Pakruojo kultūros centro ir skyrių 2017 m. rugsėjo mėn. renginių planas
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Renginio pavadinimas

Popietė skirta rugsėjo 1-ąjai – naujųjų
mokslo metų pradžiai. Vaikų piešinių ant
asfalto paroda „Sudie vasara“
Oficialiame Europos žydų kultūros dienų
Lietuvoje atidarymo renginyje dalyvauja
šokių grupė „Reketys“
Tautinių šokių mokymai skirti renginiui „Visa
Lietuva šoka“. Mokymus veda J.Juodagalvienė ir
šokių grupė „Laja“
Paqkruojo kultūros centro dailės studija
dalyvauja renginyje „Etno žaidynės „ Kaune.
Lietuvos nacionalinio kultūros centro inicijuota
akcija „Visa Lietuva šoka“. Dalyvauja Pakruojo
kultūros centro šokių grupė „Laja“,Pamūšio
skyriaus šokėjai, Linkuvos kultūros centro
folkloro ansamblis, Medikonių skyriaus folkloro
ansamblio šokėjai, „Žemynos“ pradinės
mokyklos 3-4 klasių moksleiviai.
Pakruojo kultūros centro dailės studija dalyvauja
Šiaulių apskrities savivaldybės darbuotojų sporto
žaidynėse Guostagalio seniūnijoje.
Šventinis koncertas „Dvarų idilė“skirtas
Rozalimo miestelio jubiliejui paminėti.
Dalyvauja Rozalimo skyriaus moterų choras,
Linkuvos kultūros centro vyrų ansamblis,
Pakruojo kultūros centro šokių grupė „Reketys“
Baltų vienybės diena. Medelių sodinimas prie
Saulės piliakalnio.
Pagyvenusių žmonių mišrus vokalinis ansamblis
„Sidabrinė gija“ ( vad. E.Šlapikas) dalyvauja
ansamblių konkurse „Vai lėkite ilgesio dainos“.
Pakruojo kultūros centro šokių grupės „Reketys“
koncertinė išvyka į Rietavą.
Rudenėlio popietė.
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Plaučiškių dramos mėgėjų kolektyvas ir
vokalinis ansamblis koncertuoja Pakruojo raj.
Jovarų bendruomenės namuose.
Pagyvenusių žmonių mišrus vokalinis ansamblis
„Sidabrinė gija“ ( vad. E.Šlapikas) dalyvauja
tarptautiniame pagyvenusių žmonių dienos
minėjime Sigutėnų bendruomenės namuose
(Pakruojo raj.)
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