DIDYSIS ŠVENTINIS MASKVOS DANILOS
VIENUOLYNO PATRIARCHALINIS VYRŲ CHORAS
Programa:
Atsižvelgiant į daugybės gerbėjų pageidavimus, spalio 5 ąją 15 val. visų pamėgtoje
jaukioje Šv. Kotrynos bažnyčios (Vilniaus g. 30) salėje, Vilniuje rengiamas Didysis
Šventinio Maskvos Danilos Vienuolyno patriarchalinio vyrų choro koncertas !
Tai – galimybė pajusti sielos palaimą nuo unikalaus dvasinio meno ir Dieviškojo jo
įkūnijimo. Choras atliks savo pačius nuostabiausius kūrinius.
Šventinis Maskvos Danilos vienuolyno Patriarchalinis vyrų choras – tai stebuklas!
Tai – Dievo sutvertas stebuklas!
Patriarcho Aleksijaus inauguracijos metu būtent šis choras buvo išrinktas iš didelio
skaičiaus dvasinių ir bažnytinių kolektyvų už puikų profesionalumą, balsų grožį, už
tai, kas yra vadinama Dieviškąja apvaizda mene.
Koncerto metu kiekviena siela patirs tikrą palaimą!
Choro repertuare – Didžiųjų ir „dvunadesiatinių“ šventiniai giedojimai, dalis
Virgilijos ir Dieviškosios liturgijos, Gavėnios, Kalėdų, Velykų giesmės, religinių
eilių, istorinės giesmės ir dainos, o taip pat romansai, valsai, liaudies dainos ir
šiuolaikinių autorių dainos, rusų ir užsienio klasikinė muzika.
Iš Šiaulių į Vilnių išvykimas 10.00 val. Išvykimo vietos:
*10.00 val. – Gegužių gatvė, PC Akropolis.
*10.15 val. – Tilžės gatvė, stotelė prie Katedros.
Kelionė Lietuvos keliais į Vilnių. Apie 13 val. atvykstame į Vilnių. Aplankome Lietuvos
teatro, muzikos ir meno muziejų*, kuris įkurtas 1926 m. Kauno Valstybinio Didžiojo
universitete B. Sruogos ir V. Krėvės-Mickevičiaus iniciatyva. 1936 m. perkeltas į Valstybės
teatrą. Karo metu muziejaus eksponatai buvo išblaškyti. Kaip teatro, muzikos ir meno
muziejus dirba nuo 1964 m. 2002 m. muziejus persikėlė į rekonstruotus Mažuosius Radvilų
rūmus (Vilniaus gatvė 41). Muziejus kaupia ir tiria su Lietuvos teatro, muzikos ir kino
istorija susijusius eksponatus. 13 val. apsilankome muziejuje*. Ekskursija su vietiniu
gidu*.

Laisvas laikas kavai ir 15.00 Šv. Kotrynos bažnyčioje dalyvaujame koncerte.
Žinomas žurnalistas A. Užkalnis Vilniuje rado padorų ukrainiečių restoraną
“LELEKO”. Kelionių centras, patikėjęs ponu A. Užkalniu, jau ne kartą maitino turistų
grupes šiame restorane. Pagal maisto kokybę šis restoranas vienas iš geresnių Vilniuje.
Išmėginsime ukrainietiškos virtuvės patiekalus: žymieji ukrainietiški barščiai – 3,20
Eur, Lvovo troškinys su vištienos kepenėlėmis – 6.40 Eur, Mukačevo troškinys su kiauliena –
6.90 Eur, Užkarpatės guliašas (dega burnoje) – 7.20Eur …
Sotūs, pilni gerų įspūdžių, keliaujame namų link.
Kelionės kaina – 20 Eur
BILIETAI Į KONCERTĄ – NUO 21 iki 30 Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu;
*Kelionės vadovas, ekskursinė programa;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos Vilniuje:
*Kino, teatro ir muzikos muziejus. Bilietas – 3 Eur. Gido paslauga – 9 Eur / grupei;
*Pietūs restorane “Leleko” – apie 10 Eur.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA tel.: 841525059, 860197003 – vadybininkas Gytis
Lukoševičius

Datos:
Datos: 2019 10 05-2019 10 05
Trukme: 14 val.
Kaina: 20 €
Keliones ID: KC3I191005

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

