Jurbarkui 755 m.
Miestelėnų šventė „XX a.pr. Sergejaus Ilarijonavičiaus Vasilčikovo dvaro tradicijų tęstinumas“

PROGRAMA
2014 m. rugpjūčio 15 – 17 d.
Rugpjūčio 15 d. (penktadienis)
10 val. Mugės darbo pradžia (Jurbarko dvaro parke)
11 val. Šventos mišios Jurbarko Švč.Trejybės bažnyčioje
12.30 val. Eisena (nuo Jurbarko r. savivaldybės iki Dainų slėnio scenos)
13 val. Švenės atidarymas (prie Istorinių Jurbarko dvaro vartų)
13.30 val. Jaunimo erdvė (prie Dvaro akmens). Menų festivalio “Pilies aidas” dalyvių atranka.
(Prie Vinco Grybo memorialinio muziekaus)
Dailininkų pleneras, Muzikiniai, šokėjų pasirodymai, Skautų stovykla
14 val. Tarptautinis folkloro festivalis “Ant vandens” - festivalio atidarymas (Įvairios Dvaro aprko vietos)
14 val. Tarptautinis folkloro festivalis “Ant vandens” tradicinių amatų ir maisto paveldo kiemelio atidarymas
(už Turizmo ir verslo informacinio centro)
14 val. Parodos “Geriausias metų kūrinys” atidarymas
Šiaudinių skulptūrų paroda (V.Grybo memorialinis muziejus)
14 val. Isortorinių fotografijų parodos atidarymas (Krašto muziejus I aukštas)
14.30 val. Tarptautinė stiklo meno paroda "iš plokštumos 2D" (Cerkvė)
15 val. Kraštiečių sueiga ir knygos “Berlyno dienoraštis” pristatymas (Krašto muziejus)
17 val. Tarptautinis folkloro festivalis “Ant vandens” - finalinis koncertas “Slauni mano mergužė”
(prie Nemuno prielplaukos)
21 val. Miuziklas “Paryžiaus Katedra” (Pagrindinė scena, Dainų slėnyje). Vedėjas Rimas Bružas
23 val. Ugnies ir dainų sutartinė “Ant vandens”. Šieno skulptūrų deginimas “Lelijų ugnies šokis Nemune”
24 val. Diskoteka po atviru dangumi (lazerių šou). Programoje: VideoHeads (DVJ Gexx su video
projekcijomis), DJ MJo, Lazerių šou.
Rugpjūčio 16 d (šeštadienis)
10 val. Svečių pasitikimas
Istorinė erdvė (aikštė tarp oficinų)
Technikos paroda (Medžiotojai ir miškininkai, kariškiai, ugniagesiai)
Seniūnijų miestelis (prie Cerkvės)
10.30 Žirgų konkūrų varžybų atidarymas
11 val. Tarptautinė šunų paroda. Medžioklinių šunų pasirodymas. (Gimnazijos stadionas)
11.30 val. Klojimų teatrų festivalis (prie Vinco Grybo memorialinio muziejaus)
12 val. Jurbarko r. kolektyvų pasirodymai (Scena Dainų slėnyje)
16 val. Romansų popietė (prie Vinco Grybo memorialinio muziejaus)
17 val. Gyvo garso koncertas (Vedėjai Rimas Bružas ir Eglė Jackaitė)
PROGRAMOJE - Apšildančios grupės:
Muzikos grupė “Nervas”
Muzikos grupė “Gazas”,
Muzikos grupė “Lasas”
Elektroninės muzikos grupė “Sounds engineers” ft. Natali
19.00 val. Oficialioji šventės dalis. Garbių piliečių ir miesto svečių eisena, vėliavų pakėlimo ceremonija
Sveikinimo kalbos ir koncerto atidarymas. Iškilmingi apdovanojimai už nuopelnus Jurbarko kraštui
20.00 val. Gyvo garso koncertas. PROGRAMOJE – Gyvo garso grupės: Grupė “Studija”, “Hiperbolės”
gitaristo I.Berino ir grupės koncertas, Grupė „Pelenai“
23.00 val. Šventės kulminacija ir fejerverkas
23.15 Koncerto tęsinys: Grupė “Liūdni Slibinai”, Muzikinis projektas “AC/DCproject”
24.00 val. Diskoteka po atviru dangumi (putų ir lazerių šou). PROGRAMOJE: DJ Jovani sir DJ Rolas (Radistai iš
Zip FM), DJ AndriusM, Putų ir lazerių šou

Rugpjūčio 17 d. (sekmadienis)
12 val. Šventos mišios Jurbarko Švč.Trejybės bažnyčioje
13 val. Koncertas bažnyčioje
13 val. Meras vaišina dvarininkų sriubą (Mažųjų laivelių prieplauka)

