2021 m. liepos 30 d. – rugpjūčio 1 d., Plungė
Liepos 30 d.
10.00 val.

Merginų futbolo turnyras (Mendeno g. 7).

16.00 val.

Iškilmingas Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdis. Plungės garbės piliečio
vardo suteikimo, Kultūros ir meno premijų įteikimo ceremonijos (kunigaikščio
M.Oginskio rūmai, Parko g. 3A).

21.00 val.

Miesto šventės ir XVII pučiamųjų orkestrų festivalio atidarymas.
Plungės kultūros centro simfoninio orkestro koncertas. Vadovai - Ieva ir Paulius
Lygnugariai. Solistai: Gabrielė Urbonaitė (vokalas), Donatas Bukauskas (vokalas,
trombonas), Vytautas Mileška (trimitas). Koncerte dalyvauja istorinių šokių studija
„Il ballo della luna“, vadovė – Irma Svetlauskienė (Babrungo slėnis).

22.15 val.

VIDURAMŢIAI Lt. Šviesų, ugnies ir pirotechnikos spektaklis „Aš galiu“ (Babrungo
slėnis).

23.00 val.

Naktinė programa „Plunge Soundscapes Symphony“. Dalyvauja Patris
Ţidelevičiaus, Siarhei Krauchanka (prie M. Oginskio rūmų žirgyno).
Liepos 31 d.

10.00 val.

Prekybos, tautodailės ir amatų mugė (Vytauto g., J. Biliūno g., Senamiesčio a.).

10.00 val.

Futbolo turnyras „Plungės taurė 2021“ (Mendeno g. 7).

11.30 - 14.00 val.

Muzikos ir teatro projektas „Parko muzika“ (Plungės parke, prie kunigaikščio
M.Oginskio rūmų).
Programoje: pantomimos teatras „A“, instaliacijos, „Gyvos skulptūros“, pučiamųjų
orkestrų koncertai:
- Plungės kultūros centro pučiamųjų orkestras (vad. R. Jasevičius),
- Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos pučiamųjų orkestras (vad.
A.Urnieţius),
- Platelių meno mokyklos pučiamųjų orkestras (vad. L. Senkus),
- Panevėžio rajono pučiamųjų orkestras „Aukštyn“ (vad. R. Vilys),
- Mažeikių muzikos mokyklos Sedos filialo pučiamųjų orkestras
„Griaustinis“ (vad. K. Dvarţeckis).

12.00 – 17.00 val.

Teatro SAULA vaikų žaidimų miestas. Animatoriai, pasakų personaţai, burbulai,
konkursai, piešimas ir kitos pramogos (Plungės parko vaikų žaidimo aikštelė).

12.00 - 21.00 val.

Lauko fotografijos paroda „Plungės fotoalėja 2021“ (Laisvės al. 19, Vaikų
bibliotekos kiemas ir dalis Laisvės alėjos prie Laisvės paminklo). Parodos atidarymo
metu koncertuoja Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos moksleiviai, Vaikų
bibliotekos palėpėje eksponuojami šios mokyklos mokinių dailės darbai.

12.00 - 15.00 val.

Plungės smulkiojo verslo asociacijos ir UAB „Autobrava Motors“ edukaciniai bandomieji vaţiavimai automobiliais (Pramonės pr. 4B).

14.30 val.

Panevėžio miesto pučiamųjų orkestro „Garsas“ koncertas (vad. M. Braţas)
(Senamiesčio a.).

15.30 val.

Kauno pučiamųjų orkestro „Ąžuolynas“ (dirigentas G. Vaznys) koncertas
(Senamiesčio a.).

16.30 val.

LR vidaus reikalų ministerijos reprezentacinio pučiamųjų orkestro (meno vad.
ir dirigentas E. Anskaitis, direktorius A. Maniušis) programa „Eina saulelė“.
Solistė – džiazo ir šiuolaikinio folkloro atlikėja Rasa Serra (Babrungo slėnis).

18.00 val.

Pučiamųjų orkestrų šventinės eitynės (Vytauto g., Laisvės alėja).

18.30 val.

XVII pučiamųjų orkestro festivalio dalyvių jungtinis koncertas „Plungės
maršas“ (Babrungo slėnis).

19.00 val.

Šiaulių pučiamųjų orkestro koncertas (vad. S. Vaičiulionis, dirigentas G. Brūzga).
Solistai – Vita Merkelytė (sopranas) ir Juozas Janužas (tenoras) (Babrungo
slėnis).

20.00 val.

Operos solistų Liudo Mikalausko, Egidijaus Bavikino ir pučiamųjų ansamblio
„Brass Bravo“ koncertas (Babrungo slėnis).

21.00 val.

Justino Jaručio su grupe koncertas (Babrungo slėnis).

22.00 val.

Atlikėjos Jessica Shy su grupe koncertas. (Babrungo slėnis).

23.00 val.

Jovani pasirodymas (Babrungo slėnis).

*11.00 – 16.00 val. vyks nemokamos ekskursijos po Viešąją biblioteką laikrodinę (Parko g. 7).
* 11.00 – 16.00 val. Nacionalinis kraujo centras kartu su Plungės rajono savivaldybe kviečia atvykti pasiskiepyti nuo COVID-19 (palapinė stovės miesto centre, prie laikrodžio, Dariaus ir Girėno g. 1B).
*10.00 – 20.00 val. Meninės fotografijos konkurso „Mano miestas Plungė“ laureatų paroda (Senamiesčio a.)
Rugpjūčio 1 d.
10.00 val.

Prekybos, tautodailės ir amatų mugė (Vytauto g., J. Biliūno g., Senamiesčio a.).

12.00 val.

Bendruomenių piknikas (prie kunigaikščio M. Oginskio rūmų, Parko g. 3A).
Koncertuos Plungės kultūros centro meno kolektyvai.

