
16.00 val. Folkloro projekto „Laiminguo“ 
sutartinių ratas – koncertas. Sutartinių ratą suks seserys 

Agota Zdanavičiūtė ir Dorota Girskienė. 
Dalyvavimo sutartinių rate - koncerte kaina 5 eur. 

(Kuršių nerijos istorijos muziejus, Pamario g. 53, Nida)

17.15 val. Nidos tarptautinių plenerų tapybos parodos, 
skirtos Lietuvos šimtmečiui, pristatymas 

(Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras ,,Agila“, Taikos g. 4)

18.00 val. Šventinis koncertas ,,Sukurta Neringai“; 
(Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras ,,Agila“, Taikos g. 4)

Lapkričio 18 d., sekmadienį,
10.00 val. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Neringos gyventojus

(Nidos Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčia, Taikos g. 17)

Lapkričio 18 d., sekmadienį, 12.00 val.
Klaipėdos lėlių teatro spektaklis 

„Stebuklingas Pelenės laikas“, rež. G. Radvilavičiūtė
(Nidos kultūros ir turizmo informacijos 

centras ,,Agila“, Taikos g. 4)
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Lapkričio 16 d., penktadienį,
Akcija ,,Kitokia Neringa“ 

(renginio vietos ir laikai pateikiami atskiru žemėlapiu)

Lapkričio 17-18 d.
Atviras Baltijos šalių Blokart vėjaračių čempionatas 

(Nidos civilinio aerodromo aviacinė aikštelė)

Lapkričio 17 d., šeštadienį,

Nuo 12.00 val. iki 15.00 val. ,,Kuršių kiemas“
(aikštė šalia Neringos savivaldybės, Taikos g. 2, Nida)
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Nuo 17.00 iki 19.00 val. „Nupūtus dulkes nuo seno albumo“ 
(Liudviko Rėzos kultūros centras, L. Rėzos g. 8, Juodkrantė). 
Lankytojai kviečiami atsigerti arbatos ir pavartyti senuosius 
metraščius albumuose, kuriuos sudarė juodkrantiškė Aldona Balsevičienė

PREILOJE
Nuo 14.00 val. iki 18.00 val. „Medinės vilos“ 
Preiloje ekspozicijos pristatymas (Preilos g. 85, Preila)

9.00 val. Interaktyvi improvizacinė muzikinė kelionė. 1
Programą ves būgnininkas „Shakmanas“ 
(Preilos –Pervalkos bendruomenės namai, Preilos g. 27). 
Programa skirta įvairaus amžiaus žmonėms, kurie norėtų 
įsilieti į Preilos ritmo muzikos jūrą. Į improvizacijas 
kviečiama atsinešti įvairius namų apyvokos daiktus, 
kurie panašūs į mušamuosius instrumentus.

NIDOJE
nuo 12:00 val. Fotografijų paroda po atviru dangum
,,Neringos kūrimosi anatomija“ 
(Nidos žvejo etnografinė sodyba, Naglių g. 4). 
Nuo vidudienio bus galima išvysti naują fotografijų 
parodą po atviru dangumi „Neringos kūrimosi anatomija“ 
(ant ūkinio pastato fasado). Paroda kvies vietos bendruomenę 
bei krašto svečius iš arti išvysti Neringos miesto formavimąsi 
po jo įkūrimo 1961 metais. Šis nevienareikšmiškas laikotarpis 
kupinas visko - ir griovimo, ir kūrimo, ir skausmo, ir naujų 
besikuriančių šeimų laimės. Visa tai atspindi žmogaus būties
esmę - jo griaunančią ir kuriančią jėgą, o istorija ir užfiksuotos 
akimirkos tik aštriau geba atskleisti šį dramatizmą.

Nuo 12.00 val. iki 14.39 val. „Koks šiuo metu laikas Marse?“ 
(Nidos meno kolonijos laikina projektų erdvė 
„Kioskas“, Taikos g. pradžia, Nida). Nidos meno kolonijos 
rezidentės Teena Lange projekto pristatymas „Kioske“.
Kas ten įvyks? Ką tu ten veiksi? Apie ką tai? Ką tai reiškia? 
Ar aš galiu ateiti? Ar galiu sudalyvauti? Ar tu esi pasakotojas? 
Ar tai tu sukūrei tuos vaizdus? Ar tai laiko mašina? O gal erdvėlaivis? 
Koks šiuo metu laikas Marse?

15.30 val. Neringos savivaldybės meno stipendijos laimėtojo 
Norbert Tukaj fotografijų ciklo Hidden architecture / 
Pasislėpę pastatai pristatymas
(Nidos meno kolonija, E. A. Jonušo g. 3, Nida). Kuršių Nerijos
architektūra yra išskirtinių bruožų – kurortinė architektūra. 
Didžioji jos dalis yra pastatyta XX a. antroje pusėje ir
suprojektuota lietuvių kilmės architektų. XXI a. dažniausiai 
nėra vertinama architektūra realizuota XX a. antroje
pusėje, Neringa ne išimtis. Todėl autorius siekia savitai atkreipti 
dėmesį į šią architektūrą – pastatus paslėpti dūmų uždangose.

17.00 val. Iškilmingas parodos „Nauji muziejaus lobynų klodai“ 
atidarymas (Kuršių nerijos istorijos muziejus,Pamario 53, Nida). 
Šiais metais Neringos muziejai ir vėl papildė savuosius archyvų 
lobynus naujais eksponatais, liudijančiais mūsų krašto - Kuršių nerijos - 
savitumą, daugiasluoksnę istoriją ir multikultūrinę gyvenimo sanklodą.

Muziejaus lobynai priklauso visiems - tai kiekvieno iš mūsų lobynas, 
leidžiantis justi pasididžiavimą savo gimtuoju kraštu, savąja 
Kuršių nerija! Lauksime susitikimo su jumis muziejaus lobynų spindesy!

Nuo 17.00 val. „Agilos“ orientacinis žaidimas „Paskui šviesą“ 
(pradžia - Nidos KTIC ,,Agila”, Taikos g. 4, Nida)

Nuo 17.00 val. iki 20.00 val. Ekskursija Neringos pirminės sveikatos priežiūros centre 
(Taikos g. 11, Nida)

Nuo 17.30 iki 20.00 val. „Dėmesio! Eteryje - legendinė Nidos televizija!” 
(Neringos V. Miliūno viešoji biblioteka. Pamario 53, Nida). 
Archyvuose saugomų 1997 - 1998 metų laidos. Nepraleisk 
progos pamatyti save, savo kaimyną ir įsitikink, kaip viskas keičiasi...

Nuo 17.00 val. iki 21.00 val. Audiovizualinės terapijos seansai „KOPOS“. 
(Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centras, Naglių g. 8, Nida) 
Seansų laikas: 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 val.
Meditacinio trumpametražio filmo kūrimas, užfiksuojant gražiausius ir 
jautriausius Kuršių nerijos vaizdus kopose, truko net kelis metus. 
Dailininko, fotografo, operatoriaus Eugenijaus Nedzinsko kūrinį - filmą „Kopos“, 
(2018 m.,~15 min.) , sudaro keturios dalys: „Paslaptis“, „Vėjo ritmu“, 
„Čia mūsų namai“ ir „Saulės pramintu taku“. Kiekviena dalis – atskira, 
užburianti istorija, kur vėjas, vanduo ir saulė kuria stebuklus. Kopos ir 
gyvūnų namai, paukščių karalystė. Pasigėrėjus stulbinančiais filmo vaizdais 
pakviesime atsigerti žolelių arbatos ir pasidalinti įspūdžiais.

Nuo 17.00 val. iki 20.00 val. Žaidimai, atrakcijos, viktorinos ir įvairios 
užduotys atvykusiems svečiams (Neringos socialinių paslaugų centro 
jaunimo erdvė „Jaunimo Loftas“, Taikos g.11 - 2, Nida )

18.00 val. Stalo teniso turnyras „Ping-Pong čempionas“ 
(Neringos sporto mokykla, Lotmiškio g. 2, Nida)

19.00 val. NEMOKAMAS džiazo virtuozo prof. ARTŪRO ANUSAUSKO 
koncertas „Kitokios fortepijoninės džiazo improvizacijos“ 
(Rašytojo Thomo Manno memorialinis muziejus, Skruzdynės g. 17, Nida)
Keliaujant per „kitokią“ Neringą siūlome užsukti į subtilios 
džiazo muzikos erdvę, kuri žada sušildyti, užburti ir panardinti į įstabaus 
džiazo virtuozo prof. Artūro Anusausko kuriamą garsų pasaulį. 
Rašytojo Thomo Manno svetainėje vyks tikra džiazo muzikos puota! 
Nuoširdžiai kviečiame kiekvieną iš jūsų tapti jos dalimi.

Nuo 19.00 val. iki 21.00 val. Neringos neįgaliųjų draugija kviečia į svečius 
(Taikos g. 13 A, Nida)

Nuo 19.00 val. iki 22.00 val. A. Baryso filmas ,,Tarp keliaujančių kopų” 
H. Blodės muziejuje (Skruzdynės g. 2, Nida)

Nuo 19.00 iki 22.00 val. „Karštų akmenų terapija“. 
Dirbama su natūraliomis gamtinėmis priemonėmis:
akmenimis, smėliu (Neringos sveikatos klubas „Esuva“, 
Skruzdynės g. 5, Nida)

Nuo 19.00 val. Kavinė „Kuršis“ visus maloniai kviečia 
į ,,Kuršio“ lauko terasą vaišintis žuviene, karšta
arbata ir bandelėmis (Naglių g. 29, Nida)

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti renginių programą
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