
RUGPJŪČIO 13  |  šeštadienis

14.00 | šventės atidarymas 

Sveikinimo žodis renginio dalyviams

Folkloro ansamblio „Giedružė“ muzikinis pasirodymas | Neringa

15.00 | amatų demonstravimas 

Archajinių bendruomenių veikla: gintaras, vikingų laikų papuošalai

Archajiškas gintaro apdirbimas
 Ruslanas Aranauskas, Dina Jankauskienė | Lietuvos liaudies 

buities muziejus | Rumšiškės

Senoji keramika lipdymo edukacija
 Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos edukatoriai 

Vikingų papuošalai. Įvairių genčių ir laikotarpių smeigtukų
ir segių ekspozicija. Vaida Druskytė ir Gintaras Valavičius 

Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“ 

15.00 | kulinarinė edukacija

Vikinginio laikotarpio patiekalai. Edita Nurmi | Klaipėda

15.00 | edukacija šeimoms

,,Bitučių pasaulis“. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos 
edukatoriai | Edukacijos vieta: Kuršių nerijos nacionalinio 
parko direkcijos lankytojų centras (Naglių g. 8, Nida) 

16.00 | koncertas

Kapelos „Joldija“ pasirodymas

16.00 | ekskursija*

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

16.30 | amatų demonstravimas

Žuvies reikia daug

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

16.40 | kulinarinė edukacija

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

 Šilutės Hugo Šojaus muziejus

17.00 | kultūrinė edukacija

Klaipėdos krašto buitis ir rūbai. Edukacijos metu bus pristatomi 
Klaipėdos krašto buities ypatumai ir rūbų išskirtinumas 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

18.00 | šokio spektaklis

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

18.30 | amatų demonstravimas

Medienos panaudojimo būdai: liepos žievė, skiedros, žaislai

Liepos žievės kibirėlių rekonstrukcija. Demonstruojamas liepos 
žievės kibirėlių gaminimas. Vytautas Butvilas | Amatininkų 
klubas „Dvaro meistrai“

Tošininkystė. Raimonda Ramanauskienė, Vytautas Ramanauskas  
Mažeikių muziejus

Skiedrų gaminimas. Gintas Čekauskas | Čekauskų etnografijos muziejus

Medžio drožyba, žaislai. Algirdas Juškevičius, Regina Juškevičienė  
Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

20.00 | koncertas

Vakaro koncertas. Kristijonas Lučinskas, Donatas Bielkauskas | Baltiškos 
atmosferinės muzikos dueto „Tykumos“ muzikinė programa 

RUGPJŪČIO 14  |  sekmadienis

10.00 | amatų demonstravimas 

Kaip rengėsi ir kūną prižiūrėjo senaisiais laikais?  

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

Baltų archeologinių kostiumų rekonstrukcija
 Daiva Steponavičienė, Vaida Druskytė | Vita Antiqua, Dvaro meistrai 

11.00 | ekskursija*

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

11.00 | kulinarinė edukacija

Kulinarinis lietuvininkų paveldas: vofeliai su kafija 
 Pagal Hertos Gelžus receptus, užrašytus nuo 1892 m. 
 Šilutės Hugo Šojaus muziejus 

11.30 | kultūrinė edukacija

Klaipėdos krašto buitis ir rūbai. 
 Edukacijos metu bus pristatomi Klaipėdos krašto buities ypatumai ir 

rūbų išskirtinumas | Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

12.00 | amatų demonstravimas

Papuošalai ir jų gamyba

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 burine valtimi kurėnu „Kuršis“
 Kpt. Aurelijus Armonavičius

13.00 | kulinarinė edukacija

Kulinarinis lietuvininkų paveldas: pietums – šiupinys
 Šilutės Hugo Šojaus muziejus 

14.00 | amatų demonstravimas

Senovės miestiečių amatai

Senoji knygrišystė. Rimas Supranavičius, Sigitas Tamulis,  
Kristina Litvinienė | Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

Monetų kalykla. Nerijus Erminas, Lina Kazlauskaitė | Šiauliai

Senoji batsiuvystė ir odininkystė. Arūnas Puškorius, Giedrė Puškorienė, 
Milda Puškoriūtė | Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

14.30 | koncertas

Post folkloro grupės „Rugiaveidė“ koncertinis pasirodymas  

15.30 | 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“

16.30 | koncertas

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

17.00–18.30 | amatų demonstravimas

Nuo maisto iki vaisto ...

Ruginės raugintos duonos kepimas krosnyje
 Edita Grigaliūnaitė, Gintaras Ruzgys 

Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

XIX a. vaistinė. Tauras Mekas, Rolandas Minevičius
 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos ir farmacijos 

istorijos muziejus

18.00 | amatų demonstravimas

Žalvario liejimas: baltų genčių juvelyrikos rekonstrukcija
 Karolina Buivydaitė, Deividas Zaikovskis, Domas Burnickis
 „Etnopapuošalai baltiška juvelyrika“

20.00 | koncertas

Vakaro koncertas. Muzikinė programa „Pamarėse“. Atlikėjai: Ineta 
Meduneckytė • dainos, Agota Zdanavičiūtė • kanklės,  
Jan Maksimovič • saksofonas, elektronika

RUGPJŪČIO 15  |  pirmadienis
10.00 | amatų demonstravimas

O kaip gi juostas vijo ir ką nuviję dabino?

Juostų vijimas. Zita Onckulė | Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

11.00 | kulinarinė edukacija

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

11.30 | edukacija

O kaip gi žmonės laiką skaičiavo?
 Sužinosime, kaip laikas buvo skaičiuojamas saulės,  

vandens ir ugnies laikrodžiais | Laikrodžių muziejus, Lietuvos 
nacionalinis dailės muziejus 

13.00 | ekskursija*

Pažintinė ekskursija Kuršių mariomis valtimi kurėnu „Kuršis“
 Kpt. Aurelijus Armonavičius

13.30 | senųjų amatų dienų uždarymas

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

 *  Pasiplaukiojimas po Kuršių marias burine valtimi kurėnu „Kuršis“. 
Ekskursijos trukmė 1,15 val. Būtina išankstinė registracija –  
edukacija@neringosmuziejai.lt

 Susitikimo vieta: Nidos uostas, šalia restorano „Nidos prieplauka“.

Esant nepalankioms oro sąlygoms ekskursija gali neįvykti.



2022  
rugpjūčio  
13–15 d. 

Nidos  
prieplaukos  

aikštėje

SENŲJŲ
AMATŲ
DIENOS
NERINGOJE

XXIII-asis gyvosios archeologijos festivalis „Senųjų amatų dienos 
Neringoje“ – tai tikra tradicija tapęs renginys, kviečiantis į gyvą 
senųjų amatų, kultūrų ir edukacijų muziejų po atviru dangumi!

Šis festivalis su įtraukiomis amatininkų dirbtuvėmis, aktyvio-
mis kūrybinėmis ir edukacinėmis veiklomis, didžiąja dalimi 
susijęs su vietos kultūros atminties pažinimu ir puoselėjimu. 
Kartu pažinsime archajiškus gintaro apdirbimo būdus, su 
meistrais pasinersime į keramikos istoriją, jos kūrimo ypa-
tumus, virsime muilą, skaičiuosime laiką ir kepsime duoną. 
Skanausime ir ragausime vikinginio laikotarpio patiekalus, o 
desertui lauks vofeliais su kafija. Žolinės savaitgalį mokysimės 
senaisiais būdais gaudyti žuvį, gaminti žaislus, nusivyti juostą. 
Dėmesį skirsime papuošalų gamybai ir senovės gyventojų 
aprangai pažinti.

Koncertų pievoje, pačioje amatininkų kaimelio širdyje suksis 
senojo šokio tradicijų puoselėtojai, o savo muzika dalinsis ne 
tik folkloro ansambliai, bet ir senų sąskambių įkvėptos muzikos 
grupės. Ypač žingeidiems šventės svečiams siūlome leistis į pa-
žintines ekskursijas senoviniu laivu – kurėnu Kuršių mariomis. 

Maloniai kviečiame Žolinės savaitgalį praleisti kartu!

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

senoviniai šokiai
Senosios muzikos ir šokio trupė „Festa Cortese“

koncertuoja
Folkloro ansamblis „Giedružė“
Kapela „Joldija“
Post folkloro grupė „Rugiaveidė“

muzikinė programa „tykumos“
Baltiškos atmosferinės muzikos duetas
Kristijonas Lučinskas, Donatas Bielkauskas 

muzikinė programa „pamarėse“ 
Atlikėjai: Ineta Meduneckytė • dainos
Agota Zdanavičiūtė • kanklės
Jan Maksimovič • saksofonas, elektronika

šventės rengėjas
Neringos muziejai

pagrindiniai šventės rėmėjai
Neringos savivaldybė
Lietuvos kultūros taryba

          

kiti rėmėjai
bį „Paslaugos Neringai“, uab „Ecoservice“, kavinė „Sakutis“, 
poilsio namai „Kastytis“, vila viešbutis „Kastytis“

renginio partneriai
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija
Laikrodžių muziejus,  
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinys
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“
Šilutės Hugo Šojaus muziejus

renginio vedėja
Rovena Šerpetauskienė

neringos muziejai
Neringos muziejų administracija
Skruzdynės g. 17, 93123 Neringa
Tel. +370 469 52260
www.neringosmuziejai.lt
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