
NIDOJE
1. nuo 15.00 iki 23.00 val. „Miško gėrybės: grybų sriuba 
ant laužo, virtinukai su grybų įdaru“,
restoranas ,,Nidus”, G. D. Kuverto g. 16

2. nuo 16.00 val. Fotografijų paroda iš ciklo „Besikurianti 
Neringa”, Nidos žvejo etnografinė sodyba,
Naglių g. 4 

3. „Apkeliauk ir pažink Kuršių neriją“,
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Naglių g. 8:

17.00 val. Naktinė ekspedicija į kopas. Trukmė apie 1 val. 
30 min. Reikalinga: tinkama apranga, avalynė;

nuo 17.00 iki 22.00 val. Interaktyvus žaidimas dideliems ir 
mažiems „Apkeliauk ir pažink Kuršių neriją“.

4. 17.00 val. ir 20.00 val. ,,Fotosesija kitaip - fotografinės 
šėlionės muziejuje!”,
Neringos istorijos muziejus, Pamario g. 53

nuo 18.00 iki 20.00 val. Kino seansas ,,I am from 
EASA” (autorius Lucas Bonnel) ir diskusija;

9. nuo 20.00 iki 23.00 val. Siurrealistinis 
videokomplimentas Neringai (autoriai 
menininkai Dalia Mikonytė ir Adomas Žudys)
,,Biblioteka persikelia į bendruomenės namus“, 
Nidos bendruomenės namai Taikos g. 17:

nuo 18.00 iki 19.00 val. Fotoparoda 
,,Neringiškiai ir ne tik“. Vigantas Giedraitis 
susitinka su lankytojais; 
nuo 19.00 iki 21.00 val. „Poezijos terapija“ 

10. nuo 19.00 iki 22.00 val. „Karštų akmenų 
terapija“. Dirbama su natūraliomis Neringos 
miesto gamtinėmis priemonėmis: akmenimis, 
smėliu, „Skruzdėlynas”,  Skruzdynės g. Nr. 5

5. nuo 17.00 iki 21.00 val. ,,Pabėgimo kambarys”,
Neringos socialinių paslaugų centro Jaunimo 
,,Loftas”, Taikos g. 11-2

6. nuo 17.00 iki 22.00 val. „Apsupti prisiminimų: 
filmų retrospektyva „Karalienės Luizės“ viešbučio 
tema“.
Knygos ,,Puodelis kavos prie jūros” pristatymas. 
Justė Zinkevičiūtė kviečia pokalbiui prie kavos 
puodelio,
viešbutis „ Jūratė“, Pamario g. 3

7. nuo 18.00 val. „Su kava apie kavą, svajones, 
verslą ir ….” (vakarą veda ,,Kavos architektai”),
Neringos socialinių paslaugų centras, Taikos g. 11-2

8. „ O Agiloje...“, Nidos kultūros ir turizmo 
informacijos centras ,,Agila”, Taikos g. 4:
nuo 18.00 iki 23.00 val. „Gimtadienio šaržai” - 
susitikimas su karikatūristais, šaržistais Ilja Bereznicku 
ir Ramūnu Vaitkumi;

11. nuo 19.00 iki 22. 00 val.  Kviečia „Kuršio” terasa: 
žuvienė, arbata, karštos bandelės, kavinė ,,Kuršis”, 
Naglių g. 29

12. nuo 19.00 iki 22.00 val. Filmų apie Kuršių neriją 
vakaras Hermano Blodės muziejuje, viešbutis ,,Nidos 
banga”, Skruzdynės g. 2

13. nuo 19.00 iki 21.00 val. ,,Kaip skanu, kaip kvepia, 
nepraeik pro šalį. Čia šilta ir jauku, pabūkime kartu”, 
Neringos miesto neįgaliųjų draugija, Taikos g. 13A

14. 20.00 val. Kino vakaras, VDA Nidos meno kolonija,  
E. A. Jonušo g. 3

15. nuo 20.00 iki 21.00 val. „Naktinis golfo turnyras“, 
Neringos sporto mokykla, Lotmiškio g. 2

JUODKRANTĖJE
nuo 10.00 val.  „Neringos žvejų istorijos”, Liudviko Rėzos 
kultūros centras, (L. Rėzos g. 8 B, Juodkrantė)
Stiklinėje verandoje atidaroma istorinė paroda, kurią bus 
galima apžiūrėti iš lauko, L. Rėzos gatvės

16.00 val. „Arbata su Bezzenbergeriu“, viešbutis 
„Kuršių kiemas“, (Miško g. 11, Juodkrantė)
Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Adalberto 
Bezzenbergerio skulptūrinės kompozicijos 
atidengimas, atminimo vakaras prie arbatos su 
folkloro ansamblio „Aušrinė“ dainomis.

PERVALKOJE
nuo 17.00 iki 20.00 val. Improvizuotos kūrybinės 
dirbtuvės ,,Dovanodami turtėjame”, Kalėdinių 
papuošimų gaminimas iš gamtoje randamų 
medžiagų, Karaliaus Mindaugo profesinio 
mokymo centro praktinio mokymo bazė 
„Kalbantys sodai“, Pervalkos g. 1.

PREILOJE
nuo 18.00 iki 20.00 val. ,,Sveikatos švyturys”,
Preilos–Pervalkos bendruomenės namai, Preilos g. 27.

„KITOKIA NERINGA“
2017 m. lapkričio 17 d.



Menininkės Evy Jokhova instaliacija ,,Švyturys”, Taikos gatvės pradžioje esančiame kioske įžiebta 
šviesos instaliacija, kuri  dedikuota buvusiam švyturiui. Veiks iki lapkričio 26 d.

Lapkričio 8 d. (trečiadienį) 18.00 val.
 Justės Zinkevičiūtės debiutinės knygos „Puodelis kavos prie jūros: skaitiniai kasdieniam 
įkvėpimui“ pristatymas, Liudviko Rėzos kultūros centras, L. Rėzos g. 8B, Juodkrantė

Lapkričio 10 d. (penktadienį) 18.00 val.
 Juodkrantės gyventojų rankdarbių paroda, Liudviko Rėzos kultūros centras , L. Rėzos g. 8B, 
Juodkrantė

Lapkričio 11 d. (šeštadienį) 18.00 val.
 Šventinis koncertas Liudviko Rėzos kultūros centro koncertų salė, L. Rėzos g. 54C-9, 
Juodkrantė

Lapkričio 13 d. (pirmadienį) 17.00 val.
 Pristatymas ,,Iš muziejaus lobynų”, Kuršių nerijos istorijos muziejus, Pamario g. 53, Nida

Lapkričio 15 d. (trečiadienį) 17.30 val.
 ,,Šviesos žibintų šventė”, Neringos meno mokykla, Pamario g. 4, Nida

Lapkričio 15 d. (trečiadienį) 18.00 val.
 Arvydo Baryso filmo ,,Įsimylėję Kuršių neriją“ pristatymas, Nidos kultūros ir turizmo 
informacijos centras ,,Agila’’, Taikos g. 4

Lapkričio 16 d. (ketvirtadienį) 18.00 val.
 Viganto Giedraičio fotoalbumo „Tarp vėjų ir vandenų“  sutiktuvės, fotoparodos 
„Neringiškiai ir ne tik...“ atidarymas, Nidos bendruomenės namai, Kopų g. 2/ Taikos g. 17

Lapkričio 17 d. (penktadienį) 15.00 val.
 Doc. Dr. N. Strakauskaitės paskaita ,,Profesoriaus A. Bezzenbergerio nuopelnai lituanistikai 
ir Kuršių nerijos savitumo išsaugojimui“, Liudviko Rėzos kultūros centras, L. Rėzos g. 8B, Juodkrantė

Lapkričio 17 d. (penktadienį) 16.00 val.
 Skulptūrinės kompozicijos Adalbertui Bezzenbergeriui Juodkrantėje atidengimas, Miško g. 
11, šalia viešbučio „Kuršių kiemas“, Juodkrantė

Lapkričio 17 d. (penktadienį)
 ,,Kitokia Neringa“ visose gyvenvietėse (renginio vietos ir laikai pateikiami atskiru žemėlapiu)

Lapkričio 17-19 d.
 Atviras Baltijos šalių Blokart vėjaračių čempionatas, Nidos civilinio aerodromo aviacinė aikštelė

Lapkričio 18 d. (šeštadienį) nuo 12.00 iki 15.00 val.
 ,,Kuršių kiemas”, aikštė šalia Neringos savivaldybės, Taikos g. 2, Nida 

Lapkričio 18 d. (šeštadienį) 17.00 val.
 Didysis šventinis koncertas ,,Gintarai”, Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras ,,Agila’’, 
Taikos g. 4 

Lapkričio 18 d. (šeštadienį) 20.00 val.
 Projekto „Kelionės be sienų“ pristatymo vakaras, kurio metu bus galima išgirsti apie planuojamą 
kelionę motociklu iš Nidos į Keiptauną (Pietų Afrika), pasirodys dainininkė  Migloko bei „Vaibai Ore“, VDA 
Nidos meno kolonija, E. A. Jonušo g. 3

Lapkričio 19 d. (sekmadienį) 10.00 val.
 Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Neringos gyventojus, Nidos Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčia, 
Taikos g. 17;
Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia, Pamario g. 37

Lapkričio 19 d. (sekmadienį) 11. 30 val.
 Projektas „Kelionės be sienų“ . Karolio Košio išlydėtuvės į kelionę maršrutu Nida – Keiptaunas, 
aikštėje greta Neringos savivaldybės,  Taikos g. 2, Nida

Lapkričio 19 d. (sekmadienį) 16.00 val.
 Klaipėdos lėlių teatro spektaklis visai šeimai „Mama“, rež. Aušra Bakanaitė, Nidos kultūros ir 
turizmo informacijos centras ,,Agila’’, Taikos g. 4,

Lapkričio 23 d. (ketvirtadienis) 18.00 val.
 „Neringos jaunimo apdovanojimai 2017“, Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras ,,Agila’’, 
Taikos g. 4
 
Lapkričio 24 d. (penktadienis) 17.00 val.
 Parodos „Muziejų kuriame kartu“ atidarymas, Kuršių nerijos istorijos muziejus, Pamario g. 53, 
Nida.

Lapkričio 24 d. (penktadienis) 18.30 val.
 Europos kino festivalio „GODEBUT 2017“ filmų programos peržiūra, Nidos kultūros ir turizmo 
informacijos centras ,,Agila’’, Taikos g. 4

Į visus renginius įėjimas laisvas
Renginių organizatoriai pasilieka teisę keisti renginių vietą ir laiką.
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