
Kauno miesto erdvėse



12.00 | Kačerginė

08
gegužės AD HOC

12.00 | YouTube pla orma

20
gegužės

ATVIRI LANGAI

Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ muzikinis sveikinimas 
iš Kauno | Transliacija koncer nės įstaigos „Kauno santaka“ YouTube kanale 
bei Facebook pla ormoje



12.00 – 13.00 | Miesto prikėlimas

22
gegužės

PADŪDUOKIM
KAUNUI

Pučiamųjų instrumentų orkestro žygiuotė ir muzikinės stotelės 
Panemunėje (Smetonos al.), Šilainiuose (Rasytės g.)

14.00 – 15.00 | Orkestrų promenados
Pučiamųjų instrumentų orkestrų žygiuotės ir muzikinės stotelės Kauno 
apskri es viešosios bibliotekos prieigose, prie Kauko laiptų fontano, 
Santarvės parke, Milikonių kalno apžvalgos aikštelėje, Aleksoto apžvalgos 
aikštelėje, Draugystės parke, Kalniečių parke, Steigiamojo Seimo aikštėje, 
Nepriklausomybės aikštėje, Vienybės aikštėje, Kauno Rotušės aikštėje, 
Sąjungos aiškštėje, Panemunės šile, Kauno marių prieplaukoje



17.00 – 19.00 | Gyva Laisvės alėja
Orkestrų eisena Laisvės alėjoje ir muzikinės stotelės Nepriklausomybės 
aikštėje, Laisvės alėjoje prie fontano, prie Kauno miesto savivaldybės, 
Kauno centrinio pašto, Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros, 
Vienybės aikštėje, Nemuno saloje

DALYVAUJA:

Lietuvos valstybinis pučiamųjų orkestras „Trimitas“ (dirigentas Rimantas Valančauskas)
Lietuvos kariuomenės orkestras
(kapelmeisteris, vyriausiasis dirigentas ir vadovas maj. Egidijus Ališauskas)
Koncer nės įstaigos „Saulė“ Šiaulių pučiamųjų orkestras
(meno vadovas ir dirigentas Sigitas Vaičiulionis, dirigentas Gediminas Brūzga)
Karinių oro pajėgų orkestras 
(kapelmeisteris kapitonas Ričardas Kukulskis ir 
dirigentas kapitonas Remigijus Terminas)
Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras „Garsas“ (dirigentas Martynas Bražas)
Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų orkestras (kapelmeisteris ltn. Arūnas Valai s, 
dirigentas ltn. Rokas Podelis), šokių studija „Alemana“ (vadovė Lilija Bernatavičienė)
Marijampolės kultūros centro pučiamųjų orkestras (dirigentas Audrius Pučinskas), 
choreografinė grupė „Arabeskas“ (vadovė Daina Misiukevičienė)
Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“ (vyr. dirigentas Giedrius Vaznys), 
merginų choreografinė grupė (vadovai Deimantė Ūsienė, Dainius Bervingis)



19.00 | Istorinės Lietuvos Respublikos
             Prezidentūros kiemelyje

22
gegužės

Šven nė programa Kauno bigbendas
(vyr. dirigentas Jievaras Jasinskis
 dirigentas Vytautas Lukočius)

TEGYVUOJA KARALIUS

KAUNO GIMTADIENIUI –
KAUNO BIGBENDAS

14.00 | Kauno valstybinė filharmonija*

23
gegužės

Teatralizuotas koncertas šeimai Kauno valstybinėje filharmonijoje*
Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“
(vyr. dirigentas Giedrius Vaznys)

* - mokamas renginys



BAND-EXPO
18.00 | Istorinės LR Prezidentūros kiemelyje

28
rugpjūčio

Orkestrų ir grupių programa Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros 
kiemelyje

FORUMAS

10.00 | Kauno kultūros centre

02
rugsėjo

Profesionalių orkestrų renginys Kauno kultūros centre

Kauno koncer nė įstaiga „Kauno santaka“ (vadovas Vaidas Andriuškevičius)
w w w . k a u n o s a n t a k a . l t

Organizatorius Globėjas Informacinis rėmėjas Partneris


