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    17.00-19.00 Dakaro 

renginys Marijampolėje! 
#iGo2Dakar atvyks į svečius 
ir pasidalins dar labai 
šviežiais ką tik pasibaigusio 
DAKARO 2020 įspūdžiais 
(Mercure, J. Basanavičiaus a. 
8, Marijampolė) 

18.00-18.55 Kačių 
kiemelio istorijos 
(Marijampolės dramos teatro 
lėlių spektaklis. Bilietas 4 
Eur.) (Dramos Teatras) 

18.00 Donato Montvydo 
akustinis turas(Marijampolės 
kultūros centre) 

16.00n„Karalienė širdies".. 
Birutos Pėveraitytės-
Giraitienės ir Jaroslavo 
Cechanovičiaus autorinis 
koncertas (Marijampolės 
kultūros centre) 

17.00 Koncertas - Skambanti 
mūsų laisvė! Koncertas skirtas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo trisdešimtmečiui 
paminėti (MKC Igliškėlių 
skyriaus salėje) 

18.00 Stasio Kapnio komedija 
,,Plutelė ir pelės‘‘ (MKC 
Baraginės skyriuje) 

11.30 Marijampolės kultūros centro 
pučiamųjų instrumentų orkestro ir 
atlikėjų koncertas (Sasnavos 
bendruomenės namai) 

14.00-15.30 Koncertas Už tavo ir 
mano laisvę! (MKC Igliaukos 
laisvalaikio salėje) 

15.00-16.30 Šventė, skirta kovo 8-
ajai, „Moterys moterims“. (Želsvos 
pagrindinės mokyklos salė) 

16.00-17.00 Muzikinis spektaklis 
"Pabėgimas iš Trepsės namų" (Dramos 
Teatras) 

18.00 Moters dienos proga grupės 
,,Karaliai‘‘ koncertas (MKC 
Liudvinavo skyriaus salėje) 
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13.00  Kovo 11 - osios 30 - 
metį švęskime kartu. 
minėjimas, skirtas Kovo 11 - 
ajai " Laivės pavasaris" 
(Marijampolės Sūduvos 
gimnazija) 

15.00-17.30Detektyvinis 
žaidimas „Dingusi knyga 2"(P. 
Kriaučiūno viešoji biblioteka) 

18.00 „Vienybė težydi“- 
Ąžuolo sodinimas, teatras, 
koncertas).  (Gavaltuvos 
skyrius). 

19.00-21.00 Nemokama 
naktinė ekskursija "Išėjusiems 
negrįžti". (J. Bendoriaus 
g.1).Būtina išankstinė 
registracija el. paštu 
marijampoletic@gmail.com 

Nuo Kovo 10d.-30d. veiks 
Paroda-edukacija ,,Mūsų 
laisvės šventės‘‘. (P. 
Kriaučiūno viešoji biblioteka) 

Nuo Kovo 10d.-20d. veiks 
piešinių paroda-konkursas 
,,Laimingi žemės vaikai‘‘(P. 
Kriaučiūno viešoji biblioteka) 

10.00 Šv. Mišios už Tėvynę 
(Šunskų Šv. Marijos Magdalietės 
bažnyčioje) 

10.00 Šv. Mišios (Šv. Liudviko 
parapijos bažnyčioje). 

11.00 Iškilmingas paminklo 
atidengimas, skirtas 
Nepriklausomybės kovų 
Liudvinavo valsčiaus savanoriams 
(Liudvinavo mstl. naujosios 
kapinės) 

11.00 Protmūšis „Pažinkime 
Lietuvą“ (Sasnavos bendruomenės 
namai) 

11.00MKC vyrų vokalinio 
ansamblio ,,Sūduvietis‘‘ koncertas 
(Šunskų seniūnijos salėje) 

12:00 Šv. Mišios už Lietuvą (Šv. 
arkangelo Mykolo bazilikoje) 

13:15 Iškilminga rikiuotė, 
sveikinimas Lietuvai plazdant 
rekordinio dydžio Lietuvos 
trispalvei. Sieksime rekordo - 30 
metrų Mantinga ,,Donut" trispalvė 
(J. Basanavičiaus a.) 

14.00 Proto mūšis (Valavičiuose). 
18.00-19.30 Muzikali 

tragikomedija - Dar Vienas 
Džokeris (Dramos Teatras) 

 

16.30-18.00 Ne(paskaita) 
tėvams virtualios erdvės 
realios grėsmės. Kviečiame 
sužinoti kaip padėti vaikui 
būti saugiam virtualioje 
erdvėje. (Multicentras, 
Vytauto g. 20, 
Marijampolė) 

19.00 Kiloklausimas, 
žaidimas protingiems 
(MKC kavinėje) 

16.30-18.00Ne(paskaita) 
tėvams virtualios erdvės 
realios grėsmės. Kviečiame 
sužinoti kaip padėti vaikui 
būti saugiam virtualioje 
erdvėje. (Multicentras, 
Vytauto g. 20, Marijampolė) 

17.00 „Šok su Sidona" 10 - 
asis šokių sezono koncertas 
(Marijampolės kultūros 
centre) 

18.00-19.30 Natalija 
Bunkė (Dramos Teatras) 

20.00-22.30 jautì : Mulkis 
Tour. Neringa Pangonytė. 
(Pristatysim naują EP 
„MULKIS“. Apie jausmus, 
kai kaltė ir skausmas 
neduoda ramybės, arba 
tiesiog, kai skaudžiai 
susimauni)(Kultūros variklis 
„BWM“, Pramonės g. 1A) 

12.00-14.00 Sapnų Gaudyklių 
Dirbtuvės. (Registracija 
+37064489091,n.zakarauskaite
@gmail.com) (Marijampolės 
kultūros centre, 3a. 308 kab.) 

18.00-20.00 Spektaklis Silvija 
arba meilės trikampis 
kitaip(Dramos Teatras) 

11.00-14.00 Korekcinių fraktalinių 
piešinių ciklas. Jo nauda ir reikšmė. 
Renginį ves patyrusios fraktalinio 
piešimo metodo meistrės ir praktikės 
Neringa ir Rūta.(Kultūros variklis 
„BWM“, Pramonės g. 1A) 

11.00 Marijampolės kultūros centro 
pučiamųjų instrumentų orkestro ir 
atlikėjų koncertas (MKC Liudvinavo 
skyrius). 

15.00 Marijampolės kultūros centro 
pučiamųjų instrumentų orkestro ir 
atlikėjų koncertas (MKC Daukšių 
skyrius). 
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 19.00-20.00 Marijampolės 

knygų klubo startas. 
Simbolinis nario mokestis 3 
eur/mėn. (Kultūros variklis 
„BWM“, Pramonės g. 1A) 

18.00-19.30 Koncertas 
Lietuvaičiai “Lai skamba dainos 
Lietuvoj”. Albumo 
pristatymas(Marijampolės kultūros 
centre) 

18.00-19.30 Komedija I 
Neištikimybės spąstai(Dramos 
Teatras) 

17.00-19.00 A. 
Klimkevičiaus knygos 
,,Nepriklausomos Lietuvos 
futbolo istorija 1918-1940‘‘ 
pristatymas(P. Kriaučiūno 
viešoji biblioteka) 

18.00-19.30 
KoncertasSaulius Petreikis 
„Sekma ryta“ albumo 
pristatymas(Marijampolės 
kultūros centre) 

16.00 Parodos ,,Gyvenimas 
po burėmis‘‘ atidarymas. 
Pažintinė, informacinė 
paroda apie buriavimą. (P. 
Kriaučiūno viešoji biblioteka) 

 
18.00-19.30Interaktyvus 

spektaklis „Špylkos ir 
šlepetės“ (Kultūros variklis 
„BWM“, Pramonės g. 1A) 

18.00-19.30Andrius Kaniava 
,,Naktis teatre” 
Premjera(Marijampolės 
kultūros centre) 

 

 


