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Šančių kultūros dienos ŠANČINĖS grįžta! Šėlsim tris savaitgalius! 

Rugsėjis - Šančių mėnuo, tad visi į Šančius - Aukštuosius ir Žemuosius! 

 

 

Laikas – Pavadinimas – Vieta 

 

Rugsėjo 10 d. 

10:00-15:00 Kurk kartu su TAPATU. Salonas „Jaukūs namai“ (A.Juozapavičiaus pr. 7). Plačiau - 

https://www.facebook.com/events/331912903814860/ .  

 

Rugsėjo 16 d. 

12:30 Išdrįsk mesti iššūkį socialinės apsaugos ir darbo ministrei A.Pabedinskienei šachmatų partijoje! 

KNJUC kiemelis (Danų g. 15). Plačiau - https://www.facebook.com/events/1717327871853500/  

Rugsėjo 17 d. 

10:00-12:00 Ekskursija "Raudonos plytos Šančiuose po žeme... Kas?“. Susitikimo vieta nurodoma 

užsiregistravusiems: https://goo.gl/forms/LGm5PWrOaJ8E32GI2  

11:00-13:00 Kamerinio cirko ir Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro šokių kolektyvo "Žingsnis po 

žingsnio", dainavimo grupių "Šviesa" ir ""Boružių pievelė" pasirodymas. Baltijos cirkas (Drobės g. 31) 

13:00-15:00 „Tvirtovės paveldo pritaikymas šiuolaikinės bendruomenės poreikiams: projektas 

"Draugiška zona #7“. Kopūstų laukas (A.Juozapavičiaus g. 21E): 

 * Filmų apie Kopūstų lauką prezentacija 

 * Baltijos cirko auklėtinių pasirodymas 

 * Informacinio lauko stendo pristatymas 

 * Šančių vaikų dienos centro ir menininko J. E. Berkowitz sienos piešinio pristatytmas 

 * Ekskursija po teritoriją su V. Gelūniene ir E. Carroll 

 * "Vietos darymo" veiksmas 

 * Šančių fotosalionas (aprangos kodas – Disko!) 

https://www.facebook.com/events/331912903814860/
https://www.facebook.com/events/1717327871853500/
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16:00 Pasivaikščiojimas "Tarpukario žydų kultūros paveldas. Šančiai". Susitikimo vieta - prie Olimpinio 

ąžuolo (A.Juozapavičiaus ir Liepojos g. sankryža) 

Rugsėjo 18 d. 

10:00-10:30 Sienos piešinio "Jis ir Ji" pristatymas. Šančių kiosko aikštelė (A.Juozapavičiaus pr. 64). 

10:00-13:00 Šančių kiosko veiksmas (Šančių kiosko aikštelė, A.Juozapavičiaus pr. 64) 

https://www.facebook.com/events/1045773765538094/ : 

* Vintage Sunday blusturgis. Plačiau - https://www.facebook.com/events/327476907599079/ .  

* J.Vanago knygos "Šančių praeities takais" IV laidos pristatymas, prekyba ir autografai 

* "Meno žaidimų" linoraižinio dirbtuvėlės 

* Kūrybinės dirbtuvėlės vaikams "Jis ir Ji" su sienos piešinio autore 

* TraškaBraška dviračių remonto dirbtuvės 

* Kauno policijos prevencinis gyventojų daiktų žymėjimas (dviračių ir pan.) 

* Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro kūrybinės grupės performansas "Iš to pačio pasaulio"  

* Šančių fotosalionas (aprangos kodas - ruda/bordo/plytų spalva) 

13:00-17:00 Pramogos Šančių pliaže (Nemuno pakrantė ties Kranto 14-aja g.):  

* I. Papečkytės muzikos terapija 

 * “Garšvės" ir "Šaltinio" vokalinių ansamblių pasirodymai (14:00), akoredeono muzika gyvai 

* Šokių Studijos "In beat" pasirodymas (15:00) 

* „Tavo teatriukas“ pasirodymas (15:00) 

* Kauno cirko meno akademija (16:00) 

* Atmintiesvietos.lt - šančiškių istorijų rinkimas. Ateik ir papasakok savo prisiminimus! 

* "Tarp žemės ir dangaus" aitvarų (nuo 4Eur), šaškių lentų ir maisto gamybos dirbtuvėlės 

* Dviračių maršruto pristatymas po fortą 

* Dronų ir kitų RC modelių pristatymas + Šančių iš paukščio skrydžio vaizdai TV ekrane + svečių ir dalyvių 

"Selfi" iš aukštai 

* Sporto klubo „Gintarinė pirštinė“ pasirodymai (14:30), draugiškos futbolo varžybos (13:00), plaustų 

lenkynės su personažais (15:30 iš Panemunės, 16:30 Šančių pliaže registracija 

https://goo.gl/forms/mO8fPsSEZhn8d9Ud2) 

* Žygis su šiaurietiško ėjimo lazdomis aplankant žymias Šančių vietas (13:30) 

* Trikke – aktyviam ir smagiam laisvalaikiui ar įdomiam sportui (13:00) 

* Susitikimas su Kauno – Europos kultūros sostinės 2022 (KEKS) komanda 

* Cukraus vata, ledai, batutas, šaškės 

https://www.facebook.com/events/1045773765538094/
https://www.facebook.com/events/327476907599079/
https://goo.gl/forms/mO8fPsSEZhn8d9Ud2
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14:30 Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro reprezentacinis Boccia žaidimas. Mielai lauksim 

norinčių pabandyti žaisti kartu! 

16:00 Pasivaikščiojimas "Tarpukario žydų kultūros paveldas. Šančiai". Susitikimo vieta - prie Olimpinio 

ąžuolo (A.Juozapavičiaus ir Liepojos g. sankryža) 

16:00-19:00 R. Schofield'o meninė instaliacija "The Kaunas Requiem". Šančių sinagoga (Sodų g. 36)* 1 

19:00-20:00 Ekskursija po Klounų muziejų. Baltijos cirkas (Drobės g. 31) 

 

Rugsėjo 22 d. 

14:30 Architektūros projektas "Kopūstų lauko archivizijos": pasivaikščiojimas po Kopūstų lauką su 

istoriku V. Rakučiu. KTU studentų darbų paroda „Šančių seniūnijos bendrasis planas“. Kopūstų laukas 

(A.Juozapavičiaus g. 21E). 

15:30 Architektūros projektas "Kopūstų lauko archivizijos": vietos kūrimo žaidimas su E. Carroll ir V. 

Gelūniene. Kopūstų laukas (A.Juozapavičiaus g. 21E). 

17:00 Architektūros projektas "Kopūstų lauko archivizijos": menininkų T. Collins ir R. Gotto paskaita 

"Viešų erdvių ekologija: žmonės, vieta, daiktai". Kopūstų laukas (Sodų g. 98). 

Rugsėjo 23 d. 

11:00 Architektūros projektas "Kopūstų lauko archivizijos": J. Lavrinec paskaita "Alternatyvių topologijų 

kūrimas: medinių Šnipiškių atvejis". Kopūstų laukas (Sodų g. 98).  

11:00 ir 13:00 Animacinių filmukų peržiūra "Knygos virsta filmais". V. Kudirkos viešosios bibliotekos 

"Ryto" padalinys (Prancūzų g. 49, A. Šančiai) 

16:00 Liaudiškos muzikos kapelos  "Bičiuliai" koncertas. V. Kudirkos viešosios bibliotekos "Ryto" 

padalinys (Prancūzų g. 49, A. Šančiai) 

17:00 Dailininko J. Čepėno tapybos darbų  parodos „Sugrįžimai“ ir jo ir žmonos  A. Čepėnienės lininių 

pynikų parodos pristatymas. Šančių biblioteka (Sandėlių g. 7) 

18:00 Architektūros projektas "Kopūstų lauko archivizijos": atviros erdvės technologijų dirbtuvė 

visuomenei ir projekto dalyviams. Kopūstų laukas (A.Juozapavičiaus g. 21E). 

Rugsėjo 24 d. 

10:00 Pasivaikščiojimas po šaudmenų sandėlius ir Šančių šaltinius. Susitikimo vieta - Luktarna degalinės 

pievelė (A.Juozapavičiaus pr. 90) 

10:00-16:00 Knygų mainykla. Šančių biblioteka (Sandėlių g. 7) 

11:00 Protų mūšis. Šančių biblioteka (Sandėlių g. 7) 

12:00 Vaikų piešinių konkursas. Šančių biblioteka (Sandėlių g. 7) 

12:00-21:00 Gatvės paroda "Kranto 18-oji g. Langai". (Kranto 18-oji g.) 
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13:00 Susitikimas su rašytoju Abramavičiumi. Šančių biblioteka (Sandėlių g. 7) 

14:00 Vaikų koncertas. Šančių biblioteka (Sandėlių g. 7) 

14:30-16:00 Žaidimų popietė. Šančių kiosko aikštelė (A.Juozapavičiaus pr. 64) 

16:00 Ekskursija pėsčiomis ,,Tai - Šančiai". Šančių kiosko aikštelė (A.Juozapavičiaus pr. 64) 

18:30 Filmo "Plastikinių rūmų žmonės" + filmų mišrainė. Viduko studija (A. Juozapavičiaus pr. 31G) 

Rugsėjo 25 d. 

10:00-14:00 Būstuvos pieva: blusturgis, knygų mainykla ir kitos įdomybės. Būstuvos kvartalo pieva 

(Verkių g. 48, A. Šančiai)  

10:00-21:00 Gatvės paroda "Kranto 18-oji g. Langai". (Kranto 18-oji g.) 

14:00-16:00 Architektūros projektas "Kopūstų lauko archivizijos": konkurso projektų pristatymas 

visuomenei, geriausio projekto rinkimai ir laimėtojų apdovanojimas. Kopūstų laukas (A.Juozapavičiaus g. 

21E) 

 

* - R. Schofield'o meninė instaliacija "The Kaunas Requiem" vyks rugsėjo 18-23d. nuo 16 iki 19 val. Šančių 

sinagogoje (Sodų g. 36) 

 

 


