
  



VEIKLOS NAGLIŲ GATVĖJE

13.30 val.  Moterų linijinių šokių kolektyvo „Dorė“ šokių mokymai

13.45 val.  Koncertas „Vai linksmai plaukia“, dalyvauja kapelos: „Joldija“, „Ratilai“, „Martvežiai“

14.15 val.  „Mankšta kraujotakai aktyvinti“, 
veda Ilona Ugintė

15.00 val.  Šokių studijos „Akredus“ šokių mokymai

Nuo 10.00 val. 
iki 18.00 val. 

„Stintapūkio gardumynų alėja“: šventinė mugė

Nuo 11.00 val. 
iki 16.00 val.  „Stinta puk!“: pirties pramogos ant molo šalia UNESCO paminklo 

Nuo 12.00 val. 
iki 15.00 val. 

Aktyvaus laisvalaikio veiklos visai šeimai su Neringos sporto mokyklos komanda

Nuo 12.00 val. 
iki 15.00 val. 

„Lovoje gulėdamas, žuvies nesugausi“: linksmos sportinės 
rungtys, žaidimai visai šeimai su Jonu Kavaliausku 

Nuo 12.00 val. 
iki 16.00 val. 

Teminiai šventės šaržai, piešia karikatūristas, šaržistas  Ramūnas Vaitkus 

Nuo 12.00 val. 
iki 16.00 val. 

Projektas „Tabalai“: muzikantai kvies norinčius išbandyti muzikavimą 
tabalais ir kitokiais netradiciniais instrumentais, šventės metu periodiškai 
atliekama teminė „Stintapūkio“ kompozicija 

Nuo  12.00 val. 
iki  16.00 val. 

„Vinetu kaimo“  genties viešnagė , į „Būgnų ratą“ kviečiama 13 val.,15 val., 

Nuo 12.00 val. 
iki 16.00 val

„Košė iš kirvio“: pasieniečio profesijos pristatymas, 
technikos demonstravimas, košės ragavimas 

Nuo 12.00 val. 
iki 16.00 val. 

„Karštų akmenų terapija“: dirbama su natūraliomis gamtinėmis priemonėmis: 
akmenimis, smėliu. Pristato Neringos sveikatos klubas „Esuva“

Nuo 12.00 val. 
iki 16.00 val.  

Jadvygos Balvočiūtės gaminti prieskoniai žuveliai, 
karšta arbata, praskaidrinanti sielą ir protą

NIDOS KTIC „AGILA“ (Taikos g. 4)

Nuo 13.00 val. 
iki 15.00 val. 

„Kūrybinės aitvarų dirbtuvės“, veda klubo 
„Lietuvos aitvarų judėjimas“ meistrai 

Nuo 13.00 val. 
iki 16.00 val. 

• Meninė garsinė instaliacija „Vandens gyvenimo linija“: 
   Lietuvos jūrų muziejaus edukacija
 • Mobilios parodos „Neringos žvejų istorijos” pristatymas: 
  apie Neringos žvejų gyvenimo užfiksuotas akimirkas pasakoja 
  Liudviko Rėzos kultūros centro komanda

 19.00 val. Lietuvos bardų festivalis „Vasaris - vasaros pradžia“

VASARIO 10 D., SEKMADIENĮ
Nuo 10.00 val. 
iki 16.00 val. 

„Stintapūkio gardumynų alėja“: šventinė mugė (Naglių gatvė, Nida)

12.00 val. Teatro „Lino lėlės“ spektaklis „Žuvėjėlis“ (Nidos KTIC „Agila“, Taikos g. 4)

www.visitneringa.comOrganizatoriai: Informaciniai rėmėjai:

Partneriai:

Rėmėjai:

Organizatoriai pasilieka teisę keisti šventės programą esant nepalankioms oro sąlygoms. Renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama.
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