūčių
buvo rodytas kitas spektaklis “Šokis
puodynėje arba svajonių storulis”.

Klaipėdos nacionaliniame dramos teatre.

Spektaklis vaikams „Mažasis
princas“ ( parodytų spektaklių
skaičius – 1)

2019 m. kovo 12 d.

GASTROLĖS UŽSIENYJE

Utenos Kultūros centre spektaklis
buvo atšauktas dėl mažai parduoto
bilietų skaičiaus.

2019 m. kovo 22 d.
2019 m. gruodžio 17
d.

Buvo suplanuotas kitas spektaklis
(„Kupriukas muzikantas”), bet dėl
techninių kliūčių rodytas „Šokis
puodynėje arba svajonių storulis“

2019 m. vasario 16 d.
– spalio 19 d.
2019 m. kovo 22 d.
2019 m. rugsėjo 19lapkričio 7 d.

Eil.
Nr.

Šalis, miestai

Atlikti spektakliai, kiti meno renginiai

Vykdymo terminas ir sąlygos

Pasikeitusių gastrolių ar jose atliekamų
spektaklių, kitų meno renginių priežastys

1.

Rumunija, Targoviste

Drama „(Ne)vaikų žaidimai”
(parodytų spektaklių skaičius – 1 )

2019 m. birželio 9 d., Tarptautinis
teatrų festivalis BABEL

2.

Sakartvelas, Poti

Drama“American dream”
(parodytų spektaklių skaičius – 1)

2019 m. liepos 24 d.
Poti tarptautinis teatrų festivalis

Viso per 2019 m. parodyta spektaklių Lietuvoje ir užsienyje 153 spektakliai
Viso per 2019 m. dalyvauta teatrų festivaliuose
10 festivalių

KULTŪRINĖ EDUKACIJA
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pavadinimas
„Žaidžiame pasaką“
(edukacijų skaičius – 5)

Trumpas aprašymas

Skirta 4–7 metų vaikams.
Edukacijos metu vaikai įsikūnija į tam tikros pasakos
personažus, juos vaidina. Padeda suprasti pasaulio
sudėtingumą, išmokti kūrybiškai vertinti gyvenimo
reiškinius, pastebėti aplinkinius žmones, spręsti problemas,
būti drąsiems ir aktyviems.
„ Grimo paslaptys“
Skirta 2 – 6 klasių moksleiviams.. Edukacijos metu
(edukacijų skaičius – 11)
sužinoma: kaip aktorius pasikeičia grimo pagalba,
papasakojama grimo istorija teatre bei leidžiama vaikams
nusigrimuoti.
„Scenos kalbos treniruotė“
Skirta 1-12 klasių mokiniams. Edukacijos metu
(edukacijų skaičius – 8)
supažindinama: su kalbos ir balso ypatumais, išbandysite
greitakalbių, dikcijos ir kvėpavimo pratimus, pažinsite
kūrybinį procesą, kaip aktorius ruošiasi vaidmeniui.
„Aktorinis meistriškumas“ ( Skirta 5-12 klasių mokiniams. Edukacijos metu galima tapti
edukacijų skaičius – 3)
aktoriais ir sužinoti kas yra aktorinis meistriškumas ir ką
reikia lavinti, kad scenoje dirbantis žmogus būtų energingas.
„Garso ir šviesos magija“ (
Skirta 1-9 klasių mokiniams. Edukacijos metu atskleidžiama
edukacijų skaičius – 17)
praktinės magijos ir techninių Alytaus teatro didžiosios
scenos garso, šviesos ir video projekcijos galimybių
paslapčių.
„Komanda laikrodžio
Skirta 16-99 amžiaus žmonėms.. Komandos formavimo
tikslumu“ ( edukacijų
praktinis užsiėmimas – tai galimybė kolektyvui sustiprėti,
skaičius - 5)
naudingai, aktyviai ir kūrybiškai praleisti laiką.

Vykdymo
terminas

Kūrybinė grupė

2019 m.
sausisgruodis.

Vincas Vaičiulis, Eglė Juškaitė

2019 m.
sausisgruodis.

Ona Gudaitytė

2019 m.
sausisgruodis.

Eugenijus Rakauskas

2019 m.
sausisgruodis.
2019 m.
sausisgruodis.

Andra Kavaliauskaitė

2019 m.
sausisgruodis.

Eglė Kordiukovaitė

Tomas Kunčinas

Neatliktų arba papildomai
parengtų spektaklių, meno
renginių priežastys

7.

Saugaus eismo edukacijos
„Atšvaitą deduosi pats“ ir
„Kairėn, dešinėn, kairėn“
(edukacijų skaičius – 0)

Parinktos praktinės užduotys lavins bendravimo, tarpusavio
susikalbėjimo, įsiklausymo bei pasitikėjimo įgūdžius, kurie
užtikrina jaukią kolektyvo emocinę atmosferą ir komandos
bendrumo jausmą.
Skirta 1-4 klasių mokiniams. Teatralizuotoje edukacinėje
2019 m.
programoje personažai ir vaikai interaktyvių žaidimų pagalba spalis.
kuria eismo situacijas, jas sprendžia, ir tai padeda suprasti
jog atidumas ir žinios, kaip teisingai elgtis kelyje, –
nepamainomi saugaus eismo pagalbininkai.
Viso per 2019 m. parodyta

Tomas Kunčinas, Ona
Gudaitytė, Vaidas
Praspaliauskas, Eglė
Kordiukovaitė, Vincas Vaičiulis

Edukacija „Atšvaitą deduosi
pats” buvo suplanuota spalio
25 d., bet neįvyko dėl gaisro.
Perkelta į kitus metus.

49 edukacinės programos

KITOS KŪRYBINĖS VEIKLOS PRIEMONĖS
Eil.
Nr.

1.

Pavadinimas

Trumpas aprašymas

2019 metais Alytaus miesto teatre sukurtos 5 premjeros: spektaklis
vaikams ir šeimai „Kupriukas muzikantas” A. Liobytė (rež. J.
Sukurtos teatro trupės \Gaižauskas), spektaklis paaugliams „Ki(t)okia” inscenizacijos
premjeros
autorė ir režisierė A.Kavaliauskaitė , suaugusiems „Karalystė” H.
Ibsenas (rež. A. Lebeliūnas),„Freelanceriai“ Ion Sapdaru (rež. A.
Dilytė) , „Geismų Tramvajus” T.Viljamsas (rež. S. Shahverdyan)

2.

VIII-asis teatrų
festivalis
COMMEDIA

Atsinaujinęs teatrų festivalis COM•MEDIA šiemet pasiūlė plačią
skalę renginių patiems įvairiausiems skoniams. Iš viso įvyko 53
renginiai, kuriuose apsilankė 6 513 žiūrovų, festivalio programoje
dalyvavo teatralai iš 18 šalių (Danija, Meksika, Olandija, Didžioji
Britanija, Vokietija, Sakartvelas, Ukraina, Baltarusija, Estija,
Turkija, Rumunija, Vengrija, Rusija, Serbija, Japonija, Iranas,
Armėnija, Lietuva).

3.

Dramaturgų
konkursas

Respublikinis dramaturgų konkursas rengiamas kasmet, teatrų
festivalio COMMEDIA metu. Konkurso tikslas yra ne tik skleisti
žinią apie teatrų festivalį Alytuje, bet ir motyvuoti rašytojus

Kita svarbi informacija
Spektaklių premjeros:
1. „Karalystė” H. Ibsenas, 2019 m. kovo 26 d.
2. „Freelanceriai“ Ion Sapdaru, 2019 m.
gegužės 22 d.
3. „Ki(t)okia” A.Kavaliauskaitė 2019 m. birželio
27 d.
4. „Geismų Tramvajus” T.Viljamsas, 2019 m.
spalio 23 d.
5. „Kupriukas muzikantas” A. Liobytė, 2019
gruodžio 26 d.
COM•MEDIA renginių trumpa statistika:
Pagrindinė programa – 16 komedijos ir artimo jai
●
žanro spektaklių jaunimui ir suaugusiems, 2 susitikimai su
kūrybinėmis spektaklio komandomis, kontaktų mugė
Teatro naktis jauniems
COM•MOON•A –
●
dvylikos valandų ištisiniame vyksme - 21 renginys
(spektakliai, koncertai, kūrybinės dirbtuvės, edukaciniai
renginiai, ekskursijos ir kt.);
Teatro programa vaikams - COM•@ - tris dienas
●
teatre vykę renginiai vaikams: 2 kūrybinės dirbtuvės, 11
spektaklių.
2019 m. V-ajame respublikiniame dramaturgų konkurse
dalyvavo rekordinis skaičius - 39 komedijos ar artimo jai
žanro pjesių. Apdovanojimų vakarą vyko 5 geriausių

Neatliktų arba
papildomai
parengtų
projektų
priežastys

4.

Teatro klubo ŽALIA
veikla

5.

Alytaus miesto
gimtadienio šventė
“Vainikas soscinei”

6.

kūrybai, o teatrus aprūpinti kūrybine medžiaga naujiems lietuvių
dramaturgų scenos pastatymams.
Alytaus teatro klubas ŽALIA jungia teatro meno gerbėjus,
siekiančius iš arčiau pažinti spektaklių gimimą, aktorius, režisierius
ir žmones, kurių neišvysta žiūrovas. ŽALIA– tai gyvas ryšys tarp
teatrą mylinčių, kuriančių ir stebinčių.

pjesių teatralizuoti skaitymai, trys konkurso laureatai
apdovanoti piniginiais prizais.
Teatro klube ŽALIA vyko Izraelio kino filmų dienos, kino
festivalis “Žiemos ekranai”, Alytaus miesto mokinių
tarybos organizuotas poezijos vakaras, vyko AKVA
(Alytaus kultūros vadybos akademija) užsiėmimai ir
paskaitos bei kiti edukaciniai ir bendruomenių renginiai.
Gruodžio pabaigoje startavo teatro aktorių autoriniai
kūrybiniai vakarai (Andra Kavaliauskaitė).

2019 metais Alytaus miesto teatras surengė bene svarbiausią ir Miesto šventės metu surengti daugiau kaip 50 renginių,
didžiausią miesto renginį - tris dienas trukusią ir daugybę renginių skirtų įvairaus amžiaus ir pomėgių miestelėnams ir miesto
apjungusią Alytaus gimtadienio šventę “Vainikas soscinei”.
svečiams. Šventė vyko birželio mėn. 14 – 16 d. net
keturiose skirtingose erdvėse: Rotušės a., Dainų slėnyje,
Dailidės ežerėlių prieigose, Šilo gatvėje.
●
Rotušės aikštė: šventinė eisena „Per pačią miesto
širdį“ ir iškilmingas Alytaus miesto gimtadienio
atidarymas.
●
Dainų slėnis: daugybė renginių, iš kurių
pažymėtini : koncertas „Jeigu gimei alytiškiu...“ su
alytiškių grupėmis “Svaras 409”, Jazz Do It, Movo, “Andy
Abro band”, “Velvet”, “Aušrine”, Dariumi Mileriu –
Nojumi, Tarptautinis folkloro festivalis “Ateik, saulute,
su pyragais” , šeštadienio koncertas su grupe “8
kambarys”, Monique, A. Chošnau ir A.Mamontovu,
fejerverkų lietus nuo “Baltosios rožės” tilto.
●
Mažosios Dailidės menų scena, kurioje grojo
“Baltasis kiras”, I.V.K.Y.G.Y.G”, “Ministry of
Echology”ir kt, vyko alternatyvaus ir gatvės meno
reiškiniai, o sutemus žemę ir dangų nušvietė nakties
fejerija - Dailidės legenda “Užburtas ežeras” Su S.
Petreikiu ir Rasa Sera.
●
Šilo gatvės scena „Ko aš ty nematiau?” du
vakarus iš eilės kvietė senjorus šokti ir dainuoti kartu su
daugiau nei 20 liaudiškų kapelų ir etninės kultūros
puoselėtoja L. Sungailiene, o šeštadienio rytą čia įsikūrė
vaikų pievelė „Labas, sraige, kur eini?” drauge su Pasakų
Bobute ir Burbulų Dėde bei vaikų kolektyvais.
●
Kitos erdvės: Nemuno pakrantėje Gėlių vainikų
parkas “Vainikuok Alytų”, o Mažosios Dailidės prieigose
Instaliacijų, grafiti ir šviesų parkas: “Alytaus
šviesuomenės virsmas aukštuomene”, “Mia- dūzos”, “Iš
šerdies į širdį” ir kt.
Miesto ir regiono Viena iš teatro nuolatinių veiklų yra miesto ir regiono
Alytaus Metų apdovanojimai‘2019, R. Kalantos žuvimo
bendruomenei svarbių bendruomenei svarbių švenčių rengimas ar pagalba jas rengiant.
metinių teatralizuotas minėjimas, Deglų eitynės, skirtos A.

švenčių
organizavimas

Juozapavičiaus žuvimo metinėms paminėti, “Merkinės
miestas atveria duris”, kiti renginiai.

7.

Tarptautinės
teatro Minint Tarptautinę teatro dieną, organizuojami šiai progai skirti
dienos renginiai
renginiai – teatro premjeros, teatralizuoti koncertai, vakaronės

9.

Kultūros diena

2019 m. Tarptautinę teatro dieną teatras pristatė premjerą
“Karalystė” (rež. A. Lebeliūnas)“. Kaip ir kasmet, teatro
darbuotojų apdovanojimuose išdalinti teatrakmeniai.
„(Ne)pamatuoti kultūros pamatai“ – teatralizuota akcija
Šaulių namų (buvusių Alytaus kultūros namų) prieigose.

10.

Tarptautinis
scenos
menų gerųjų praktikų Projektas "YOUTHeatre" pirmuoju renginiu sukvietė Lietuvos bei
forumas
užsienio (Latvijos, Norvegijos, Estijos) scenos meno organizacijų
"YOUTHeatre"
atstovus, teatro teoretikus, bendruomenių narius pasidalinti
meniniais sprendimais, rinkodaros ir komunikacijos sėkmės
patirtimis, įgytomis vykdant jaunosios auditorijos plėtros ir meninio
ugdymo procesus

11.

12.

13.

Kasmet teatras organizuoja Kultūros dienai paminėti skirtus
renginius – spektaklius, edukacines programas, susitikimus,
teatrines akcijas ir kt.

Suorganizuotas scenos menų gerųjų praktikų forumas,
kuriame bendradarbiaujant su tų pačių ir skirtingų sričių
atstovais, analizuojant ir dalijantis sėkmės patirtimis
pristatyti 9 aktualiausi pranešimai apie gerąsias teatro
jaunimui patirtis, išsiaiškinti jaunųjų žiūrovų poreikiai,
kvestionuoti būdai, kaip regioninis teatras gali tuos
poreikius
atspindėti/įtraukti
savo
kuriamuose
“produktuose", aptarti galimi bendri projektai.

Įvairios parodos, skirtos pristatyti vietinių ir ne tik
menininkų kūrybą: paroda “Alytaus dailė - 2018”, Artūro
Šimonio paroda “Senamadiški šokiai”, LDUD paroda "...iš
raidės Z", Šeimos krizių valdymo organizacijos fotografijų
paroda, V. Valentukytės paroda “Good Vibes Only”,
tarptautinio fotografijos festivalio “Fotofest Alytus 2019”
paroda, Gardino miesto foto klubo paroda ir kt.
Koncertai
(26 Viena iš teatro nuolatinių veiklų yra scenos meno prieinamumo
Įvairaus žanro profesionalios muzikos koncertai atlikėjų iš
koncertai)
didinimas, kviečiant Lietuvos bei užsienio atlikėjus pristatyti savo Lietuvos ir kitų šalių: Samba Da Minha Terra, Lemon Joy,
kultūrinius produktus.
grupės “Vynas” vinilinės plokštelės pristatymas, Lietuvos
nacionalinio simfoninio orkestro koncertas “Žvaigždžių
karų siuita”, Difartų koncertas, Jurijaus Veklenko
koncertas, Antikvarinių Kašpirovskio dantų koncertas,
JURGA koncertas, Taiko būgnininkų iš Japonijos
koncertas, Dmitry Metlitsky and Orchestra koncertas,
ansamblio “Lietuva” koncertas - misterija “Dievai ir
žmonės”, Ingos Jankauskaitės koncertas, Andriaus
Kaniavos koncertas, vyko 3 bliuzo vakarai su grupėmis:
Deidrey Francois and The Road Band, Bang On Blues,
Andy Abro Band, festivalis „Alytus blues fest“ir kt.
Kitų teatrų spektakliai Viena iš teatro nuolatinių veiklų yra scenos meno prieinamumo
Įvairūs atvykstantys Lietuvos teatrai- Keistuolių teatras,
(62 spektaklių)
didinimas, kviečiant kitus teatrus pristatyti savo kultūrinius
teatras “Atviras Ratas”, Šeiko šokio teatras, Lietuvos
produktus.
nacionalinis dramos teatras, Valstybinis Vilniaus mažasis
teatras, Valstybinis Kauno lėlių teatras, Vilniaus kamerinis
teatras, Klaipėdos jaunimo teatras, Stalo teatras, Vilniaus
teatras “Lėlė”, teatras iš Turkijos “Kangoz”, Kauno
Parodos (7 parodos)

14.

Kiti renginiai
renginiai)

kamerinis teatras, teatras “Teatronas”, Klaipėdos dramos
teatras, Tony Bulandra teatras iš Rumunijos, Panevėžio
Juozo Miltinio dramos teatras, Lietuvos rusų dramos
teatras, šokio teatras iš Danijos Don Gnu, improvizacijų
teatras “Kitas kampas”, Valstybinis Šiaulių dramos teatras,
Nacionalinis Kauno dramos teatras, teatras iš Estijos “Piip
ja Tuut”, Apeirono teatras ir kiti.
(68 Viena iš teatro nuolatinių veiklų yra miesto bendruomenei svarbių Įvairūs kiti renginiai, skirti miesto visuomenei – Alytaus
renginių organizavimas ir/ar techninis aptarnavimas bei patalpų
Metų apdovanojimai, kino festivalis “Žiemos ekranai”,
nuoma
meno kolektyvo “Dzūkų versmė” renginys, kandidatų į LR
prezidentus susitikimai su rinkėjais, A. Kinderio filmas
“Labas rytas, Alytau”, knygos “Dakaro kariai” pristatymas,
Vasario 16 - osios renginys, B. M. Griškevičienės knygos
“Lemties galia” pristatymas, Alytaus Adolfo Ramanausko
- Vanago dainų konkursas, Frankofonijos dienų renginiai,
G. Kuprevičiaus ir J. Sakalausko kūrybos vakaras, Alytaus
mokinių tarybos renginys “Copy - paste”, Kovo 11 - osios
renginys, Izraelio kino festivalis, kolektyvo “Jotvainiai”
koncertas motinos dienos proga, Alytaus darželių renginys
“Spalvotu vaikystės toliu”, Alytaus jaunimo centro
miuziklas “Baltaragio malūnas”, Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo minėjimas, S. Kavaliauskienės
poezijos knygos pristatymas, Lietuvos kultūros tarybos
konferencija, Europos žydų kultūros dienų renginiai,
mokslinė gydytojų konferencija, mokinių teatrų festivalis
“Akimirkos” ir kiti.
Viso 2019 m. vyko 401 renginys (kartu su AMT parodytais spektakliais ir edukacinėmis programomis)

Direktorė
(Pareigos)

A.V.

(Parašas)

________________
(Vardas, pavardė)

Inesa Pilvelytė.............

