XV menų šventė vaikams Alytuje!
2018 m. gegužės 27 d. (sekmadienį) 11 val. Miesto parke , prie Dailės mokyklos
Šventės vedėjas ir scenarijaus autorius –Vaidas Praspaliauskas
SKAMBANTIS SPALVŲ MIESTAS KVIEČIA !!!!
Muzikos ir šokio aikštėje:
Gros Alytaus muzikos mokykos mažųjų smuikininkų , pučiamųjų, akordeonininkų ir mušamųjų
instrumentų ansambliai, simfoninis orkestras “Svajonė” . Dėmesio! Orkestre yra laisvų vietų –
kviečiame pamuzikuoti drauge!
Šoks mažieji šokių studijos “Svajonė” šokėjėliai, žaviosios Alytaus jaunimo centro baleto
studijos “Jete” balerinos, Neoklasikinio šokio studijos ir ir Alytaus lopšelių-darželių „Nykštukas ir
„Boružėlė” šokėjai !
Garsų pievelė
Muzikuos mažųjų fleitininkų ansamblis - gali prisijungti ir tu !
Dailės skvere
Tavęs jau laukia molbertas, dažai ir teptukai! Su Alytaus mokyklų dailės mokytojais ir mokiniais
išbandysi įvairias dailės technikas : tapybą ant poperiaus ir šilko, kartono maketavimo, erdvinių objektų
kūrimo, muilo burbulų tempimo ir kitų smagumų .
Teatro kiemelyje
Su Alytaus teatro aktoriais gali pažaisti „teatrą” !!!!!
Molio gatvelė –
Tai puiki vieta nekantraujantiems nusilipdyti iš molio paukštį ar... puodynėlę!!! Dailiųjų
amatų mokyklos mokytojai ir ugdytiniai demonstruos ir pamokys tave vytelių pinimo subtilybių,
keramikos panaudojimo galimybių!
Žaidimų prospekte
„Išmaniosios jaunimo erdvės” merginos iš Alytaus J. Kunčino bibliotekos pakvies pažaisti
„Twistter’į”, „Jangą”, taip pat pasiūlys tau ... virtuslios realybės akinius, planšetes, spalvinimo

knygeles, vaikiškas knygeles, papildytas virtualia realybe.
Juostų skersgatvis
Alytaus kraštotyros muziejaus merginos moka pinti margaspalves, raštuotas juostas. Nori
išmokti ir tu? – prisijunk!!!!!!

Žaislų pievelėje
„Mažylio studija“ kviečia visus vaikus į šventę atsinešti žaislų, ir knygučių, kuriuos
norėtumėt padovanoti vieni kitiems - jūsų žaisliukai susiras kitus namus, o jūs parsinešite namo naujus
draugus !

Pasakų namelyje
Nekantriai laukia jūsų pamėgtos Alytaus lėlių teatro „Aitvaras” lėlės! ...Ššššššš... jau prasideda
pasaka !

Kalbų skvere Anglų kalbos mokyklėlė “Pingu’s English” kviečia į kūrybines kalbines dirbtuves.
Robotikos labirinte Įsikūrė VŠĮ „Galiu kitaip” ir VŠĮ Robotikos akademija. Burzgia, zvimbia, sukasi ir žybčioja
aparatai ir aparatukai, rateliai ir sraigteliai ... kas tai?– ateiki pasmalsauti ir tu!
Žirgų rateSeniai svajoji apie ilgakartį žirgą ? Ruminos jojimo klubo raiteliai padės tau pasiekti balną ir
išdidžiai prajoti „ Skambančio spalvų miesto“ keliais ir takeliais ☺
Arbatos alėjoje Garuoja kvapni arbata visiems „ Skambančio spalvų miesto” gyventojams ir svečiams.
Arbatos jums įpils VŠĮ „Savanorystės tiltai” jaunimas, o skanumynais pavaišins B.Niemcienės IĮ, ir
UAB „ER2“.
Jaunieji policininkai ir jų bičiulis šuo Amsis

Jei pasiklydai mieste, pasimetė tavo tėtis ar žaisliukas, nežinai kaip elgtis gatvėje ar
kieme, ką daryti, jei tave ar tavo draugą kas nors skriaudžia – pasiguosk policininkų bičiuliui
Amsiui ir jų pagalbininkams, jauniesiems policijos rėmėjams, klausk policininkų! Jie tau patars,
paaiškins, padės ir Amsio paveikslėlius galėsi nuspalvinti!
Užsigavai kojytę? Bėk ant „Savanorystės tilto” - ten tau tikrai pagelbės! Savanoriai moka ir
gali viską – jie juk pastatė šį miestą! Įrengė aikštes ir skverus, gatves ir kiemelius, net žirgų ratą aptvėrė,
pripūtė balionius, pasirūpino , kad žiūrovai turėtų kur atsisėsti, o dailininkai turėtų vandens teptukams
nuplauti!

