Į STINTŲ ŠVENTĘ PALANGOJE IR KLAIPĖDOS
DRAMOS TEATRĄ. PREMJERA “KALĖS VAIKAI”
Programa:
Vasario 17 d. į Palangą vėl vilios stintų kvapas! Čia jau 15 kartą rengiama tradicinė šventė
“Palangos stinta 2018” kviečia susipažinti su šiam kraštui būdingomis tradicijomis, istorija
bei padegustuoti šviežių agurkų kvapu dvelkiančių žuvelių.
Klaipėdos dramos teatre premjera “KALĖS VAIKAI”. Autorius – Saulius Šaltenis. S. Šaltenio
romanas “Kalės vaikai” kaip nacionalinės dramaturgijos kūrinys aktualus šiuo laikotarpiu,
kai Lietuva įžengė ir švenčia šimtmetį. Spektaklis nukelia žiūrovus į Donelaičio epochą,
artimą Klaipėdos kraštui istoriškai ir geografiškai.
10.00 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos: 10.00 val. – Gegužių gatvė, aikštelė prie PC
Akropolis ir 10.15 val. – Varpo g. aikštelė, šalia Valstybinės Kolegijos.
Kelionė į Palangą, kur vyksta “Stintų šventė”. Palangoje, J. Basanavičiaus gatvėje, visą dieną
mėgėjų laukia šviežiais agurkais kvepiančios, iškart iškeptos ar išrūkytos, vytintos, dainuojančios,
šokančios, metalinės, molinės bei gintarinės stintos, gardi žuvienė, patys tikriausi žvejai bei įvairūs
žvejiški monai – koncertas “Žvejų liaudies melodijos”, inkaro kilnojimo varžybos, kitos žvejiškos
įdomybės. Vyksta stintų barbekiu čempionatas. Šioje šventėje, iškilmingos ceremonijos metu
pagerbiami žmonės, labiausiai prisidėję kuriant, organizuojant, bei populiarinant šventę “Palangos
stinta“: jiems suteikiami Stintų ordino riterio vardai, įteikiamos specialios regalijos.
Palangoje, pageidaujantys, 15.30 val. aplanko grafų Tiškevičių rūmus – Palangos gintaro muziejų*.
Reprezentaciniai grafų Tiškevičių rūmai pastatyti 1897 m. Projekto autorius – Berlyne gyvenęs
vokiečių architektas Francas Švechtenas. Šį dviejų aukštų pastatą nuolatiniam gyvenimui Palangoje
buvo pasistatęs grafas Feliksas Tiškevičius. Tai – neoklasicistiniai rūmai, turintys renesanso, baroko,
klasicizmo bruožų. Rūmų laiptus puošia Paryžiuje padaryta liūto skulptūra ir vazos. Rūmuose dabar
veikia gintaro muziejus, 15 – oje salių pristatomas gintaras, gintaro inkliuzų kolekcija. Ekskursija po
muziejų*.
Vakare, 16.30 val. išvykstame į Klaipėdą. Trumpa ekskursija po Teatro aikštę. 18.30 val.
Klaipėdos dramos teatro Didžiojoje salėje premjera – spektaklis „Kalės vaikai“. Režisierius –
Eimantas Nekrošius, scenografija – Marius Nekrošius.
21.00 val. po spektaklio, išvažiuojame į Šiaulius .

Kelionės kaina – 18 €

Bilieto į premjerą „Kalės vaikai“ kaina – 11.75 – 16.75 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu maršrutu Šiauliai – Kuršėnai – Palanga – Klaipėda;
*Kelionės vadovo paslauga – ekskursinė programa.
Papildomos išlaidos:
*Palanga, grafų Tiškevičių rūmai – gintaro muziejus. Bilietas 3 – 1.50 €. Gidas – 10 €/ grupei
(864030326)
INFORMACIJA/REGISTRACIJA tel.: 841 525059, 860197003 – vadybininkė Ieva Balčiūnienė

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

