
2016 rugpjūčio 13–14 Nidos prieplaukos aikštėje

„Senųjų amatų dienos Neringoje“ – tai gyvas muziejus po 
atviru dangumi, su veikiančiomis amatininkų dirbtuvėmis, 
darbo įrankiais, kūrybiniu procesu, edukacine aplinka. 
Nidos prieplaukos aikštėje įkurtuose Keturių vėjų kaime-
liuose, dvi dienas iš eilės, senuosius amatus demonstruos 
įgudę meistrai, muziejininkai ir entuziastai, į Nidą atvykę 
iš visos Lietuvos. Norintys galės išbandyti verpimą, au-
dimą, stebėti duonos kepimą, keraminių indų gimimą, mo-
netų kalimą, vėžių virimą ant akmenų ir daugelį kitų amatų. 
Baltų kieme vyks istoriniai–kariniai žaidimai, lengvai 
ginkluotų karių pasirodymai, o nepaklusnūs šventės daly-
viai bus atiduoti viduramžių budelio „malonei“. Koncertų 
pievoje savo pasirodymais džiugins senojo šokio trupė ir 
folkloro ansambliai. Maloniai kviečiame apsilankyti! 

Koncertuoja
Folkloro ansamblis „Giedružė“
Folkloro ansamblis „Aušrinė“
Folkroko grupė „Marga muzika“
Post folkloro muzikos grupė „Rugiaveidė ir šeima“

Kovos ir Kt. pramogos
Gyvosios istorij os klubas „Leitgiris“

senoviniai šoKiai
Senojo šokio trupė Festa Cortese

šventės rengėjas
Neringos muziejai

šventės rėmėjai
Neringos savivaldybė
Lietuvos kultūros taryba

renginio partneriai
Kuršių nerij os nacionalinio parko direkcij a
Nidos kultūros ir turizmo informacij os centras „Agila“
Vaidoto Bliūdžiaus dailidžių dirbtuvės
uaB „Neringos komunalininkas“
Kretingos miškų  urė dij a
Stepanidos Kuznecovos personalinė įmonė
Klaipėdos universiteto Baltij os regiono istorij os 

ir archeologij os institutas (Ku Briai)
Thomo Manno kultūros centras
Kavinė „Felikso užeiga“
Užeiga „Sena sodyba“

renginio vedėja
Rovena Šerpetauskienė

neringos muZiejai
Skruzdynės g. 17, Nida
El. paštas info@neringosmuziejai.lt 
www.neringosmuziejai.lt
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RUGPJŪČIO 13 | šeštadienis

13.00–14.00 | šventės atidarymas Koncertų pievoje 

Sveikinimo žodis renginio dalyviams

Folkroko grupės „Marga muzika“ pasirodymas

13.00–21.00 | Keturių vėjų Kiemeliuose

Senųjų amatų demonstravimas

14.00–15.00 | amato pristatymas rytų vėjo Kiemelyje

Priešistorės dirbinių iš kaulo, rago, titnago ir odos gamyba 
Gvidas Slah | Klaipėdos universitetas
Žileli Slah | Šiaulių universitetas
Laimonas Kupriūnas | Šiaulių universitetas

Archaiškas gintaro apdirbimas. Ruslanas Aranauskas,  
Gintaras Markevičius | Lietuvos liaudies buities muziejus, Rumšiškės
Kibirėlių iš liepos žievės gamyba 

Birutė Salatkienė, Petras Salatka | Šiaulių „Aušros“ muziejus
Vytautas Butvilas | Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

15.00–15.30 | Baltų Kieme

Dalyvauk teatralizuotame pasirodyme su patyrusiu viduramžių budeliu!  
Gyvosios istorijos klubas „Leitgiris“

15.30–16.30 | pietų vėjo Kiemelyje

Baltų archeologinių kostiumų rekonstrukcija
Daiva Steponavičienė, Ramunė Steponavičiūtė | Vita Antiqua

Juvelyrika: vikingų epochos kuršių papuošalai VIII-XII a.
Išbandyk: pasigamink ornamentuotą įvijinį žiedą!

Vaida Druskytė, Gintaras Valavičius | Amatininkų klubas  
„Dvaro meistrai“

Žalvario liejimas: baltų genčių juvelyrikos rekonstrukcija
Karolina Buivydaitė, Deividas Zaikovskis, Domas Burnickis  
Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

16.30–17.30 | nidos žvejo etnografinėje sodyBoje

Senasis stogdengystės amatas, skiedrų gaminimas
Gintas Čekauskas, Lina Čekauskienė ir Giulija Čekauskaitė  
Čekauskų etnografijos muziejus

Edukacinis užsiėmimas visai šeimai „Būk gražus, stogeli“ 
Edita Anglickaitė | Neringos muziejai

16.30–17.00 | Koncertų pievoje

Senojo šokio trupės Festa Cortese šokių pamokos

17.00–18.00 | vaKarų vėjo Kiemelyje

Viduramžių ir Renesanso laikotarpių knygrišystės amato demonstravimas
Rimas Supranavičius, Sigitas Tamulis, Kristina Litvinienė  
Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

Muilo gamyba, druskos gavyba iš jūros vandens
Sandra Makutėnienė, Mindaugas Makutėnas 
Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

Buitinės keramikos žiedimas. Vygantas Jazerskas, Inga Samoškienė
Lietuvos liaudies buities muziejus, Rumšiškės

18.00–18.30 | Baltų Kieme

Lengvai ginkluotų karių pasirodymas „Kovos ratas“ 
Gyvosios istorijos klubas „Leitgiris“

18.30–19.30 | šiaurės vėjo Kiemelyje

Duonos kepimas ant akmenų. Alfreda Petrulienė | Panevėžys 

Augalų paslaptys karališkame dvare. Adelė Karaliūnaitė, 
Gediminas Karaliūnas | Pasvalys

Vėžių virimas ant akmenų. Erika Čižienė, Ramūnas Čižas | Dusetos

19.30–21.00 | Koncertų pievoje

Vakaro muzikos ir šokio fiesta
Post folkloro muzikos grupė „Rugiaveidė ir šeima“ | Trukmė 30 min.

Folkloro ansamblio „Aušrinė“ pasirodymas | Trukmė 20 min.

Senojo šokio trupė Festa Cortese. Šokio misterija  
„Pabėgimas iš Florencijos“ | Trukmė 40 min.

RUGPJŪČIO 14 | sekmadienis

11.00–13.00 | mr. snoB By uoKsas

Populiarioji paskaita su doc. dr. Nijole Strakauskaite (Ku Briai), 
Gvidu Slah (Ku) ir Rimu Supranavičiumi (vu)

11.00–21.00 | Keturių vėjų Kiemeliuose

Senųjų amatų demonstravimas

13.00–13.30 | rytų vėjo Kiemelyje 

Gaminiai iš tošies. Raimonda Ramanauskienė, 
Džiugas Ramanauskas | Mažeikių muziejus 

Senoji žvejyba: žvejybos įrankių gamyba. Alfreda Petrauskienė, 
Tereza Šakienė | Ežerų žvejybos muziejus

13.30–14.00 | Koncertų pievoje

Senojo šokio trupės Festa Cortese senovinių šokių pamokos 

14.00–15.00 | pietų vėjo Kiemelyje

Vilnos vėlimas. Išbandyk nusivelti sau stalo padėkliuką!
Brigita Rakauskienė | Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

Juostų vijimas, verpimas, audimas, pynimas 
Išbandyk: verpk, išausk ar nusivyk sau juostelę!

Zita Onckulė, Virginija Rimkutė | Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“
Avikailio apdirbimas, senovinis žievinis odos apdirbimas

Virginijus Jakubauskas, Tanė Jakubauskienė 
Lietuvos totorių amatininkai, Širvintos 

Juvelyriniai dirbiniai. Kazimieras Barišauskas, Ingrida Daraškevičiūtė 
Trakų istorijos muziejus

15.00–16.00 | nidos žvejo etnografinėje sodyBoje

Senasis stogdengystės amatas, skiedrų gaminimas
Gintas Čekauskas, Lina Čekauskienė ir Giulija Čekauskaitė  
Čekauskų etnografijos muziejus

Edukacinis užsiėmimas visai šeimai „Būk gražus, stogeli“ 
Edita Anglickaitė | Neringos muziejai

15.00–15:30 | Koncertų pievoje 

Post folkloro muzikos grupė „Rugiaveidė ir šeima“ 

15:30–16.00 | Baltų Kieme

Dalyvauk teatralizuotame pasirodyme su patyrusiu viduramžių budeliu!
Gyvosios istorijos klubas „Leitgiris“

16.00–17.00 | vaKarų vėjo Kiemelyje

Gotikinės raugo keramikos degimas, lipdymas ir puodų degimas,  
LDK Valdovų rūmų koklių rekonstrukcijų ekspozicija
Konkursas: „Gintarinė pilis“. Elena Aleksejeva, Laura Sodeikaitė, Jurgita

Radžiūnaitė, Viačeslav Kutyrkin | Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“
Monetų kalykla. Nerijus Erminas, Lina Kazlauskaitė | Šiauliai
Archajiški pučiamieji muzikos instrumentai: trimitų ir ragų muzika

Egidijus Virbašius, Rūta Virbašienė | Lietuvos muzikos akademija

17.00–18.00 | Baltų Kiemas

Dalyvauk istoriniame–kariniame žaidime!  
Gyvosios istorijos klubas „Leitgiris“

18.00–19.00 | šiaurės vėjo Kiemelyje

Ruginės raugintos duonos kepimas krosnyje. Edita Grigaliūnaitė, 
Gintaras Ruzgys | Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“

XIX a. vaistinė. Tauras Mekas, Rolandas Minevičius | KMU Medicinos 
ir farmacijos istorijos muziejus

Senoji alaus gamyba. Erika Čižienė, Ramūnas Čižas | Dusetos, Lietuva

19.00–19.30 | rytų vėjo Kiemelyje ir marių Krantinėje

Senoji žvejyba: luoto gamybos pristatymas. Luoto nuleidimas į vandenį
Vilija Talačkienė, Česlovas Talačka | Vilnius

19.30–21.00 | šventės uždarymas Koncertų pievoje

Senojo šokio trupė Festa Cortese. Šokio misterija  
„Pabėgimas iš Florencijos“ | Trukmė 40 min.

Folkloro ansamblio „Giedružė“ koncertas | Trukmė 30 min.




