
2020 m. vasaris 
 

  PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS SEKMADIENIS 
3 4 5 6 7 8 9 
M.B. Stankūnienės 

grafikos paroda, skirta 
95-osioms gimimo 
metinėms (Rezidencija 
“Grįžulo ratai” Sasnavos 
sen.). Paroda veiks iki 
vasario 29d.) 

 
 

10.00 ir 12.00 Vilniaus 
kamerinio teatro spektaklis 
,,Kelionė į Tandadriką“  
(Kultūros centras) 

14.00 Vydmanto Bručo 
fotografijų parodos „Mes 
esame“ atidarymas 
(Kriaučiūno viešoji 
biblioteka) 

18.00 Vilniaus kamerinio 
teatro spektaklis ,,Veneros 
įkaitai”. (Kultūros centras) 

  18.00 Katažinos 
koncertas ,,Myliu 
gyvenimą!“ (Dramos 
teatras). 

18.00 Spektaklis „Man 
gal trūksta magnio” 
(Kultūros centras). 

 
 

  17.00 Susitikimas su 
rašytoja Daina Opolskaite 
(Kriaučiūno viešoji 
biblioteka). 

18.00 Arvydo Baryso 
dokumentinio filmo “Visos 
tarmės gražiausios” 
pristatymas (Kultūros 
centro Liudvinavo skyrius). 
 

 

10.00 Marijampolės sunkiosios 
atletikos turnyras skirtas 
valstybės atkūrino dienai 
paminėti (Marijampolės sporto 
centras „Sūduva“. Sporto g.1) 

11.00 ir 13.00 Keistuolių 
teatro viešnagė. Spektaklis-
žaidimas ,,Pati labiausia 
pasaka“ (Dramos teatras). 

18.00 Keistuolių teatro 
viešnagė. ,,Riešutų duona“ 
(Dramos teatras). 

17.00 Koncertas ,,Čigonų 
karalaitė“ (Kultūros 
centras). 

 

 
Edukacinis užsiėmimas „Minkysim, 
puodynėlę lipdysim“. (Būtina išankstinė 
registracija tel. 54575, Kraštotyros muziejus 
Vytauto g. 29) Paroda veiks iki vasario 29d.) 
 
Edukacinis užsiėmimas „Žvakę liesiu,  ugnį 
žiebsiu“. (Būtina išankstinė registracija tel. 
54575, Kraštotyros muziejus Vytauto g. 29) 
Paroda veiks iki vasario 29d.) 
 

10 11 12 13 14 15 16 
 
Dailininko Petro 

Lincevičiaus paroda 
„Žemė“ (Vinco 
Mykolaičio Putino 
memorialinis muziejus, 
Kauno g. 7 (Rygiškių 
Jono gimnazija). Paroda 
veiks iki vasario 29d.) 

 
 

 
Edukacinis užsiėmimas 

„Darbščios rankelės – 
margos juostelės“. (Būtina 
išankstinė registracija tel. 
54575, Kraštotyros 
muziejus Vytauto g. 29) 
Paroda veiks iki vasario 
29d.) 

14.30 Lietuvos mokyklų 
žaidynių tarpmokyklinės  
vaikinų tinklinio  varžybos 
(Jono Totoraičio 
progimnazijoje). 

 

 

 
16.00 Parodos 

„Lietuvos karinė aviacija 
Nepriklausomybės 
kovose“ atidarymas. 
paroda veiks iki 
balandžio 15 d. 
(Kraštotyros muziejus). 

 
17.00 Tarptautinio 

plenero Tolminkiemyje 
kūrybos paroda veiks iki 
kovo 17 d. (Kultūros 
centras). 

 

 
17.30 Kybartų kultūros 

centro menų studijos 
„Smiltys“ tapybos darbų 
paroda (Kultūros centras) 
paroda veiks iki kovo 14 d. 

 
18.00 Kitokio teatro 

viešnagė.  Komedija 
,,Pašėlusių moterų 
išpažintis“ (Dramos 
teatras). 

 

 
18.00 Ingos Jankauskaitės 

solinis koncertas (Kultūros 
centras). 

 
15.00 Marijampolės vaikų 

lopšelio-darželio „Rūta“ 
kūrybinis-meninis projektas 
„Mūsų mažoj širdelėj - daug 
meilės žemelei“ (Kriaučiūno 
viešoji biblioteka) 

 
18.00 Koncertas „Šaukiu aš 

tautą!“ (Meškučių kaimo 
bendruomenės namai). 

 
 

 
13.00 Koncertas „Myliu 

Lietuvą, gimtinę“ (Kultūros 
centro Gavaltuvos skyrius). 

 
14.00 Koncertas ,,Čia 

mano Lietuva“ (Kultūros 
centro Želsvos skyrius). 

 
16.30 Koncertas ,,Viena 

esi manoj širdy” (Kultūros 
centro Baraginės Skyrius ). 

 

10.00 Mišios už Tėvynę 
Koncertas „Dainuoju Lietuvai“ (Šunskų Šv. 
Marijos Magdalietės bažnyčia). 

10.00 Šv. Mišios už Tėvynę (Sasnavos Švč. 
Mergelės Marijos vardo bažnyčia) 

11.00 Koncertas „Dainuoju Lietuvą“ 
(Sasnavos bendruomenės namai) 

12.00 Koncertas „Vienybė težydi“ (Kultūros 
centro Daukšių Skyrius) 

12.00 Malda už Tėvynę 
Gieda mišrus choras „Suvalkija“ (Šv. 
arkangelo Mykolo bazilika). 
  13.00 Šventinis koncertas „Brangi tu mano“ iš 
renginių ciklo „Krašto auksas“ (Kultūros 
centro Liudvinavo skyrius). 

13.00 Koncertas ,,Šypsausi Lietuvai“ 
(Kultūros centro Igliaukos skyrius). 

13.30 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 
šventinis koncertas „Savo gimtąjį kraštą širdy 
turiu“ (Kultūros centras). 

17 18 19 20 21 22 23 
18.00 Spektaklis 
„Šimtmečio moterys“ 
(Dramos teatras). 

17.00 Vytauto Voverio 
knygos „Šventasis karas“ 
pristatymas (Kriaučiūno 
viešoji biblioteka). 
18.00 VšĮ “Geros muzikos 
ekspertai” viešnagė. 
Premjera. Dviejų dalių 
komedija ,,Principas“ 
(Dramos teatras). 

18.00 Tradicinių šokių 
vakaras su folkloro 
ansambliu Žibinyčia 
(Kultūros centras) 

  
17.00  

LSDP Marijampolės 
skyriaus konferencija   
(J. Basanavičiaus a. 1, 

Ia. Salė) 

11.00 Projektas „Sūduvių 
ugnys - budinam svietą“ 
Mokymai „Dambrelio 
istorija ir grojimo technika” 
(Kult9ros centras).  

18.00 Interaktyvus 
spektaklis- šou ,,Ponių 
nuotykiai“ (Kultūros 
centras) 

 

12.00 Užgavėnės Marijampolėje (J. 
Basanavičiaus a. 1) 

12.00 Spektaklis „Kačių kiemelio istorijos“ 
(Dramos teatras). 

 


