
RUGPJŪČIO 14  |  penktadienis

13.00 | šventės atidarymas 

Sveikinimo žodis renginio dalyviams

Kapelos „Joldija“ pasirodymas | Neringa

14.00 | ekskursija*

Pažintinė ekskursija Kuršių mariomis iki Didžiosios kopos burine 
valtimi kurėnu „Kuršis“. Kpt. Aurelijus Armonavičius

14.00 | amatų demonstravimas 

Pirmykščių bendruomenių veikla

Duonos kepimas ant akmenų. Alfreda Petrulienė | Panevėžys

Priešistorės medžiotojų ir rankiotojų amatai: titnagas, kaulas, ragas
 Gvidas Slah | Eksperimentinės archeologijos klubas „Pajauta“

Archajiškas gintaro apdirbimas
 Ruslanas Aranauskas, Dina Jankauskienė
 Lietuvių liaudies buities muziejus | Rumšiškės

Deguto varymas
 Gintaras Markevičius
 Lietuvos liaudies buities muziejus | Rumšiškės 

14.40 | kulinarinė edukacija

Vikingų patiekalai. Edita Nurmi | Klaipėda

15.00 | koncertas

Muzikinė popietė su post folkloro grupe „Rugiaveidė ir šeima“ 

16.00 | ekskursija*

Pažintinė ekskursija Kuršių mariomis iki Didžiosios kopos burine 
valtimi kurėnu „Kuršis“. Kpt. Aurelijus Armonavičius

16.00 | kulinarinė edukacija

Kulinarinis lietuvininkų paveldas: palaunagei – vofeliai su kafija 
Pagal Hertos Gelžus receptus, užrašytus nuo 1892 m. 

 Indrė Skablauskaitė, Laima Kairienė, Jūratė Leonienė, 
 Kotryna Skablauskaitė | Šilutės Hugo Šojaus muziejus

16.30 | amatų demonstravimas

Žuvies reikia daug

Senoji žvejyba: žvejybos įrankių gamyba
 Alfreda Petrauskienė, Tereza Šakienė | Ežerų žvejybos muziejus

Luoto gamybos pristatymas 
Vilija Talačkienė, Česlovas Talačka | Vilnius

17.00 | šokio spektaklis

Viduramžių šokių programa „Ad honorem tui“ 
 Senojo šokio trupė Festa Cortese | Vilnius

17.30 | žaidimai

Senoviniai stalo žaidimai, senovinių šaškių Kvirkato turnyras
 Ved. Mindaugas Korsakas, Judita Korsakienė 

Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“, VšĮ „Vikingų kaimas“

17.30 | kulinarinė edukacija

Kulinarinis lietuvininkų paveldas: launagei – šiupinys 
 Šilutės Hugo Šojaus muziejus

 

17.30 | ekskursija**

Pažintinė ekskursija „Nida mitologijos ir archeologijos kryžkelėse“.  
Pasivaikščiojimas po akmens amžiaus gyvenvietę su Klaipėdos 
universiteto archeologu Vykintu Vaitkevičiumi 

18.00 | amatų demonstravimas

Medienos panaudojimo būdai 

Gaminiai iš beržo tošies, liepos žievės kibirėlių rekonstrukcija
 Raimonda Ramanauskienė, Vytautas Ramanauskas | Mažeikių muziejus 

Vytautas Butvilas | Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

Senasis stogdengystės amatas, skiedrų gaminimas
 Gintas Čekauskas | Čekauskų etnografijos muziejus

Medžio drožyba, žaislai
 Algirdas Juškevičius, Regina Juškevičienė 

Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

20.00 | koncertas

Vakaro koncertas. Muzikos grupė „Baltos varnos“ | Vilnius

RUGPJŪČIO 15  |  šeštadienis

10.00 | amatų demonstravimas 

Praeities gyventojų kūno priežiūra ir aprangos kodai

Muilo gamyba 
 Sandra Makutėnienė, Mindaugas Makutėnas
 Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“ 

Baltų archeologinių kostiumų rekonstrukcija
 Daiva Steponavičienė, Ramunė Steponavičiūtė | Vita Antiqua 

Juostų vijimas 
 Zita Onckulė | Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

Vilnos vėlimas
 Brigita Rakauskienė | Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

11.00 | ekskursija*

Pažintinė ekskursija Kuršių mariomis iki Didžiosios kopos burine valtimi 
kurėnu „Kuršis“. Kpt. Aurelijus Armonavičius

11.00 | kulinarinė edukacija

Kulinarinis lietuvininkų paveldas: pryštukiui – „buterbrod su silke“ 
ir vofeliai su kafija
 Pagal Hertos Gelžus receptus, užrašytus nuo 1892 m.
 Šilutės Hugo Šojaus muziejus 

11.30 | edukacija

Pasigamink švilpynę! 
 Ved. Inga Samoškienė | Lietuvos liaudies buities muziejus | Rumšiškės

12.00 | amatų demonstravimas

Papuošalai ir jų gamyba priešistorės laikotarpiu

Žalvario liejimas: baltų genčių juvelyrikos rekonstrukcija
 Karolina Buivydaitė, Deividas Zaikovskis, Domas Burnickis 

„Etnopapuošalai“ | Vilnius

Juvelyrika: vikingų epochos kuršių papuošalai
 Vaida Druskytė, Gintaras Valavičius 

Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

Juvelyriniai dirbiniai
 Kazimieras Barišauskas, Ingrida Daraškevičiūtė
 Trakų istorijos muziejus

13.00 | ekskursija*

Pažintinė ekskursija Kuršių mariomis iki Didžiosios kopos burine 
valtimi kurėnu „Kuršis“. Kpt. Aurelijus Armonavičius

13.00 | kulinarinė edukacija

Kulinarinis lietuvininkų paveldas: pietums – šiupinys
 Šilutės Hugo Šojaus muziejus 

13.30 | žaidimai

Senoviniai stalo žaidimai, senovinių šaškių Kvirkato turnyras
 Ved. Mindaugas Korsakas, Judita Korsakienė
 Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“, VšĮ „Vikingų kaimas“

14.00 | amatų demonstravimas

„Ne šventieji puodus lipdo“

Gotikinės raugo keramikos degimas, lipdymas ir puodų degimas, 
LDK valdovų rūmų koklių rekonstrukcijų ekspozicija
 Elena Aleksejava, Laura Sodeikaitė, Jurgita Radžiūnaitė, 

Viačeslav Kutyrkin | Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

Buitinė keramika
 Inga Samoškienė | Lietuvių liaudies buities muziejus | Rumšiškės

15.00 | šokio spektaklis

Viduramžių šokių programa „Echo la Primavera“  
 Senojo šokio trupė „Festa Cortese“ | Vilnius

16.00 | amatų demonstravimas

Senųjų miestiečių amatai

Senoji knygrišystė
 Rimas Supranavičius, Sigitas Tamulis, Kristina Litvinienė 

Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

Monetų kalykla
 Nerijus Erminas, Lina Kazlauskaitė | Šiauliai

17.00 | koncertas

Folkloro ansamblio „Giedružė“ pasirodymas

18.00 | amatų demonstravimas

Nuo maisto iki vaisto ...

Kulinarinis lietuvininkų paveldas: palaunagei – vofeliai su kafija 
Pagal Hertos Gelžus receptus, užrašytus nuo 1892 m.

 Šilutės Hugo Šojaus muziejus 

Ruginės raugintos duonos kepimas krosnyje
 Edita Grigaliūnaitė, Gintaras Ruzgys 

Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

Stebuklingų žolelių arbatėlės maišymas 
 Adelė Karaliūnaitė, Gediminas Karaliūnas | Pasvalys

XIX a. vaistinė 
 Tauras Mekas, Rolandas Minevičius 

KMU Medicinos ir farmacijos istorijos muziejus

20.00 | šventės uždarymo koncertas

Muzikos grupė „Okata“ | Vilnius

 *  Pažintinė ekskursija Kuršių mariomis iki Didžiosios kopos burine valtimi kurėnu 
„Kuršis“. Ekskursija skirta vaikams ir juos lydintiems suaugusiems. Ekskursijos 
trukmė 1 val. Būtina išankstinė registracija edukacija@neringosmuziejai.lt 

   Susitikimo vieta: Nidos uostas, šalia restorano „Nidos prieplauka“, prie medinio 
laivo „Kuršis“. Esant nepalankioms oro sąlygoms ekskursija gali neįvykti.

 ** Pažintinė Ekskursija „Nida mitologijos ir archeologijos kryžkelėse“. 
Pasivaikščiojimas po akmens amžiaus gyvenvietę su Klaipėdos universiteto 
archeologu Vykintu Vaitkevičiumi. Ekskursijos trukmė 2 val.

  Susitikimo vieta: ant Parnidžio kopos prie saulės laikrodžio.



Neringoje

Senųjų
amatų

 dienos 

2020  

rugpjūčio 
14—15

XXII-asis gyvosios archeologijos festivalis „Senųjų amatų 
dienos Neringoje“ – tai gyvas muziejus po atviru dangumi, 
su veikiančiomis amatininkų dirbtuvėmis, aktyvia kūrybine 
veikla, edukacine aplinka. Nidos prieplaukos aikštėje įkurta-
me kaimelyje senuosius amatus demonstruos įgudę meistrai, 
muziejininkai ir entuziastai, į Nidą atvykę iš visos Lietuvos. 
Neringos bendruomenės, Lietuvos visuomenės bei užsienio 
turistų pamėgtoje šventėje bus galima leistis į kelione laiku 
per skirtingas istorines epochas. Norintys galės susipažinti 
su pirmykščių bendruomenių veikla: titnago, gintaro apdirbi-
mu, kartu su meistrais virti degutą, muilą ar kepti duoną. Visą 
Žolinės savaitgalį bus mokomasi iš praeities – kaip gaudyti 
žuvį, kaip patiems pasigaminti švilpynę, nusivyti juostą, suvelti 
vilną. Daug dėmesio skirsime papuošalų gamybai ir senovės 
gyventojų aprangai pažinti. Patys azartiškiausi šventės svečiai 
kviečiami sudalyvauti senovinio stalo žaidimo „Kvirkato“ 
turnyre, o labiausiai išalkę – paskanauti vikingų laikotarpio ir 
lietuvininkų patiekalų. Koncertų pievoje, pačioje amatininkų 
kaimelio širdyje suksis senojo šokio tradicijų puoselėtojai, o 
savo muzika dalinsis ne tik folkloro ansambliai, bet ir senų 
sąskambių įkvėptos šiuolaikinės muzikos grupės. Ypač žingei-
diems šventės svečiams siūlome pažintines ekskursijas ne tik 
archeologiniais Nidos takelias, bet ir leistis senoviniu laivu – 
kurėnu Kuršių mariomis. Maloniai kviečiame apsilankyti! 

renginio programoje
Senųjų amatų demonstravimas
Lietuvos tautodailininkų-amatininkų dirbtuvės
Kulinarinio paveldo prisitatymas
Edukacijos, pažintinės ekskursijos, žaidimai

senoviniai šokiai
Senojo šokio trupė „Festa Cortese“

koncertuoja
Muzikos grupė „Baltos varnos“
Muzikos grupė „Okata“
Folkloro ansamblis „Giedružė“
Post folkloro grupė „Rugiaveidė ir šeima“
Kapela „Joldija“

šventės rengėjas
Neringos muziejai

pagrindiniai šventės rėmėjai
Neringos savivaldybė
Lietuvos kultūros taryba

kiti rėmėjai
bį „Paslaugos Neringai“, uab „Ecoservice“
Kavinė „Sena sodyba“, restoranas „Senasis uostas“ 
Poilsio namai „Kastytis“, „Guboja“

renginio partneriai
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“

renginio vedėjai
Rovena Šerpetauskienė
Simona Mocejūnaitė-Vaitkienė
 
renginio garso režisierius
Marius Valančius

neringos muziejai
Skruzdynės g. 17, Nida 
El. paštas info@neringosmuziejai.lt 
www.neringosmuziejai.lt 

Nidos  
prieplaukos  

aikštėje

Baltos varnos
Grupė „Baltos varnos“ – tai 
keturios talentingos ir kūrybin-
gos asmenybės, kurias jungia 
muzika. Pagrindinės vokalistės – 
Milda ir Teresė Andrijauskaitės – 
savitumu ir grynumu išsiskirian-
čios merginos daugeliui tapo 
atradimu. Lietuvos muzikinėje 
padangėje ši jauna grupė jau yra 
puikiai žinoma, o gausus gerbė-
jų ratas su nekantrumu laukia 
kiekvieno jų pasirodymo.

Okata
„Okata“ jungia tai, kas 

sena, su tuo, kas modernu. 
Liaudies dainos, papildytos 
beatbox motyvais, poliritmi-

ka ir elektroninės muzikos 
garsais, sukuria unikalią 

ir su niekuo nesulyginamą 
„Okata“ muzikinių interpre-
tacijų nuotaiką. Grupės na-

riai nuolat eksperimentuoja 
ir ieško naujų melodijų. 

Festa 
Cortese

Rugiaveidė 
ir šeima

Giedružė

Joldija


