
EUROPOS LIETUVIŲ KULTŪROS 
DIENOS NORVEGIJOJE 
 
Birželio 3–6 d., Rogalandas  
 
Renginys skirtas Europos lietuvių kultūrinei veiklai 

puoselėti ir skatinti. Renginyje dalyvauja 10-ies Europos 

kraštų (Šveicarija, Vokietija, Belgija, Norvegija, Ukraina, Lietuva, Jungtinė 

Karalystė, Švedija, Airija, JAV) lietuvių bendruomenių pirmininkai, kultūrinės 

veiklos kuratoriai, mėgėjų meno kolektyvai ir jų vadovai  

 
 

PROGRAMA 
 
Birželio 2 d., ketvirtadienis („Quality Hotel Residence“) 
Renginio organizatorių – Rogalando lietuvių bendrijos, Pasaulio lietuvių 

bendruomenės ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro atstovų susitikimas, 

pasiruošimas renginiui 

 

Birželio 3 d., penktadienis  
9.00–17.00 val. Dalyvių žygis į Prekestolen kalną 

11.00 val. LR institucijų atstovų priėmimas Sandnes savivaldybėje 

20.00 val. Susipažinimo vakaras „Quality Hotel Residence“ viešbučio salėje. 

Kviečiame atsivežti savo kraštų vaišių ir paruošti trumpą kolektyvo, bendruomenės 

pristatymą 

  



Birželio 4 d., šeštadienis  

10.00–12.00 val. Forumas „Kultūros politika diasporos klausimais“ 

(Riska mokykloje) 

Dalyvauja LR institucijų – Prezidentūros, Vyriausybės, Seimo, URM, KM, LNKC 

atstovai, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos ir Europos kraštų lietuvių 

bendruomenių ir mėgėjų meno kolektyvų atstovai (pasisakymų trukmė iki 5 min.).  

Moderuoja Dalia Henke, PLB pirmininkė 

13.00–14.30 val. Rogalando lietuvių bendrijos namų atidarymo 

iškilmės (Rogalando lietuvių bendrijos namų kieme) 

Dalyvauja LR institucijų atstovai,  LR garbės konsulas Stavangeryje, Pasaulio 

lietuvių bendruomenės valdybos ir Europos kraštų lietuvių bendruomenių atstovai, 

Rogalando lietuvių bendrija, Europos kraštų lietuvių bendruomenių mėgėjų meno 

kolektyvai 

15.00–17.00 val. „Įkvėpimas“ – Kultūros dienų forumo dalis, skirta Europos 

kraštų lietuvių bendruomenių lyderiams, mėgėjų meno kolektyvams ir jų vadovams 

(Riska mokykloje)  

Pranešimus skaito LR ambasadorius Airijoje Marijus Gudynas, JAV LB meno 

kolektyvo „Suktinis“ vadovė Giedrė Knieža 

2024 m. Lietuvos dainų šventę pristato Lietuvos nacionalinio kultūros centro 

direktorius Saulius Liausa 

Moderuoja Jurga Gailiūtė, LNKC pasaulio lietuvių bendruomenių kultūros 

specialistė   

19.00 val. Vakaronė („Quality Hotel Residence“) 

LNKC tautinių kostiumų kolekciją pristato Rogalando mėgėjų meno kolektyvai  

Europos kraštų lietuvių bendruomenių mėgėjų meno kolektyvų koncertas 

Folkloro grupės „Ratilai“ iš Lietuvos koncertinė interaktyvi programa  

  



Birželio 5 d., sekmadienis  

10.00–12.00 val. Europos kraštų lietuvių 

bendruomenių apvaliojo stalo diskusija 

(„Quality Hotel Residence“) 

Europos kraštų bendruomenių atstovai pristato pagrindinius tautinės tapatybės 

puoselėjimo renginius ir veiklas bendruomenėje (pristatymų trukmė iki 5 min.). 

Dalyvauja LR institucijų atstovai,  LR garbės konsulas Stavangeryje, Pasaulio 

lietuvių bendruomenės valdybos ir Europos kraštų lietuvių bendruomenių atstovai, 

Rogalando lietuvių bendrija, Europos kraštų lietuvių bendruomenių mėgėjų meno 

kolektyvai  

Moderuoja Jūratė Caspersen, PLB kultūros komisijos pirmininkė 

13.00–17.00 val. Europos kraštų lietuvių bendruomenių mėgėjų meno 

kolektyvų koncertas (Rogalando lietuvių bendrijos namuose) 

Dalyvauja Europos kraštų lietuvių bendruomenių ir Norvegijos mėgėjų meno 

kolektyvai 

17.00 val. Renginio dalyvių atsisveikinimo vakarienė Rogalando 

lietuvių bendrijos namų kieme 

19.00 val. Dalyvių iškyla į kalnus arba į Stavangerį 

 

Birželio 6 d., pirmadienis  

Išvykimas  

 

 


