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Spektaklis apdovanotas Auksiniu scenos kryžiumi
Pagal Hanso Christiano Anderseno biografiją ir kūrybą

ANDERSENO GATVĖ
Vienos dalies spektaklis vaikams (nuo 3 m.)
Trukmė 1.20
Režisierė ir inscenizacijos autorė Inesa Paliulytė
Scenografijos ir kostiumų dailininkė Kotryna Daujotaitė
Kompozitorius Raigardas Tautkus
Choreografė Rasa Magilaitė-Sviderskienė

APIE SPEKTAKLĮ
Ilgoji teatro salė virsta Anderseno gatve, kurioje sklando muilo
burbulai su juose snaudžiančiomis pasakomis. Čia nubunda
„Bjaurusis ančiukas“, „Nauji karaliaus drabužiai“, „Karalaitė ant
žirnio“, „Negimusių vaikų tvenkinys“, paties H.K. Anderseno
gyvenimo akimirkos. Čia kartu su profesionaliais aktoriais vaidina
apie 80 vaikų, teatro mokyklėlės „Mano teatras“ auklėtinių. Kito
tokio unikalaus spektaklio Lietuvoje nėra! Taip manė ir „Auksinių
scenos kryžių“ komisija, 2006 metais apdovanojusi spektaklio
režisierę Inesą Paliulytę už geriausią spektaklį vaikams.
VAIDINA
Audronė Paškonytė, Daiva Rudokaitė, Inesa Paliulytė, Nijolė Ona
Lepeškaitė, Tomas Erbrėderis, Teatro mokyklėlės „Mano teatras“
auklėtiniai.
Spektaklis skirtas 1-4 klasės moksleiviams. Didžiausias galimas
vietų skaičius – 150 (su lydinčiais asmenimis)
Bilieto kaina su Kultūros pasu 5 €

Pagal A. Lindgren biografiją ir kūrybą

ASTRIDA
Dviejų dalių spektaklis visai šeimai (nuo 5 m.)
Trukmė 2.00
Režisierė ir dramaturgė Inesa Paliulytė
Scenografijos ir kostiumų dailininkė Kotryna Daujotaitė
Kompozitorius Raigardas Tautkus
Choreografė Rasa Magilaitė

APIE SPEKTAKLĮ
Veikiausiai visi puikiai prisimename pramuštgalvę Pepę Ilgakojinę,
Mažylį ir jo bičiulį Karlsoną, kuris gyvena ant stogo, bei Emilį iš
Lionebergos. Tai neabejotinai smagiausi vaikystės personažai! Tik ar
iš tiesų pažįstame jų sumanytoją – švedų rašytoją Astridą Lindgren?
Su ja susipažinti kviečia žymi spektaklių vaikams autorė ir aktorė
Inesa Paliulytė. Įkvėpta pašėlusios rašytojos kūrybos ir nepaprastos
asmenybės, ji parašė pjesę, kurioje veikia ne tik pati Astrida, bet ir
patys šauniausi jos personažai, taip pat susipažįstama su Astridos
tėvais, seneliais ir draugais.
VAIDINA
Liucija Zorubaitė, Inesa Paliulytė, Daiva Rudokaitė, Egidijus
Stancikas, Henrikas Savickis, Liucija Rukšnaitytė, Milė Šablauskaitė,
Nijolė Lepeškaitė, Audronė Paškonytė, Saulius Čiučelis, Sigitas
Šidlauskas ir Teatro mokyklėlės „Mano teatras“ auklėtiniai.
Spektaklis skirtas 1-5 klasės moksleiviams. Didžiausias galimas
vietų skaičius – 498 (su lydinčiais asmenimis)
Bilieto kaina su Kultūros pasu 5 €

Spektaklis kuriamas kartu su „Vėjų teatru“
Kotrynos Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ motyvais

BŪTYBĖS
Muzikinis spektaklis vaikams (nuo 5 m.)
Trukmė 0.50
Režisierė Eglė Kižaitė
Scenografijos ir kostiumų dailininkė Justė Kondratė
Dramaturgė Monika Baranauskaitė
Muzikos autoriai Arūnas W Blažys ir Pijus Narijauskas

APIE SPEKTAKLĮ
Ar kąsdami raugintą agurką kada pagalvojote, jog tai rauginimo
dievo Rūgučio darbas? Ar žinot, kad ežerą, kuriame vasarą
maudotės, aštriu kirvuku išskaptavo Perkūnas? O virtuvėje, patogiai
įsitaisiusi šalia dujinės viryklės, ugnies deivė Gabija saugo mus nuo
gaisro? Pasikedenę vešlius ūsus, keturi vėjai – Rytys, Vakaris,
Vasaris ir Žiemys jus supažindins su senosiomis lietuvių mitologijos
būtybėmis. Iš pirmo žvilgsnio būtybių pasaulis gali pasirodyti
baugus. Bet tik tol, kol jo nepažįsti...
VAIDINA
Dominyka Budinavičiūtė, Karolina Elžbieta Mikolajūnaitė Inga
Mikutavičiūtė, Tomas Erbrėderis, Dominykas Vaitiekūnas, Rokas
Lažaunykas.
Spektaklis skirtas 1-4 klasės moksleiviams. Didžiausias galimas
vietų skaičius – 102 (su lydinčiais asmenimis)
Bilieto kaina su Kultūros pasu 8 €

Pagal Liudviko Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“

KIŠKIS PABĖGĖLIS
Vienos dalies spektaklis vaikams (nuo 2 m.)
Trukmė 1.00
Režisierė ir inscenizacijos autorė Agnė Sunklodaitė
Scenografijos ir kostiumų dailininkė Ramunė Skrebūnaitė
Kompozitorius Deividas Gnedinas

APIE SPEKTAKLĮ
Gimtajame miške sklando baimė ir nepriteklius, namai nemieli, ir
oras visada blogas. Smulkus miško verslininkas kiškis Bernadetas
nusprendžia emigruoti iš gimtojo miško į Vilnių. Pakeliui sutinka
likimo draugų – emigrantų iš Petruškos ūkio – kiaulę Kleopatrą, šunį
Cezarį bei ožį Makedoną ir visi patraukia išsvajotojo rojaus link.
Vargu ar šiandien Lietuvoje surasime aktualesnį siužetą.
Nuotaikinga muzikinė pasaka mažiesiems siunčia smagią ir svarbią
žinią apie namus, gimtinę, tėvynę ir kitus sielos ramybę
užtikrinančius dalykus.
VAIDINA
Saulius Čiučelis, Artūras Sužiedėlis, Henrikas Savickis, Inga
Mikutavičiūtė, Neringa Nekrašiūtė, Ridas Žirgulis, Ugnė Žirgulė.
Spektaklis skirtas 1-4 klasės moksleiviams. Didžiausias galimas
vietų skaičius – 102 (su lydinčiais asmenimis)
Bilieto kaina su Kultūros pasu 5 €

Pagal Evelinos Daciūtės pasaką „Laimė yra lape“

LABAS, LAPE!
Muzikinis spektaklis vaikams (nuo 5 m.)
Trukmė 1.00
Režisierė Eglė Kižaitė
Inscenizacijos autorė Daiva Čepauskaitė
Scenografijos ir kostiumų dailininkė Justė Kondratė
Muzikinis apipavidalinimas Edgaras Žemaitis

APIE SPEKTAKLĮ
Ar žinai kokia yra laimės spalva? Oranžinė! Laimė yra apvalus
oranžinis apelsinas, tėčio malūnsparnis ir moliniai mamos puodai,
auksinė žuvelė ir moliūgų uogienė, krepšinio kamuolys ir
šermukšniai rudenį. Ir, žinoma, laimė yra Lapė. „Labas, Lape!“ - tai
šiltas, nuotaikingas ir muzikalus spektaklis vaikams, sukurtas pagal
Evelinos Daciūtės knygą „Laimė yra Lapė“. Jis pasakoja apie tai, kas
atsitinka, kai pasidalini savo bandele su kitu, apie labai paprastus,
bet labai brangius dalykus - vaiką, mamą, tėtį, draugystę ir laimę,
kuri yra švelni, kaip lapės uodega.
VAIDINA
Pijus Narijauskas, Martyna Gedvilaitė, Audronė Paškonytė, Eglė
Mikulionytė, Sigitas Šidlauskas.
Spektaklis skirtas 1-4 klasės moksleiviams. Didžiausias galimas
vietų skaičius – 102 (su lydinčiais asmenimis)
Bilieto kaina su Kultūros pasu 8 €

Daiva Čepauskaitė

LĖ-KIAU-LĖ-KIAU
Vienos dalies spektaklis (N-12)
Trukmė 1.40
Režisierė Eglė Kižaitė
Scenografijos ir kostiumų dailininkė Justė Kondratė
Kompozitorius Arūnas W Blažys

APIE SPEKTAKLĮ
Kai tau keturiolika, leki visu greičiu ir neri stačia galva, siautėji su
draugais ir myli, lipi ant stogo ir skęsti muzikoje. Norisi bučinių ir
nuotykių, vakarėlių ir juoko, pripažinimo ir galios, supratimo ir
palaikymo. Spektaklyje „Lė-kiau-lė-kiau“ paauglių pasaulis –
komplikuotas, gyvas, jautrus ir aštrus – sukurtas ir atkurtas iš
paauglių forumų internete, susitinkant ir bendraujant su 13-16 metų
vaikais. Meilė ir sekstingas, draugystė ir išdavystė, patyčios ir
vienatvė – tai iššūkiai, su kuriais susiduria šiandienos paauglys,
trokštantis būti išklausytas ir suprastas.
VAIDINA
Eglė Grigaliūnaitė, Neringa Nekrašiūtė, Martyna Gedvilaitė, Goda
Petkutė, Andrius Gaučas / Rokas Lažaunykas, Arnas Ašmonas, Pijus
Narijauskas, Gytis Laskovas.
Spektaklis skirtas 7-10 klasės moksleiviams. Didžiausias galimas vietų
skaičius – 170 (su lydinčiais asmenimis)
Bilieto kaina su Kultūros pasu 12 €

Pagal Wiliamo Shakespear‘o pjesę „Vasarvidžio nakties sapnas“

VASARVIDIS
Vienos dalies komedija (N-14)
Trukmė 1.30
Režisierė Eglė Kižaitė
Scenografijos ir kostiumų dailininkė Justė Kondratė
Muzikinis apipavidalinimas Pijus Narijauskas

APIE SPEKTAKLĮ
Meilės kerams paklūsta visi – ryžtingi jaunuoliai ir drovios merginos,
karaliai ir kunigaikščiai, fėjos ir net dievai. Ji užklumpa netikėtai ir
išeina neįspėjusi. Ji apdovanoja ypatingomis galiomis ir paverčia
bejėgiais. Ji nepavaldi logikos dėsniams ir nepaklūstanti protui. Ji
džiugina ir žeidžia. Turtina ir sekina. Ji yra dovana, netgi tada, kai
myli asilą. „Vasarvidžio nakties sapnas“ – nuostabioji V. Šekspyro
komedija, džiaugsmingai, nuotaikingai ir jaunatviškai pasakojanti
apie stebuklingą meilės gėlę - tereikia jos sultimis miegančiajam
suvilgyti akis, ir prasideda magiškas nubudimas.
VAIDINA
Eglė Grigaliūnaitė, Neringa Nekrašiūtė, Goda Petkutė, Andrius
Gaučas / Rokas Lažaunykas, Gytis Laskovas, Gintautas Bejeris,
Pijus Narijauskas.
Spektaklis skirtas 8-12 klasės moksleiviams. Didžiausias galimas vietų
skaičius – 170 (su lydinčiais asmenimis)
Bilieto kaina su Kultūros pasu 10 €

Ekskursija Nacionaliniame
Kauno dramos teatre
Trukmė 1.00

APIE EKSKURSIJĄ
Ar žinojote, kad pagrindiniame Nacionalinio Kauno dramos teatro
pastate veikia trys vaidybinės aikštelės: Didžioji scena, Rūtos salė ir
Mažoji scena? O kur dar grimo kambariai, grimo cechas, siuvykla,
butaforijos dirbtuvės, kuriose gimsta spektaklių dekoracijos ir patys
įvairiausi spektaklyje naudojami daiktai! Ekskursijos metu
aplankysite visas scenas, cechuose susitiksite su čia dirbančiais
meistrais – kiekvienoje stotelėje sužinosite įdomią šio teatro istoriją,
išgirsite atsakymus į jums rūpimus klausimus.

Ekskursija skirta 1-12 klasės moksleiviams. Nuo 15 iki 25 dalyvių.
Bilieto kaina su Kultūros pasu 3 €

Kviečiame pasinaudoti Nacionalinio Kauno dramos teatro renginiais,
dalyvaujančiais Kultūros paso programoje.
Daugiau informacijos:
SKAISTĖ JURĖNĖ
Tel. 8 656 06966
fabrikas@dramosteatras.lt

