
08.22 (ketvirtadienis)21:30-23:59

NAKTŲ KINS. “SENGIRĖ”. Filmo “Sengirė” peržiūra ir susitikimas su režisieriumi Mindaugu Survila. „Sengirė“ yra vieta, kurioje ne tik 
ištirpsta laiko ribos, bet ir viskas, kas egzistuoja, stiebiasi į amžinybę. Šis filmas nufilmuotas paskutiniuose išlikusiuose senosios girios 
plotuose Lietuvoje. Poetiškas, netipiškas filmas apie gamtą kviečia žiūrovus į begalinę kelionę. Pradedant nuo miško brūzgynų iki 
vilkų urvų, kylant aukštyn į juodųjų gandrų lizdus ir neriant gilyn į povandeninius miškus, ir sugrįžtant į pakraštį miško, kur gyvena 
žmogus. Čia nėra jokio užkadrinio balso, tik beveik apčiuopiami, stiprūs girios ir jos gyventojų garsai bei kamera užfiksuotos ma-
giškos akimirkos. Renginio metu bus įrengta Comco poilsio zona bei įsteigti specialus prizai.

Šiaulių universi-
teto botanikos 

sodas (Pataičių 
g. 4)

08.22 (ketvirtadienis)

10.00-18.00

KILOWAC’2  kūrybinės dirbtuvės. Rugpjūčio 19-24  dienomis meninės, kultūrinės „Šiaulių naktų“ dirbtuvės KILOWAC vyks ypatin-
goje vietoje, buvusiame ŠU Menų fakultete, grafų Zubovų rūmuose. KILOWAC dirbtuvėse susitinka tie, kurie jose beveik nesusitinka 
– verslininkai ir menininkai. Socialiai atsakingi verslai – šviesos elementais ir elektronikos detalėmis iš viso pasaulio prekiaujanti 
UAB „Lemona“, ant audinių ir paviršių piešinius spausdinantis UAB „Branduolinis“, taip pat UAB „Neaustima“, UAB „Šiaurės Tekstilė“, 
UAB „Interscallit“ ir UAB „Artilux“, UAB „Vilmers“, UAB „March design studio“ – tieks medžiagas ir paslaugas menininkams, o šie kurs 
šviečiančius projektus.
Pernai sėkmingai startavęs, visuomenės ir menininkų dėmesio sulaukęs KILOWAC šiemet pasikvietė 14 menininkų, kūrėjų iš visos 
Lietuvos: Tomą Jasiulį, Rimvidą Stankevičių, Darių Linkevičių, Martyną Olšauską, Marių Abramavičių, Paulių Rūką, Liną Taraškevičių, 
Adomą Žudį, Dalią Mikonytę, Redą ir Arūną Uogintus, Paulių Arlauską, Mildą Simanavičiūtę, Viktorą Gundajevą.
Jie kurs originalius šviečiančius objektus, kuriuos vėliau padovanosime Lietuvos socialinėms įstai-
goms – ligoninėms, senelių namams, neįgaliųjų centrams ir kt. Juk šviesos objektai šiose įstaigose gali sukur-
ti skaidresnę nuotaiką, tinkamas apšvietimas gali pabrėžti erdvių architektūrines detales ar sukurti naujus akcentus. 
KILOWAC dirbtuvėse sukurtų projektų nuolatinę ekspozicinę vietą spręs „Šiaulių naktų“ organizatoriai, menininkus remiančios 
organizacijos. Menininkai iki kūrybinių dirbtuvių pradžios pateiks eskizus, derins jų įgyvendinimo galimybes su organizatoriais ir 
kuratoriumi.
Kūrybines dirbtuves stebėti galės visi miestiečiai ir miesto svečiai, jos bus viešos ir atviros, o kūrėjams padės meno specialybių 
studentai. Rugpjūčio 23 d. vakare vyks sukurtų meno objektų ir šviestuvų pristatymas – paroda. O festivalio „Šiauliai Jazz‘2019“ 
scenoje šalia Kaštonų alėjos, kurios pasirodymus tiesiogiai trasnliuos LRT portalas, menininkai bus apdovanoti atminimo dovanomis.

Zubovų rūmai 
(Aušros al. 50)

18:00-18:10 Naktų vėliavos kėlimas. Tradicinis renginys, pradedantis “Šiaulių naktis”. Uogintų performansas Vilniaus g. 213

18:00-21:00
Kvapų dirbtuvės JustDo studijoje. Kvapų dirbtuvės JustDo studijoje visą savaitę. Susikurkime asmeninį kvapą Šiaulių naktims. 
Kvapų gaminimui naudosime natūralius terapinės klasės eterinius aliejus. Kviečiame pasimėgauti  kvapais, įvairių žolelių arbata, 
sušilti prie židinio.

Višinskio g. 39

19:00-19:30 Kilowac’2 atidarymas. Zubovų rūmai 
(Aušros al. 50)

20:00-21:00

 Laimos Beržinytės - Gulbinienės fotografijų paroda, performansas, instaliacija „Lacus“. Jaunosios kartos fotografė Laima 
Beržinytė Gulbinienė ateina į viešas erdves nelaužyti stereotipų ir klišių. Ji ateina jau sulaužiusi savyje privalomas visuotines nor-
mas ir vartotojiškus įpročius. O gal niekada ir neturėjusi jų. Visai gali būti, kad ji net ne fotografė, o jausminga visatos stebėtoja, 
kurią susiaurintas apibrėžimas nublokštų į ankštą vartotojų pasaulį. Šviesoraštis jai – papildomas kalbėjimo būdas. Šalia rašto, 
degančių akių ir empatijos aplinkai.
Komplikuotose, toli gražu ne visada patogiose sau keliamose kūrybinėse užduotyse autorė nebijo eksperimentuoti. Naudojama 
instrumentika ji siekia “esama” paversti “galima”, t.y. režisuojamą sceną transformuoti į ieškojimų sceną. Sceną, kai kyla intriga tarp 
vaizdo ir vaizduojamo dalyko, kuomet jis netenka tikslių nuorodų, atitikmenų ir to pasekoje išsiplečia...
Vilniuje pasiūliusi rinktis “užsikasti ar atsikasti”, gimtuosiuose Šiauliuose Laima toliau skvarbys egzistencinę tematiką, „ners giliau“, kas 
turėtų būti išties nepaprasta, turint omenyje, jog „nardymas“ vyks baseine be vandens. Šalia didelio formato fotografijos darbų 
iš ciklo „Asmeniniai dievai/ archangelai“ , autorė, norėdama žiūrovams sukurti pakitusią sąmonės būseną, kuri yra bet kokių  pozi-
tyvių inspiracijų pagrindas, papildomai pasitelks performansą bei instaliaciją - vaizdu, garsu, kvapu mirkys būvėjus materijos bei 
transcendencijos kontraste.

Baseinas 
Delfinas (Ežero 

g. 11a)

22:00-23:30 VIP vakaras su Abraham Brody. Renginys festivalio remėjams, menininkams, nuomonės formuotojams. Dalyvavimas su 
kvietimais

08.22 (ketvirtadienis)

10.00-18.00

KILOWAC’2  kūrybinės dirbtuvės. Rugpjūčio 19-24  dienomis meninės, kultūrinės „Šiaulių naktų“ dirbtuvės KILOWAC vyks ypatin-
goje vietoje, buvusiame ŠU Menų fakultete, grafų Zubovų rūmuose. KILOWAC dirbtuvėse susitinka tie, kurie jose beveik nesusitinka 
– verslininkai ir menininkai. Socialiai atsakingi verslai – šviesos elementais ir elektronikos detalėmis iš viso pasaulio prekiaujanti 
UAB „Lemona“, ant audinių ir paviršių piešinius spausdinantis UAB „Branduolinis“, taip pat UAB „Neaustima“, UAB „Šiaurės Tekstilė“, 
UAB „Interscallit“ ir UAB „Artilux“, UAB „Vilmers“, UAB „March design studio“ – tieks medžiagas ir paslaugas menininkams, o šie kurs 
šviečiančius projektus.
Pernai sėkmingai startavęs, visuomenės ir menininkų dėmesio sulaukęs KILOWAC šiemet pasikvietė 14 menininkų, kūrėjų iš visos 
Lietuvos: Tomą Jasiulį, Rimvidą Stankevičių, Darių Linkevičių, Martyną Olšauską, Marių Abramavičių, Paulių Rūką, Liną Taraškevičių, 
Adomą Žudį, Dalią Mikonytę, Redą ir Arūną Uogintus, Paulių Arlauską, Mildą Simanavičiūtę, Viktorą Gundajevą.
Jie kurs originalius šviečiančius objektus, kuriuos vėliau padovanosime Lietuvos socialinėms įstai-
goms – ligoninėms, senelių namams, neįgaliųjų centrams ir kt. Juk šviesos objektai šiose įstaigose gali sukur-
ti skaidresnę nuotaiką, tinkamas apšvietimas gali pabrėžti erdvių architektūrines detales ar sukurti naujus akcentus. 
KILOWAC dirbtuvėse sukurtų projektų nuolatinę ekspozicinę vietą spręs „Šiaulių naktų“ organizatoriai, menininkus remiančios 
organizacijos. Menininkai iki kūrybinių dirbtuvių pradžios pateiks eskizus, derins jų įgyvendinimo galimybes su organizatoriais ir 
kuratoriumi.
Kūrybines dirbtuves stebėti galės visi miestiečiai ir miesto svečiai, jos bus viešos ir atviros, o kūrėjams padės meno specialybių 
studentai. Rugpjūčio 23 d. vakare vyks sukurtų meno objektų ir šviestuvų pristatymas – paroda. O festivalio „Šiauliai Jazz‘2019“ 
scenoje šalia Kaštonų alėjos, kurios pasirodymus tiesiogiai trasnliuos LRT portalas, menininkai bus apdovanoti atminimo dovanomis.

Zubovų rūmai 
(Aušros al. 50)

18:00-21:00
Kūrybinės dirbtuvės “NAKTINIAI”. Kviečiam siuvimą mėgstančias mergikes ir bobikes į kūrybines vintažinių naktinių dirbtuvikes.
Kursim, siūsim, dekoruosim ir pačios visiems pademonstruosim ! 

121 studija 
(Tilžės g. 168-1)

Visų renginių programa nuolat pildoma. Pačios naujausios ir tiksliausios informacijos ieškokite mūsų internetinėse svetainėse 
- www.naktys.lt, www.siauliaijazz.lt arba „Šiaulių naktys“, „Šiauliai Jazz“, „Kilowac“, „Šiaulių apskrities muzikos apdovanujimai 
(ŠAMA)“, „BASAmedia.com“ facebooko paskyrose.
Renginių metu bus fotografuojama ir filmuojama.

08.22 (ketvirtadienis)



18:00-21:00
Kvapų dirbtuvės JustDo studijoje. Kvapų dirbtuvės JustDo studijoje visą savaitę. Susikurkime asmeninį kvapą Šiaulių naktims. 
Kvapų gaminimui naudosime natūralius terapinės klasės eterinius aliejus. Kviečiame pasimėgauti  kvapais, įvairių žolelių arbata, 
sušilti prie židinio.

Višinskio g. 39

20:00-22:00

Gedimino Beržinio paskaita “Pora kaip tvora”. 
Norite puoselėti ir auginti santykius su mylimuoju, geriau vienas kitą pažinti? O gal norite išmokti sukurti naują ryšį ir pradėti san-
tykius? Praleiskite “Šiaulių naktis” bendrystėje, paskaitoje “PORA KAIP TVORA”. 
Vakaras yra skirtas poroms, kurios siekia puoselėti savo santykius. Net jei atrodote “pora kaip tvora” - santykius reikia au-
ginti! Paskaita skirta tiems, kurie norėtų susikurti gražų ryšį su savo partneriu, išmokti jausti ir puoselėti santykius. Vakaro 
metu Jūsų laukia santykių eksperto Gedimino Beržinio seminaras, kuris leis pažinti, kaip veikia partnerio mąstymas, išmokys 
dar geresnių konfliktų sprendimo būdų, padės atpažinti savo ir partnerio meilės kalbą, leis tobulėti ir mokytis 
kartu.

Šiaulių verslo 
inkubatorius 

(Aušros al. 66a)

22:0-00:00

NAKTINIS TINKLINIS. Ar kada bandei žaisti tinklinį NAKTĮ? Su mini PROŽEKTORIUMI ant galvos? Su šviečiančiu kamuoliu? Tradicinės 
tik Šiauliuose naktinės tinklinio varžybos 3x3.
REGISTRACIJA: Kviečiame registruotis trijų žmonių komandą, komandos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip viena moteris. Registracija 
telefonu 8 612 07080, el.paštu gbrazlauskaite@gmail.com (NURODYKITE - komandos narių vardus ir pavardes, komandos pava-
dinimą, kontaktinio asmens kontaktinį telefoną, iš kokio miesto esate.

Prūdelio pliažo 
aikštynas

22:0-00:00

SARKAZMO TYRIMAI #1. Dvi interneta žvaigždes – „Šventinis Bankuchenas“ ir Paul de Miko – atvykst į „Šiaulių naktis“, pasikalbėt 
apie... sarkazmą! Kas tas yr? Kaip jis kuriams? O gal jie nieka nekur, gal jiem savaime gaunas? Ant kiek reik būt mindfulness, ka 
gautųs sarkazms? Tyrinėsme sarkazmą iš visų pusių, kad suprastume, kaip į ką ten reik daryt. I a pačem nepabandžius, ką tarp 
chebrikes būt kietam?
A daug jutubes reik žiūrėt, kad būt kaip Paul de Miko? A „Šventinis balkuchenas“ pac mėgst krosasenus? Abi žvaigždes dalinsis savo kūrybos 
metodais, bandymais, demonstruos mėgstamiausius savo bei kitų video. O iki renginio pabaigos likus 15 minučių, kurs improvizacijas, kurioms 
idėjas bus galima papasuot iš salės.  Renginį moderuos Šiaulių ir knygų žvaigždė – Rimanc Kmita. A jo „Pietinia kronikas“ irgi sarkastiškos? Jis 
jau ras, ką tą audioteatrą „Šventinį bankucheną“ ir „YouTube“ Betmeną Paul de Miko paklausinėt.
Kai ką renginuks, ane? Sale ne gumine! Bilečiukai po 5.55 Eur. Biliečiukų ieškom Ticketmarket.lt
Chebrike įsitaisys ant “Vilmers” suostų i vaidins kietus, nes tokie ir yr...

Šiaulių valsty-
binis dramos 

teatras (Tilžės 
g. 155)

08.22 (ketvirtadienis)

10.00-18.00

KILOWAC’2  kūrybinės dirbtuvės. Rugpjūčio 19-24  dienomis meninės, kultūrinės „Šiaulių naktų“ dirbtuvės KILOWAC vyks ypatin-
goje vietoje, buvusiame ŠU Menų fakultete, grafų Zubovų rūmuose. KILOWAC dirbtuvėse susitinka tie, kurie jose beveik nesusitinka 
– verslininkai ir menininkai. Socialiai atsakingi verslai – šviesos elementais ir elektronikos detalėmis iš viso pasaulio prekiaujanti 
UAB „Lemona“, ant audinių ir paviršių piešinius spausdinantis UAB „Branduolinis“, taip pat UAB „Neaustima“, UAB „Šiaurės Tekstilė“, 
UAB „Interscallit“ ir UAB „Artilux“, UAB „Vilmers“, UAB „March design studio“ – tieks medžiagas ir paslaugas menininkams, o šie kurs 
šviečiančius projektus.
Pernai sėkmingai startavęs, visuomenės ir menininkų dėmesio sulaukęs KILOWAC šiemet pasikvietė 14 menininkų, kūrėjų iš visos 
Lietuvos: Tomą Jasiulį, Rimvidą Stankevičių, Darių Linkevičių, Martyną Olšauską, Marių Abramavičių, Paulių Rūką, Liną Taraškevičių, 
Adomą Žudį, Dalią Mikonytę, Redą ir Arūną Uogintus, Paulių Arlauską, Mildą Simanavičiūtę, Viktorą Gundajevą.
Jie kurs originalius šviečiančius objektus, kuriuos vėliau padovanosime Lietuvos socialinėms įstai-
goms – ligoninėms, senelių namams, neįgaliųjų centrams ir kt. Juk šviesos objektai šiose įstaigose gali sukur-
ti skaidresnę nuotaiką, tinkamas apšvietimas gali pabrėžti erdvių architektūrines detales ar sukurti naujus akcentus. 
KILOWAC dirbtuvėse sukurtų projektų nuolatinę ekspozicinę vietą spręs „Šiaulių naktų“ organizatoriai, menininkus remiančios 
organizacijos. Menininkai iki kūrybinių dirbtuvių pradžios pateiks eskizus, derins jų įgyvendinimo galimybes su organizatoriais ir 
kuratoriumi.
Kūrybines dirbtuves stebėti galės visi miestiečiai ir miesto svečiai, jos bus viešos ir atviros, o kūrėjams padės meno specialybių 
studentai. Rugpjūčio 23 d. vakare vyks sukurtų meno objektų ir šviestuvų pristatymas – paroda. O festivalio „Šiauliai Jazz‘2019“ 
scenoje šalia Kaštonų alėjos, kurios pasirodymus tiesiogiai trasnliuos LRT portalas, menininkai bus apdovanoti atminimo dovanomis.

Zubovų rūmai 
(Aušros al. 50)

10:00-18:00

Paminklas-instaliacija „Kalbantis paminklz“. O ką galvotumėt, jei kapinių paminklai prabiltų? Anksčiau tokios idėjos skambėjo 
kaip utopija, o dabar – tampa realybe. „Šiaulių naktyse“ išgirskite „kalbantį paminklą“, kuris pasakos tris skirtingas gyvenimo istorijas. 
O jūs turėsite galimybę išmaniųjų įrenginių pagalba įvertinti, ar tokia instaliacija jums patinka? Galbūt tai – ateities verslas? Juk 
istorijos gali skambėti visokios... Prodiuseris, idėjos autorius, redaktorius ir biznio pradininkas – Remigijus Ruokis; techninis išpildymas 
– Tomas Sobutas, teksto autorius – Domas Pijus Fabijonas; skaitovai – Šiaulių dramos teatro aktoriai Sigitas Jakubauskas, Inga 
Jarkova, Josifas Baliukievičius; garso režisierius – Virginijus Jasiūnas, paminklo dizainas – „Master Idea“.

Zubovų rūmai 
(Aušros al. 50)

18:00-21:00
Kūrybinės dirbtuvės “NAKTINIAI”. Kviečiam siuvimą mėgstančias mergikes ir bobikes į kūrybines vintažinių naktinių dirbtuvikes. 
Kursim, siūsim, dekoruosim ir pačios visiems pademonstruosim !

121 studija 
Tilžės g. 168-1

18:00-21:00
Kvapų dirbtuvės JustDo studijoje. Kvapų dirbtuvės JustDo studijoje visą savaitę. Susikurkime asmeninį kvapą Šiaulių naktims. 
Kvapų gaminimui naudosime natūralius terapinės klasės eterinius aliejus. Kviečiame pasimėgauti  kvapais, įvairių žolelių arbata, 
sušilti prie židinio.

Višinskio g. 39

19:00-19:40

TROPHEE (40’). TROFĖJUS, Rudi van der Merwe ir Béatrice Graf (Šveicarija)
„Trofėjus“ – lokacijai specialiai pritaikytas spektaklis, kalbantis medžioklės, užkariavimo ir karinių tradicijų temomis. Trys prabangiomis 
barokinėmis suknelėmis vilkintys atlikėjai kartu su būgnininke užkariauja erdvę, lyg įsiveržianti armija – su praeities karų šmėklomis, 
medžioklės laimikiais ir žmonomis-trofėjais. Spektaklis manipuliuoja žiūrovo perspektyvos suvokimu, auditorijos link artėdamas tam 
tikru atstumu. „Trofėjus“ tyrinėja žmogaus santykius su aplinka, troškimą žymėti teritoriją, valdyti, tramdyti ir išnaudoti. Žmonijai susi-
duriant su nauju pasaulio vaizdu, formuojasi naujos asmenybės ir brėžiamos naujos mūšio linijos.
Koncepto sumanytojas, choreografas ir atlikėjas Rudi van der Merwe gimė ir užaugo Kalvinijoje, Pietų Afrikoje. Stellenbosch uni-
versitete studijavo teatrą ir prancūzų kalbą, tuo pat metu užsiimdamas nepriklausoma veikla teatro, šokio ir televizijos srityse. Nuo 
2004 m. kaip atlikėjas pasirodo įvairiuose, daugiadiscipliniuose projektuose. 
Koncepto sumanytoja, muzikos kūrėja ir atlikėja Béatrice Grafas yra menininkė ir įvairių stilių bei konfigūracijų būgnininkė. Nuo 1996 
m. ji kuria savo projektus, dažnai naudodama netipinius instrumentus. Nuo solo iki seksteto, nuo improvizacijos iki kompozicijos, 
nuo svingo iki hardcore’o, nuo akusikos iki elektronikos. Jai juoką kelia tokie riboti dalykai kaip stilistinės konvensijos ir orkestracijos. 
Daug metų bendradarbiaudama su džiazo, roko, elektroninės muzikos kūrėjais, taip pat su teatru ir šiuolaikinio, multimedijų meno 
kūrėjais, Béatrice Graf išvystė savo skambesį ir identitetą. 
Konceptas: Rudi van der Merwe and Béatrice Graf. Choreografija: Rudi van der Merwe. Sukurta bendradarbiaujant su Susana 
Panadés Diaz, Jòzsef Trefeli. Atlikėjai: Ivan Blagajcevic, Claire-Marie Ricarte, Rudi van der Merwe. Muzikos kūrėja ir atlikėja: Béatri-
ce Graf. Bendradarbiavimas kuriant scenografiją: Victor Roy. Bendradarbiavimas kuriant kostiumus: Kata Tòth. Administravimas: 
Laure Chapel. Prodiuseris: Skree Wolf. Koprodiuseris: Festival Antigel. Parama: Republic and Canton of Geneva.

Didždvario 
gimnazijos sta-
dionas (Vilniaus 

g. 188)

21:00
Naktinės kartingų varžybos. Rugpjūčio 21d. trečiadienį, vyks NAKTINĖS kartingų varžybos! Varžybų pradžia/registracija - 21val.
Startinis mokestis - 20€. Registruotis galite facebook žinute arba telefonu 861035270, registracija būtina. Švęskime Šiaulių naktis 
drauge!

Bačiūnų 
kartingų trasa 

(Bačiūnų g.27A)



21:00-21:45

Phil Von vs. Gintas Gascevicius. Dviejų menininkų, prancūzo ir lietuvio darbas, jungiantis flamenko šokį, perkusinę ir elekroninę 
muziką, teatro ir performanso elementus.
Tai skirtingų pasaulių, skirtingų patirčių jungtis, pareikalavusi iš autorių gilaus savo kraštų istorinės, muzikinės ir judesio kultūros 
tradicijų pažinimo.
Per trisdešimtį kūrybinės veiklos metų prancūzų kompozitorius, šokėjas ir aktorius Phil Von savo darbus žiūrovams yra pristatęs 
įvairiausiose teatrų bei koncertų rūmų scenose ir netikėtose erdvėse Europoje ir už jos ribų. Muziko vardas yra taip pat siejamas 
su klasikinio flamenko šokiu ir su savita „elektro-flamenko” technika, kurios stilių Phil Von sukūrė ir išplėtojo devintajame dešimtmetyje. 
Elektroninę Phil Vono muziką pasitelkia įvairiausios šokio bei teatro grupės bei filmų kūrėjai visame pasaulyje.
Meninio projekto autorius, būgnų, perkusijos meistras Gintautas Gascevičius daugeliui žinomas kaip legendinės grupės Bix narys.
Gintautas Gascevičius yra daugelio muzikinių projektų dalyvis, spektaklių, garso takelių autorius, kuriantis be standartų ir nuolat 
stebinantis klausytojus netikėtomis mušamųjų, vokalo, vaizdinių konceptualizacijomis. Ryškiu individualiu braižu išsiskiriantis kūrėjas 
meno pasaulyje vertinamas kaip ypač originalus muzikinių performansų kūrėjas ir atlikėjas.
G. Gascevičiaus solinis albumas „FonoGrafijos“ įvertintas, kaip vienas konceptualiausių 2017 m. išleistų albumų. 2018 metais iš-
leistas darbas – CD albumas „Varava“. Čia autorius daug dėmesio skyrė erdvės, kaip muzikos instrumento, organiškame buvime 
idėjų, poskonių, įtakų pynėje.
Vietomis sąmoningai vengiama sterilumo, žengiama už profesionalumo ribų, audžiant muzikinį audi-
nį, nevengiama suskambėti neįprastai. Jo muzika kuriami pasauliai labai vizualūs. Tai tikras garsų teatras. Tai nar-
šymas po neatrastus pasaulius, nepažintos teritorijos landšaftų tyrinėjimas ir jų topografinis žymėjimas. Naudo-
jant originalius garsus, mus supančią aplinką galima suvokti giliau, netikėčiau, naujoviškiau. Derindamas kasdienybėje 
matomus daiktus su muzikos instrumentais, G. Gascevičius išgauna naujų ir negirdėtų skambesių. Matomumai ir girdimumai 
tarsi verčia neabejoti visa ko tvarumu. Bet šešėlio šešėliai ir anapusybės ženklai vis praneša apie nepasakomumą, nes tai – ne 
iš žodžių pasaulio. 

Šiaulių valsty-
binis dramos 

teatras, mažoji 
salė (Tilžės g. 

155)

22:00-00:00

NAKTŲ KINS. „GRAŽINTI NEPRIKLAUSOMYBĘ“. Susitikimas su aktoriumi Gediminu Storpirščiu. Olego Šurajevo sugalvota ir Sauliaus 
Baradinsko režisuota kino komedija, kurią žiūrovams pristatys vieno pagrindinių vaidmenų atlikėjas - aktorius Gediminas Storpirštis. 
Filmas sukurtas 2018m.   Trukmė: 1h 15 min. 
Apie filmą: Komedija pasakoja linksmą istoriją apie keturis draugus – Basanavičių, Smetoną, Stulginskį ir Klimą – sugrįžusius į Lietu-
vą po šimto metų. Labiau nei siurblys robotas ir kiti šiuolaikiniai išradimai juos nustebina tai, kad Nepriklausomybės aktas guli ne 
Vilniuje, o... Berlyne. Ketveriukė pasiryžta jį sugrąžinti ir leidžiasi į nuotykių kupiną kelionę.
Nors filmo pavadinimas primena istorinę dramą, čia nerasite nuobodžių datų ir faktų - komedijoje gausu gero humoro, iki skausmo 
pažįstamų stereotipų ir linksmų, kasdieniškų situacijų.
Filmą pristato “Šiaulių naktys”. 

Didždvario 
gimnazijos 

sodelis, Vilniaus 
g. 188 

(iš dešinės pu-
sės kiemelyje)

22:00-00:00

NAKTINIS TINKLINIS. Ar kada bandei žaisti tinklinį NAKTĮ? Su mini PROŽEKTORIUMI ant galvos? Su šviečiančiu kamuoliu? Tradicinės 
tik Šiauliuose naktinės tinklinio varžybos 3x3.
REGISTRACIJA: Kviečiame registruotis trijų žmonių komandą, komandos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip viena moteris. Registracija 
telefonu 8 612 07080, el.paštu gbrazlauskaite@gmail.com (NURODYKITE - komandos narių vardus ir pavardes, komandos pava-
dinimą, kontaktinio asmens kontaktinį telefoną, iš kokio miesto esate.

Šalia Prūdelio

08.22 (ketvirtadienis)

10.00-18.00

KILOWAC’2  kūrybinės dirbtuvės. Rugpjūčio 19-24  dienomis meninės, kultūrinės „Šiaulių naktų“ dirbtuvės KILOWAC vyks ypatin-
goje vietoje, buvusiame ŠU Menų fakultete, grafų Zubovų rūmuose. KILOWAC dirbtuvėse susitinka tie, kurie jose beveik nesusitinka 
– verslininkai ir menininkai. Socialiai atsakingi verslai – šviesos elementais ir elektronikos detalėmis iš viso pasaulio prekiaujanti 
UAB „Lemona“, ant audinių ir paviršių piešinius spausdinantis UAB „Branduolinis“, taip pat UAB „Neaustima“, UAB „Šiaurės Tekstilė“, 
UAB „Interscallit“ ir UAB „Artilux“, UAB „Vilmers“, UAB „March design studio“ – tieks medžiagas ir paslaugas menininkams, o šie kurs 
šviečiančius projektus.
Pernai sėkmingai startavęs, visuomenės ir menininkų dėmesio sulaukęs KILOWAC šiemet pasikvietė 14 menininkų, kūrėjų iš visos 
Lietuvos: Tomą Jasiulį, Rimvidą Stankevičių, Darių Linkevičių, Martyną Olšauską, Marių Abramavičių, Paulių Rūką, Liną Taraškevičių, 
Adomą Žudį, Dalią Mikonytę, Redą ir Arūną Uogintus, Paulių Arlauską, Mildą Simanavičiūtę, Viktorą Gundajevą.
Jie kurs originalius šviečiančius objektus, kuriuos vėliau padovanosime Lietuvos socialinėms įstai-
goms – ligoninėms, senelių namams, neįgaliųjų centrams ir kt. Juk šviesos objektai šiose įstaigose gali sukur-
ti skaidresnę nuotaiką, tinkamas apšvietimas gali pabrėžti erdvių architektūrines detales ar sukurti naujus akcentus. 
KILOWAC dirbtuvėse sukurtų projektų nuolatinę ekspozicinę vietą spręs „Šiaulių naktų“ organizatoriai, menininkus remiančios 
organizacijos. Menininkai iki kūrybinių dirbtuvių pradžios pateiks eskizus, derins jų įgyvendinimo galimybes su organizatoriais ir 
kuratoriumi.
Kūrybines dirbtuves stebėti galės visi miestiečiai ir miesto svečiai, jos bus viešos ir atviros, o kūrėjams padės meno specialybių 
studentai. Rugpjūčio 23 d. vakare vyks sukurtų meno objektų ir šviestuvų pristatymas – paroda. O festivalio „Šiauliai Jazz‘2019“ 
scenoje šalia Kaštonų alėjos, kurios pasirodymus tiesiogiai trasnliuos LRT portalas, menininkai bus apdovanoti atminimo dovanomis.

Zubovų rūmai 
(Aušros al. 50)

10:00-18:00

Paminklas-instaliacija „Kalbantis paminklz“. O ką galvotumėt, jei kapinių paminklai prabiltų? Anksčiau tokios idėjos skambėjo 
kaip utopija, o dabar – tampa realybe. „Šiaulių naktyse“ išgirskite „kalbantį paminklą“, kuris pasakos tris skirtingas gyvenimo istorijas. 
O jūs turėsite galimybę išmaniųjų įrenginių pagalba įvertinti, ar tokia instaliacija jums patinka? Galbūt tai – ateities verslas? Juk 
istorijos gali skambėti visokios... Prodiuseris, idėjos autorius, redaktorius ir biznio pradininkas – Remigijus Ruokis; techninis išpildymas 
– Tomas Sobutas, teksto autorius – Domas Pijus Fabijonas; skaitovai – Šiaulių dramos teatro aktoriai Sigitas Jakubauskas, Inga 
Jarkova, Josifas Baliukievičius; garso režisierius – Virginijus Jasiūnas, paminklo dizainas – „Master Idea“.

Zubovų rūmai 
(Aušros al. 50)

17.00-20.00

“Šiaulių naktų” robotų varžybos - NakoRobo. Atkreipiame dėmesį, kad varžyboses jūsų lauks tokios rungtys, kaip: Mini sumo, 
antweight ir freestyle. Žiūrovai turės galimybę patys išbandyti antweight robotukus!  Varžybos nemokamos!
Organizuoja Šiaulių robotikos klubas (roboklubas.lt) ir “Šiaulių naktys”
Antweight taisyklės: bit.ly/nakorobo_antweight. Mini sumo taisyklės: bit.ly/nakorobo_minisumo. Freestyle taisyklės: bit.ly/nakorobo_
freestyle. Registracija: bit.ly/nakorobo_registracija

Buvusios “Go-
rilos” patalpos 
prie “Morgano” 

(Vilniaus g. 
179a)

18:00-21:00
Kūrybinės dirbtuvės “NAKTINIAI”. Kviečiam siuvimą mėgstančias mergikes ir bobikes į kūrybines vintažinių naktinių dirbtuvikes. 
Kursim, siūsim, dekoruosim ir pačios visiems pademonstruosim!

121 studija 
Tilžės g. 168-1

18:00-21:00
Kvapų dirbtuvės JustDo studijoje. Kvapų dirbtuvės JustDo studijoje visą savaitę. Susikurkime asmeninį kvapą Šiaulių naktims. 
Kvapų gaminimui naudosime natūralius terapinės klasės eterinius aliejus. Kviečiame pasimėgauti  kvapais, įvairių žolelių arbata, 
sušilti prie židinio.

Višinskio g. 39

19:00-19:30
NAKTŲ KINS. Filmo „Šviesa“ peržiūra. Žiūrėsime Vestos Tučkutės kurtą, trumpametražį filmą „Šviesa“. Filme išvysite didelių ir mažų 
“Kompanija Šauni” aktorių  pirmuosius žingsnius kine! 

Šiaulių kino 
muziejus  

(Aušros  al.  15)



19:00-20:00

Darvišo Košmaras (20’). Idėja ir choreografija: Ben Fury ir Simon Thierrée.
Aš iš čia ir iš ten,
Aš nei iš čia, nei iš ten,
Aš turiu du vardus, kurie susipainioja ir išsipainioja ir aš turiu dvi kalbas...
(Mahmoudas Darwishas)
Vienas šokėjas, vienas smuikininkas ir jo instrumentai. Tai viliojantis, nedidaktinis kūrinys apie įmanomą supratingumą ir akivaizdžią 
brolystę. „Darwisho košmaras“ iš vieno paprasto ir tradicinio žingsnelio virsta į solinį šokį, šimtų žingsnelių ratą. Pasirodymas at-
sirado iš noro trumpą kūrinį sušokti viduryje auditorijos. Taip pat daug įkvėpimo pasisemta iš tradicinių Vidurio Rytų šventinių ir 
vestuvinių šokių dabkeh.
Svarbiausia „Darwisho košmare“ yra muzika. Ji nukelia mus į kelionę per ornamentuotus berberų stiliaus taqtoqa jebelia priedai-
nius ir grynus trap muzikos (dupstepo elektroninės sesers ir hiphopo maištingosios dukters) garsus. Populiarios berberų ir gnawa 
kultūros, paveiktos marokietiškos grupės „Jil Jilala“ dvasios, jaučiamos per visą pasirodymą. Du atlikėjai kartu dainuoja vieną 
žinomiausių grupės dainų ir sukuria pulsuojantį ratą, besiplečiantį tol, kol išyra.
Benas Fury ir Simonas Thierrée susitiko Briuselyje, šiuolaikinio šokio ir cirko kryžkelėje. Benas reguliariai dirbo su choreografais Sidi 
Larbi Cherkaoui ir Fatou Traore, o Simonas rašė kompozicijas klasikiniams ir klajoklių ansambliams bei dirbo su cirku ir šiuolaikinio 
šokio trupėmis, tokiomis kaip „Rital Brocante“ ir „Les SlovaKs Dance Collective“. Šis judesio kūrinys ir gyva muzika sujungia abiejų 
menininkų domėjimosi sritis: Beno mėgstamą breiko šokį ir tradicinę, klasikinę bei džiazo muziką, kuria gyvena Simonas. Be to, juos 
abu paveikė Vidurio Rytų šiuolaikinis šokis ir muzika.
Daug muzikantų žinomi visame arabų pasaulyje, bet populiarių arabų pasaulio poetų ir rašytojų pasitaiko daug mažiau. Per 
savo poemas, susijusias su Palestina ir tapatybe, nostalgija, bejėgiškumu tremtyje, Mahmoudas Darwishas atstovauja bendram 
Arabų pasaulio balsui.
Projekto pasirodymą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.  
Muzika: Simon Thierrée. Padėka: Sophia Moussa. Premjera: 2016 m. 

Kur lygi danga, 
kad ir mieste

20:00

Pramoginė ekskursija “Šiauliai: pakiemiais, patvoriais, pagrioviais“. Gidas Saulius Stasiūnas. Bilieto kaina 3 Eur. Būtina regi-
stracija: telefonu (841)523 110, el.paštu tic@visitsiauliai.lt arba užsukus į TIC, Vilniaus g. 213. Bilietus į ekskursijas  galima įsigyti 
Turizmo informacijos centre. Mokėti galima pavedimu a/s LT53 7300 0101 3321 2791.
Turizmo informacijos centras pasilieka teisę keisti renginių programą. 

Šiaulių turizmo 
informacijos 

centras (Vilniaus 
g. 213)

20:00-23:00
„Poviliuko slemas ir koncas“. Partneriai: festivalis „Šiaulių naktys“, Šiaulių Jaunimo Organizacijų Asociacija „Apskritasis Stalas“, 
Šiaulių turizmo informacijos centras, Kauno menininkų namai. Slemerių registracija slemassiauliai@gmail.com
Rėmėjai: UAB „Garsas.lt“, „Šiaulių televizija“. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

Buvęs „Baltijos“ 
restoranas 

(Vilniaus g. 166, 
vidinis kiemas).

22:30-23:45

NAKTŲ KINS. Festivalio “Nepatogus kinas” dokumentiniio filmo “Irano reivas” (“Raving Iran”) peržiūra.  Filmą pristatys žurnalistas 
Mindaugas Laurinaitis. Rež. Susanne Regina Meures, dokumentika, Šveicarija, 2016, persų k., liet. subt., trukmė 1val.26min.
Anooshas ir Arashas – Teherano pogrindinės techno muzikos scenos pionieriai. Pavargę slapstytis nuo policijos ir savo stagnuo-
jančios karjeros, jie dar kartą organizuoja paskutinės minutės vakarėlį dykumoje. Grįžę, vėl nesėkmingai bando pardavinėti savo 
įrašus, tačiau net atsispausdinti albumo viršelį be valdžios leidimo yra nelegalu. Kai Anooshą sulaiko policija, vilties, atrodo, nebe-
lieka. Tačiau reikalus pakeičia vienas telefono skambutis – vyrukų kuriama muzika patiko vieno didžiausių techno muzikos festivalių 
rengėjams, kurie pakviečia atvykti į Šveicariją. Ciuriche jie pasijunta kaip svajonėje: interviu radijui ir žurnalams, milijonai reiverių ir 
kiti didžėjai nubloškia į kitą dimensiją. Irano reiveriai turi pasirinkti: pasilikti Europoje ar grįžti namo? (N-16)
Populiariausias 2016 m. festivalio „Nepatogus kinas“ filmas. Filmą peržiūrai suteikė “Nepatogus kinas”. Filmą pristato “Šiaulių naktys”

Buvęs „Baltijos“ 
restoranas 

(Vilniaus g. 166, 
vidinis kiemas).

23:00- 0:00

G band gyvo garso koncertas. Grupė G Band - profesionalūs muzikantai grojantys su įvairiais Lietuvos atlikėjais, nusprendę 
susiburti į bendrą kolektyvą. Grupė užburia savo jaunatviškumu ir energingumu. Atliekama muzika išsiskiria šiuolaikiniu skambesiu, 
galingu vokalu ir nuoširdumu. Vokalo savininkė atlikėja Gerda yra laimėjusi daug konkursų. Nuo 13 metų dainuoja didžiausiose 
Lietuvos ir kitų šalių scenose. Atlikėja yra dainavusi su A. Mamontovu, A. Chošnau, G. Paškevičiumi ir kt. Kiti grupės atlikėjai taip pat 
grojo ir tebegroja su garsiai Lietuvos atlikėjais.

Fotografijos 
muziejaus 

stogas (Vilniaus 
g. 140)

08.22 (ketvirtadienis)

10.00-18.00

KILOWAC’2  kūrybinės dirbtuvės. Rugpjūčio 19-24  dienomis meninės, kultūrinės „Šiaulių naktų“ dirbtuvės KILOWAC vyks ypatin-
goje vietoje, buvusiame ŠU Menų fakultete, grafų Zubovų rūmuose. KILOWAC dirbtuvėse susitinka tie, kurie jose beveik nesusitinka 
– verslininkai ir menininkai. Socialiai atsakingi verslai – šviesos elementais ir elektronikos detalėmis iš viso pasaulio prekiaujanti 
UAB „Lemona“, ant audinių ir paviršių piešinius spausdinantis UAB „Branduolinis“, taip pat UAB „Neaustima“, UAB „Šiaurės Tekstilė“, 
UAB „Interscallit“ ir UAB „Artilux“, UAB „Vilmers“, UAB „March design studio“ – tieks medžiagas ir paslaugas menininkams, o šie kurs 
šviečiančius projektus.
Pernai sėkmingai startavęs, visuomenės ir menininkų dėmesio sulaukęs KILOWAC šiemet pasikvietė 14 menininkų, kūrėjų iš visos 
Lietuvos: Tomą Jasiulį, Rimvidą Stankevičių, Darių Linkevičių, Martyną Olšauską, Marių Abramavičių, Paulių Rūką, Liną Taraškevičių, 
Adomą Žudį, Dalią Mikonytę, Redą ir Arūną Uogintus, Paulių Arlauską, Mildą Simanavičiūtę, Viktorą Gundajevą.
Jie kurs originalius šviečiančius objektus, kuriuos vėliau padovanosime Lietuvos socialinėms įstai-
goms – ligoninėms, senelių namams, neįgaliųjų centrams ir kt. Juk šviesos objektai šiose įstaigose gali sukur-
ti skaidresnę nuotaiką, tinkamas apšvietimas gali pabrėžti erdvių architektūrines detales ar sukurti naujus akcentus. 
KILOWAC dirbtuvėse sukurtų projektų nuolatinę ekspozicinę vietą spręs „Šiaulių naktų“ organizatoriai, menininkus remiančios 
organizacijos. Menininkai iki kūrybinių dirbtuvių pradžios pateiks eskizus, derins jų įgyvendinimo galimybes su organizatoriais ir 
kuratoriumi.
Kūrybines dirbtuves stebėti galės visi miestiečiai ir miesto svečiai, jos bus viešos ir atviros, o kūrėjams padės meno specialybių 
studentai. Rugpjūčio 23 d. vakare vyks sukurtų meno objektų ir šviestuvų pristatymas – paroda. O festivalio „Šiauliai Jazz‘2019“ 
scenoje šalia Kaštonų alėjos, kurios pasirodymus tiesiogiai trasnliuos LRT portalas, menininkai bus apdovanoti atminimo dovanomis.

Zubovų rūmai 
(Aušros al. 50)

10:00-18:00

Paminklas-instaliacija „Kalbantis paminklz“. O ką galvotumėt, jei kapinių paminklai prabiltų? Anksčiau tokios idėjos skambėjo 
kaip utopija, o dabar – tampa realybe. „Šiaulių naktyse“ išgirskite „kalbantį paminklą“, kuris pasakos tris skirtingas gyvenimo istorijas. 
O jūs turėsite galimybę išmaniųjų įrenginių pagalba įvertinti, ar tokia instaliacija jums patinka? Galbūt tai – ateities verslas? Juk 
istorijos gali skambėti visokios... Prodiuseris, idėjos autorius, redaktorius ir biznio pradininkas – Remigijus Ruokis; techninis išpildymas 
– Tomas Sobutas, teksto autorius – Domas Pijus Fabijonas; skaitovai – Šiaulių dramos teatro aktoriai Sigitas Jakubauskas, Inga 
Jarkova, Josifas Baliukievičius; garso režisierius – Virginijus Jasiūnas, paminklo dizainas – „Master Idea“.

Zubovų rūmai 
(Aušros al. 50)

17:00
Mini Parodomoji Bačiūnų kartingų trasa. Bačiūnų kartodromas, mini versija, persikelia į centriuką, į „Gaidžia“ aikštelę. Išvysi, kaip 
atrodo kartai, kaip atrodo vaikiškas bagis ir drift trike. 

Laikrodžio Gai-
džio aikštelė

17:45-18:00

Rankų susikabinimo akcija (skirta 30-tosioms Baltijos kelio metinėms). Šiandien ši diena svarbi visoms Baltijos šalims – Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai. Prieš 30 metų trys tautos išreiškė vienybę susikibusios rankomis. Minint Baltijos kelio 30-metį, visus esančius miesto 
bulvare ir girdinčius mano žodžius kviečiame į visuotinio susikabinimo akciją. Visuotinis susikabinimas skirtas būtent šios visoms 
Baltijos valstybėms svarbios datos atminimui įprasminti -  Baltijos kelio 30-mečiui. Šiandien 18 valandą, visoje daugumoje Lietuvos 
miestų vyks ši susikabinimo akcija siekiant priminti mums visiems, kokie prieš 30 metų buvome vieningi, galingi ir stiprūs – siekti laisvės 
galima taikiai, be ginklų. Kviečiame atsistoti į gyvąją grandinę ir kelias minutes paskirti šiai gražiai akcijai. 18 valandą nuo foto-
grafijos muziejaus bus daroma bendra nuotrauka.  Kviečiame atkurti simbolinį Baltijos kelio taką.

3 nykštukų 
aikštė



18:00-00:40                                                                                                                                           
                               

FESTIVALIS „ŠIAULIAI JAZZ‘19“ vienija ir džiazo muzikos virtuozus, ir tik muzikuoti pradedantį jaunimą. 
ATLIKĖJAI:
Lithuanian jazz Orchestra (Lietuva);              
Cinamono (Lietuva); 
FUNKorporation (Rumunija); 
Isaiah Collier & the Chosen Few (Jungtinės Amerikos Valstijos/Lietuva); 
DENISS PASHKEVICH’S FUNK THERAPY COLLECTIVE (Latvija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Šveicarija); 
Dee Tree (Baltarusija). 

3 nykštukų 
aikštė

18:00-03:00
Šiaulių bočių palapinė. „Šiaulių naktys” pirmą vakarą dalyvaus LPS ,,Bočiai” Šiaulių miesto bendrija, vadovas Benas Jokubauskas 
ir LPS ,,Bočiai” Kelmės rajono bendrija, vadovas Zigmas Filipavičius. 

prie buvusio 
„Laiko“ kino 

teatro (Vilniaus 
g. 170)

18:00

Ekskursija autobusu „Pietinia kronikas gyvai“. Gidas Aivaras Rusevičius.
Bilieto kaina 9 Eur. Būtina registracija: telefonu (841)523 110, el.paštu tic@visitsiauliai.lt arba užsukus į TIC, Vilniaus g. 213. Bilietus 
į ekskursijas  galima įsigyti Turizmo informacijos centre. Mokėti galima pavedimu a/s LT53 7300 0101 3321 2791.
Turizmo informacijos centras pasilieka teisę keisti renginių programą. 

Šiaulių turizmo 
informacijos 

centras (Vilniaus 
g. 213)

18:00-00:00
Kvapų dirbtuvės JustDo studijoje. Kvapų dirbtuvės JustDo studijoje visą savaitę. Susikurkime asmeninį kvapą Šiaulių naktims. 
Kvapų gaminimui naudosime natūralius terapinės klasės eterinius aliejus. Kviečiame pasimėgauti  kvapais, įvairių žolelių arbata, 
sušilti prie židinio.

Višinskio g. 39

19:00
Naktis bibliotekoje 2019. Patyriminis seminaras „Sveiki santykiai ir jų ribos“ su Ignu Geniu ir Raminta Lapinskaite bibliotekos Kon-
ferencijų salėje. Seminaro metu tėvai 4-7 m. vaikus galės palikti „Kibi Ribi“ erdvėje bibliotekininkų priežiūrai, o vyresnių vaikų lauks 
įvairios edukacijos III a. galerijos erdvėje.

P. Višinskio bibli-
oteka (Aušros 

al. 62)

20:00-21:00  Gospelo choro „Gloria“ iš Tauragės koncertas.
Šiaulių šv. 

Ignaco Lojolos 
bažnyčia (Vil-
niaus g. 247)

20:00-22:00
„Miesto ateljė“ – inovatyvus projektas. Šiaulių miesto pėsčiųjų bulvare įkurta erdvė, kurioje stiprinami gebėjimai ir galimybes 
savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikomi ir mezgami  socialiniai ryšiai su visuomene ir tarpusavyje. Projekto metu 
dalyviai mokosi siūti, modeliuoti, vyksta projektinis darbas, kūrybinis ugdymas, teminiai pokalbiai diskusijos.

šalia  „ELVA“ 
parduotuvės 

(Vilniaus g. 
146)

20:0-02:00

Didžiai (DJ) Gerbiami 19.
Ar ateisit į šokius? Kas gros? Didžiai (DJ) Gerbiami, galima sakyti, Šiaulių legendos, didžėjai, groję Šiaulių klubuose: „Studentų 
svetainėj“ („Arklidėj“), „Studentų kampe“, „Aušrinėj“, „Max Dance Paradise“, „Babilone“, „Megoj“, „Stroikėj“, „Železkėj“, „Neopoly“, „Disco 
Video Bar“. 
Kas konkrečiai? Ogi DJ LAINIUS, DJ SENIS, DJ GINTAS TUTTI FRUTTI, DJ Aurelijus, DJ Tomas, DJ Kyzzas, DJ Andrius Senkus, DJ NIONIS. 
Tai jei atsimenat tas diskes, pūskit dulkes nuo suknikių i sijonėlių, šokit į geresnius batus ir susitinkam. O ir nebuvę jose – labai lau-
kiami. Pamatyste, kokias geras diskes Šiauliuose! DJ Senis šou pradeda 20:00 val.!!! 
Tūliks bus, nebijokit!

Šiaulių valsty-
binio dramos 
teatro kiemas 

(Tilžės g. 155), 
buvusio Blic 
baro kiemas

20:00-02:00 Groja „Žemaitukai“. Jonio pastogė  
(Aušros al. 31)

20:30 Aukštakulnių bėgimo varžybos.
Šiaulių turizmo 

informacijos 
centras (Vilniaus 

g. 213)

21:00-22:00 Kūrybinių dirbtuvių mados performansas „NAKTINIAI“. Mados performansas “NAKTINIAI” skirtas „Šiaulių naktys“. 
121 studija, 

Tilžės g. 168-1 
(vidinis kiemas)

21:30-23:30

„NAKTINIS SEANSAS“. Filmo „Vaikai  iš „Amerikos“ viešbučio“ peržiūra, susitikimas su režisieriu-
mi Raimundu Banioniu. Naktinis seansas, skirtas Baltijos kelio 30-mečiui. Filmą pristatys režisierius Raimundas Banionis. 
Filmas sukurtas: 1991 m., trukmė: 88 min.
1972-ieji metai, Kaunas. Nedidelė paauglių grupelė slapčia klausosi Liuksemburgo radijo ir svajoja. Visi jie gyvena tame pa-
čiame name, kuriame anksčiau buvo viešbutis „Amerika“. Jų nekalta veikla susidomi KGB. Saugumo agentai perskaito vaikų 
laiškus, siųstus į Liuksemburgo radiją. Netrukus drauge su milicija jie išdrasko šį paauglių būrelį. Tai filmas apie lietuvių „hipių“ 
kartą, apie metą, kai susidegino Romas Kalanta, kai prasidėjo menininkų emigracija, kai suaktyvėjo slaptųjų tarnybų veikla. 
Filmą pristato „Šiaulių naktys“.

121 studija, 
Tilžės g. 168-1 
(vidinis kiemas)

21:00-01:00
Aivaro Gončio interaktyvi instaliacija „Šešėlis“. Kas yra tarp žmogaus ir jo šešėlio? Menininkas savo instaliacijoje remiasi  Ur-
sula K. Le Guin citata “That is between me and my shadow.” Ar mūsų šešėlių niekas nelydi? 

prie Žiburio 
knygyno  

(Vilniaus g. 
219)

22:00-05:00

“ŠIAULIAI JAZZ’2019” JAM SESSION. Po festivalio “Šiauliai Jazz’2019” koncertų visi renkasi į Black Bar kultūros klubą, įsikūrusį virš 
Black Bar, 2 aukšte ir ima jamm’inti. Nežinot, ką reiškia? Jam - muzikinės improvizacijos. Lankytojų čia lauks DJ Vladas performansas 
bei gyvos grupės jamm’inimas. Čia gros: Laimonas Urbikas - saksofonu; Vykintas Jasaitis - el. gitara; Martynas Šiaulys - klavišiniais; 
Antanas Balsys - bosine gitara; Kasparas Petkus - mušamaisiais. Kaina - 5 eur.

Black baro 
kultūros klubas 

(Vasario 16-os-
ios g. 48, 2 

aukštas)
08.22 (ketvirtadienis)

10:00-18:00

Paminklas-instaliacija „Kalbantis paminklz“. O ką galvotumėt, jei kapinių paminklai prabiltų? Anksčiau tokios idėjos skambėjo 
kaip utopija, o dabar – tampa realybe. „Šiaulių naktyse“ išgirskite „kalbantį paminklą“, kuris pasakos tris skirtingas gyvenimo istorijas. 
O jūs turėsite galimybę išmaniųjų įrenginių pagalba įvertinti, ar tokia instaliacija jums patinka? Galbūt tai – ateities verslas? Juk 
istorijos gali skambėti visokios... Prodiuseris, idėjos autorius, redaktorius ir biznio pradininkas – Remigijus Ruokis; techninis išpildymas 
– Tomas Sobutas, teksto autorius – Domas Pijus Fabijonas; skaitovai – Šiaulių dramos teatro aktoriai Sigitas Jakubauskas, Inga 
Jarkova, Josifas Baliukievičius; garso režisierius – Virginijus Jasiūnas, paminklo dizainas – „Master Idea“.

Zubovų rūmai 
(Aušros al. 50)

11:00-17:00

Dronų varžybos. DRONAHEL, arba kitaip, Dronų pragars – „Šiaulių naktyse“ organizuojamos dronų lenktynės.  
Lenktynėse dalyvauja asmenys, turintys reikalavimus atitinkantį FPV kopterį ir gerus įgūdžius jį valdyti.
Tai –  vienas sudėtingiausių radijo bangomis valdomų rungčių, nes dronai pasiekia iki 150km/h greitį.
Lenktynėse skrendama 2 minutes. Po jų skaičiuojama, kiek ratų praskrido dronas (nuo starto iki finišo). Pasibaigus 2 minutėms, lei-
džiama baigti pradėtą ratą. 
DRONAHEL lenktynėse vyks ir freestyle rungtis, kurios metu dronai rodys triukus ir bandys sužibėti, pavergti publiką. 
Taisyklės: drlt.f3u.eu/index.php/Bendra_info

Didždvario 
gimnazijos sta-
dionas (Vilniaus 

g. 188)



12:00-13:00

„ŠIAULIAI JAZZ’19“ MEISTRIŠKUMO PAMOKOS. Jaunime, grojantis, muzikuojantis, pradedantis groti, norintis tobulėti – dalyvau-
kite meistriškumo pamokoje su Isaiah Collier (saksofonas, JAV), kuriam talkins Domas Žeromskas (fortepijonas, Lietuva) ir   Laimonas 
Urbikas (moderatorius, saksofonas, Lietuva).
Festivalis „Šiauliai Jazz‘2019“ rugpjūčio 24 dieną (šeštadienį) 12 valandą Šiaulių kamerinėje salėje „Polifonija“ organizuoja nemo-
kamą meistriškumo pamoką, kurioje savo profesinėmis ir kūrybinėmis žiniomis bei patirtimis dalinsis Isaiah Collier – saksofonininkas, 
kompozitorius, Čikagos džiazo instituto alumnas, koncertavęs begalėje džiazo festivalių ir bendradarbiavęs su Čikagos muzikos 
legendomis. Meistriškumo pamokoje jam talkins Lietuvos džiazo viltis, iškart po viešnagės Šiauliuose išvykstantis studijuoti į Berklio 
muzikos koledžą, fortepijonu grojantis Domas Žeromskas. Pamoką moderuos Laimonas Urbikas, taip pat grojantis saksofonu. 
Jaunimas, norintis pasisemti profesinių žinių ir muzikinių gudrybių iš pačių geriausių, gali dalyvauti šioje meistriškumo pamokoje.  Į ją 
būtina registruotis elektroniniu adresu ruokis@atomas.lt. Renginyje dalyvauti gali muzikos ir meno mokyklų mokiniai, festivalio „Šiauliai 
Jazz‘2019“ dalyviai ar savo norą įrodysiantys pradedantys muzikantai, mėgėjai. 
Po meistriškumo pamokos vyks diskusija, kurioje dalyvaus festivalių „Broma Jazz Festival“ „Džiazo dienos Tauragėje“, „Šiauliai jazz“ 
ir kitų renginių organizatoriai, kurie dalinsis patirtimis ir įžvalgomis apie festivalių ateitį.

Šiaulių kamerinė 
salė „Polifonija“ 
(Aušros al. 15)

17:00-01:00

FESTIVALIS „ŠIAULIAI JAZZ‘2019“ vienija ir džiazo muzikos virtuozus, ir tik muzikuoti pradedantį jaunimą. 
ATLIKĖJAI:
Romuvos orkestras (Lietuva);
Jazz do it (Lietuva);
Modulshtein (Estija);
Perkusijos studija „Afrikos būgnai“ (Lietuva, Gvinėja, Lenkija, Ispanija);
Moodsellers (Lietuva);
Ashilevi (Estija);
Very Cool People (Latvija).

3 nykštukų 
aikštė

17:00
 Mini Parodomoji Bačiūnų kartingų trasa. Bačiūnų kartodromas Šiaulių naktų proga, mini versija persikelia į centriuką, į Gaidžia 
aikštelę. Išvysi kaip atrodo kartai, kaip atrodo vaikiškas bagis ir drift trike. 

Laikrodžio Gai-
džio aikštelė

18:00-03:00
Šiaulių bočiai. LPS ,,Bočiai” Šiaulių miesto bendrija, vad. B. Jokubauskas ir Mikniūnų kaimo bendruomenė iš Pakruojo rajono, va-
dovas Karolis Račkauskas.

prie buvusio 
„Laiko“ kino 

teatro (Vilniaus 
g. 170)

18:00-00:00
Kvapų dirbtuvės JustDo studijoje. Kvapų dirbtuvės JustDo studijoje visą savaitę. Susikurkime asmeninį kvapą Šiaulių naktims. 
Kvapų gaminimui naudosime natūralius terapinės klasės eterinius aliejus. Kviečiame pasimėgauti  kvapais, įvairių žolelių arbata, 
sušilti prie židinio.

Višinskio g. 39

18:00-03:00

ŠAMA „Šiaulių naktyse“ - Jaunųjų atlikėjų scena. „Šiaulių naktys“ ir ŠAMA (Šiaulių apskrities muzikos apdovanojimai) kviečia 
jaunus atlikėjus pasirodyti „Šiaulių naktų“ mažojoje scenoje. 
Muzikuojate, turite įdomią programą ir norite save parodyti naktį atgimstančiame mieste? Registruokitės! 
Registracijos anketą rasite čia: https://forms.gle/8mB2dTzVPoqnzXA96

prie P. Višinskio 
paminklo

18:00

Ekskursija autobusu „Pietinia kronikas gyvai“. Gidas Aivaras Rusevičius.
Bilieto kaina 9 Eur. Būtina registracija: telefonu (841)523 110, el.paštu tic@visitsiauliai.lt arba užsukus į TIC, Vilniaus g. 213. Bilietus 
į ekskursijas  galima įsigyti Turizmo informacijos centre. Mokėti galima pavedimu a/s LT53 7300 0101 3321 2791.
Turizmo informacijos centras pasilieka teisę keisti renginių programą. 

Šiaulių turizmo 
informacijos 

centras (Vilniaus 
g. 213)

19:00-24:00
„Splius“ sferinis kinas. UAB „Splius“ didelius ir mažus kviečia į paslaptingą,  360° kampo virtualią er-
dvę - SFERINĮ KINĄ. Įspūdingos iliuzijos,  netikėtumo emocijos „Splius“ sferinio kino palapinėje adresu Vilniaus g.  
179a  (šalia kavinės „Morganas“ ).

Vilniaus g.  
179a  (šalia 

kavinės „Morga-
nas“)

20:00-02:00

Groja grupė X-band. X-BAND – gyvo garso grupė, profesionaliai atliekanti Lietuvos ir viso pasaulio muzikos šlagerius. Stilius: pop, 
pop-rock, country, klubinė ir šokių muzika. “Juonė Pastuogė” - puiki vieta švęsti gimtadienį, vardadienį ar kitas šventes su draugais, 
kaimynais ar bendradarbiais. Vakarėlis vyks muzikinio klubo - smuklės „Juonė pastuogė“ vasaros koncertų kiemelyje, kur šokių aikš-
telė po stogu, o esant vėsesniam orui įjungiami šildytuvai. Mums nebaisus nei lietus, nei šaltas oras...
Staliukų rezervacija tel.: 841 524926, 8656 43363. Daugiau apie kitus renginius www.jonis.lt

Jonio pastogė  
(Aušros al. 31)

21:00-22:00

VU kinetinė trupė. „Globalus“. Choreografai - Andrius Pulkauninkas ir Povilas Šimonis.
Nuotaikinga improvizuota kelionė su Kinetiniu teatru po dabartinio gyvenimo užkulisius, suraityta iš šmaikščių istorijų virtinės. Pra-
sidedanti, kaip paprastos eitynės su pagaliais virsta stacijomis su trumpomis istorijomis pasiskirstančiomis po visą gatvės erdvę.
Visuomenė iš mėsėdės virsta vis labiau žolėdiška ir gėlių vainikais pasipuošęs vienaragis laksto po virtulią, nieko neįpareigojančią ir nieko 
nereikalaujančią tikrovę. Belieka patikėti visagalio pirkimo dievu. Aš save parduodu, vadinasi – egzistuoju, kad tik kas pirktų, kad tik kas pirktų.  
Postmodernios laimės ir trivialios nuobodybės katarsis, kaip nuolatos perjungiamų televizijos kanalų nušvitimas – užsižiebiantis ir 
vėl užgęstantis. 

visas bulvaras

21:00- 01:00
Aivaro Gončio interaktyvi instaliacija „Šešėlis“. Kas yra tarp žmogaus ir jo šešėlio? Menininkas savo instaliacijoje remiasi  Ur-
sula K. Le Guin citata “That is between me and my shadow.” Ar mūsų šešėlių niekas nelydi? 

prie „Žiburio“ 
knygyno  

(Vilniaus g. 
219)

21:00-05:00 Groja Church on Wheels Rock‘n‘roll (Vil-
niaus g. 128)

22:00-23:00

ŠVIEČIANTIS ŽMOGUS. Šviečiančių žmonių ir transporto priemonių eisena, šviesiausių žmonių apdovanojimai. Rugpjūčio 19-24 
dienomis vyksiančios „Šiaulių naktys“ tradiciškai baigsis šviečiančių žmonių ir transporto priemonių eisena nuo Kaštonų alėjos iki 
„Auksinio berniuko“ aikštės.
Raginame visus dalyvauti ir savo kūno, rūbų ar transporto priemonės šviesa, kuo labiau nušviesti Šiaulius. Juk šviesos „Šiaulių nak-
tyse“ nebūna per daug! Pasitelkite vaizduotę, šviesą skleidžiančius prietaisus ir nustebinkite patį Saulės mūšį regėjusius Šiaulius. 
Eisenoje gali dalyvauti visos šviečiančios transporto priemonės – triratukai, dviračiai, paspirtukai, motociklai ir net galingi automo-
biliai.  Po eisenos, „Auksinio berniuko“ aikštėje bus apdovanotas įspūdingiausias-šviesiausias žmogus ir  originaliausia-šviesiausia 
transporto priemonė. Užsiregistravę dalyviai renkasi rugpjūčio 24 dieną 21 val. prie Kaštonų alėjos. 
Pagrindinės nuostatos dalyvaujantiems: naudojamos šviesą skleidžiančios priemonės turi būti saugios, už savo ir transporto prie-
monių saugumą atsakote patys; turite atrodyti estetiškai ir padoriai; eisenos dalyviai privalo būti blaivūs. 
Organizatoriai pasilieka teisę reikalavimų neatitikusius dalyvius pašalinti iš eisenos. 
Šioje eisenoje dalyvauti tiesiog būtina, juk ji vienintelė Lietuvoje! Tapk istorijos dalimi! Ir padėkite išrinkti Šiaulių šviesuolius! „Šiaulių 
naktys“ jau trečius metus iš eilės apdovanos šviesiausius miesto žmones – Asmenybes, savo darbais, veikla nušviečiančias Šiaulių 
padangę. Ir jiems būtinai turi būti padėkota visų miestiečių vardu. Siūlykite savo kandidatus, kurių veiklos ir iniciatyvų dėka Šiaulių 
miestas tampa gražesnis, o šiauliečių gyvenimas – geresnis ir šviesesnis! 
REGISTRACIJOS ANKETA (IR EISENOS, IR ŠVIESIAUSIO ŽMOGAUS SIŪLYMŲ): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2zqQ0u-
Ze7rOxjRHdXD_PaeyzgORgQNEjJ3sjqUVVbS49_pg/viewform
Nebūtina pildyti abi anketos formas, galite tik vieną – norimą.

Kaštonų 
alėja-”Auksinio 

berniuko” aikštė



23:00-05:00
 „ŠIAULIAI JAZZ‘2019“ JAM SESSION. Po festivalio „Šiauliai Jazz‘2019“ koncertų visi renkasi į Black Bar kultūros klubą, įsikūrusį virš 
Black Bar, 2 aukšte ir ima jamm’inti. Nežinot, ką reiškia? Jamm - muzikinės improvizacijos. Lankytojų čia lauks DJ Vladas performansas. 
Kaina - 5 eur.

Black baro 
kultūros klubas 

(Vasario 16-os-
ios g. 48, 2 

aukštas)

kita

Pasirodo naujausias laikraščio PIETINIA MOMENC numeris. Dizainas Neda Girgaitytė - Strepetkienė, Vyr. redaktorius Vilius Puronas, 
straipsnių autoriai.

Buvusio „Burati-
no“ patalpos

(Vilniaus g. 237)


