Pristatytos Lietuvos šimtmečio
dainų
šventės
aktualijos.
Prasideda prekyba bilietais į
šventės renginius
Muzikos, dainų, šokių ir nepamirštamų įspūdžių žadanti Dainų šventė vasarą visą
Lietuvą ir pasaulį kvies kartu minėti valstybės atkūrimo šimtmetį ir liepos 6-ąją
giedoti „Tautišką giesmę“. Himno frazė „Vardan tos…“ tapo šventės idėjų
pagrindu, visų jos renginių jungtimi.
Likus 100 dienų iki Dainų šventės, kovo 23 d. Vilniaus rotušėje surengtoje
spaudos konferencijoje pristatytos šventės naujovės, kūrybinės ir organizavimo
aktualijos. Pasak Dainų šventės direktoriaus Sauliaus Liausos, šventės idėja jau
dabar buria visuomenę, organizuojamos įvairios akcijos, judėjimai, auginantys
šimtmečio emociją. Kartu su iniciatyva „Lietuva 4 milijonai“ rengiamas žygis per
Lietuvą, inicijuotas projektas „Dainų šventės alumnai“, vienijantis visų kartų
žmones, kada nors dalyvavusius šventėse. Iki svarbiausio valstybės šimtmečio
minėjimo renginio – Dainų šventės – regionuose vyks keturi dideli renginiai:
vokalinių ansamblių šventė Linkuvoje, Teatrų diena Telšiuose, Folkloro diena
Raudondvaryje ir Dainų diena Klaipėdoje.
„Didžiuojamės galėdami būti visą šalį vienijančios tradicijos – Dainų šventės –
dalimi. Norėdami prisidėti prie aktyvaus kiekvieno Lietuvos krašto dalyvavimo
Dainų šventėje, įkūrėme fondą ir po vieną atvyksiantį kolektyvą iš kiekvienos
savivaldybės apdovanosime piniginiu prizu. Taip pat tęsime prieš ketverius metus
gimusią idėją dalyvius papuošti trispalvėmis kokardomis – jos primins, kokia
spalvinga, daugybę tradicijų turinti yra mūsų šalis. Be to, banko darbuotojai
buriasi į gausų chorą, dalyvausiantį Dainų šventėje. Šiuo pavyzdžiu norime
paskatinti ir kitas įmones kurti savo bendruomenės chorus ir taip puoselėti gyvos
dainos tradicijas“, – sakė Dovilė Grigienė, Dainų šventės mecenato
„Swedbank“ vadovė Lietuvoje.

Birželio 30 – liepos 6 d. Vilniuje ir Kaune vyksianti Dainų šventė iš viso pasiūlys
net penkiolika renginių. Dauguma jų bus nemokami, o bilietus į kitus renginius –
Ansamblių vakarą, Šokių dieną ir Dainų dieną (sėdimas vietas) – jau nuo rytojaus,
kovo 24 d., galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internetu adresu
www.bilietai.lt. Netrukus bilietai bus parduodami ir į vokalinių ansamblių bei
pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertus.
Į pirmą Dainų šventės renginį birželio 30 d. pakvies Kaunas – taip pagerbiamas
miestas, kuriame 1924 m. pirmą kartą surengta Dainų diena. Liepos 1 d. Simono
Daukanto aikštėje pakils Dainų šventės vėliava, LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė
paskelbs šventės pradžią. Vilniaus rotušės aikštėje vyks specialiai pasaulio
lietuviams ir Lietuvoje gyvenančioms tautinėms bendrijoms skirtas renginys
„Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“. Vakare į Vingio parką kvies Dainų
šventės atidarymui skirtas renginys.
Liepos 2 d. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje duris atvers
Liaudies meno paroda, veiksianti iki liepos 31 d. O prie Valdovų rūmų įkurtas
Vaikų amatų miestelis padės mažiesiems atrasti ir išbandyti senuosius lietuvių
menus ir amatus.
Liepos 3 d. Dainų šventė žiūrovus kvies net į tris renginius. Katedros aikštėje,
Bernardinų sode ir Pilių teritorijoje nuo ryto šurmuliuos, muzikuos, šoks ir
dainuos beveik 400 folkloro ansamblių – vyks Folkloro diena „Didžių žmonių
žemė“. Šv. Jonų bažnyčioje skambės kanklių muzikos koncertas, o vakare Lietuvos
nacionalinėje filharmonijoje – kamerinės vokalinės muzikos koncertas.
Liepos 4-ąją Bernardinų sode ir Katedros aikštėje pasirodymus surengs 100
Lietuvos mėgėjų teatrų. Dienos renginius vainikuos 22 val. Kalnų parke
prasidėsiantis vienas spalvingiausių Dainų šventės renginių – Ansamblių vakaras.
Liepos 5 d. Vilnių sudrebins pučiamųjų instrumentų gaudesys – Vilniaus pramogų
arenoje vyks koncertas „Vario audra“. O įspūdingas beveik aštuonių tūkstančių
šokėjų kompozicijas žadanti Šokių diena pakvies į Lietuvos futbolo federacijos
stadioną. Šokėjų pasirodymai liepos 5 d. bus rengiami du kartus – dieną ir vakare.
Kulminacija taps liepos 6-ąją vyksianti Dainų diena „Vienybė težydi“. Trijų dalių
Dainų dienos programa išskleis pagrindines mūsų himno idėjas, tačiau svarbiausia
bus visų – Lietuvoje ir pasaulyje gyvenančių lietuvių – drauge giedama „Tautiška
giesmė“. Kai suskamba tūkstančiai vyrų, moterų, vaikų ir jaunuolių balsų ir daina

tampa tautos gyvybės balsu.
Bilietų į Dainų šventės renginius kaina svyruoja nuo 5 iki 80 eurų. Vaikai iki trejų
metų bus įleidžiami nemokamai (neužimant papildomos sėdimos vietos).
Mokami renginiai:
Liepos 3 d. 20 val. Vokalinių ansamblių koncertas Lietuvos nacionalinėje
filharmonijoje – 20–30 Eur.
Liepos 4 d. 22 val. Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“ Kalnų parke – 10–60 Eur.
Liepos 5 d. 13 val. Šokių diena „Saulės rato ritimai“ Lietuvos futbolo federacijos
stadione (dieninis koncertas) – 5–50 Eur.
Liepos 5 d. 21 val. Šokių diena „Saulės rato ritimai“ Lietuvos futbolo federacijos
stadione (vakarinis koncertas) – 10–80 Eur.
Liepos 5 d. 17 val. Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas „Vario
audra“ Vilniaus pramogų arenoje – 10–40 Eur.
Liepos 6 d. 18 val. Dainų diena „Vienybė težydi“ Vingio parke: sėdimos vietos –
10–40 Eur, stovimos vietos nemokamos.

Likus 100 dienų iki Dainų šventės Vilniaus rotušėje surengtoje spaudos
konferencijoje. LNKC nuotraukos

