
LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS CENTRAS 

2014 M.  TRADICINIAI RENGINIAI  

 

Data Renginio 

pavadinimas 

Trumpa informacija Vieta 

  SAUSIS MĖN.  

2014-01-

11 

Šventinis M. L. 

Rėzos 238-ųjų 

metinių minėjimas, 

M. L. Rėzos vardo 

premijos teikimo 

ceremonija 

Šventinis M. L. Rėzos 238-ųjų 

metinių minėjimas, 

M. L. Rėzos vardo premijos teikimo 

ceremonija 

 

Organizatoriai: Neringos 

savivaldybė, Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

Juodkrantės Liuteronų, 

evangelikų  bažnyčia  

(L.Rėzos g. 56, 

Juodkrantė).   

13 d. Akcija „Atmintis 

gyva, nes liudija“  

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 

8.00 val. Žvakių deginimas languose 

 

Liudviko Rėzos  

kultūros centras  

(L. Rėzos g. 8, 

Juodkrantė). 

  VASARIS MĖN.   

16 d. Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 

 

Dalyvauja Liudviko Rėzos kultūros 

centro meno kolektyvai 

Liudviko Rėzos  

kultūros centras  

(L. Rėzos g. 8, 

Juodkrantė). 

  KOVAS MĖN.   

4 d.  „Užgavėnės“ „Užgavėnės“  

Dalyvauja Liudviko Rėzos kultūros 

centro meno kolektyvai 

 

Juodkrantės viešosios 

erdvės 

11 d.  „Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo diena“ 

„Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena“ koncertas 

 

Dalyvauja Liudviko Rėzos kultūros 

centro meno kolektyvai 

Liudviko Rėzos  

kultūros centras  

(L. Rėzos g. 8, 

Juodkrantė). 

  BALANDIS MĖN.  

18 d.  Edukacinis 

užsiėmimas „Velykų 

margutis“ 

Edukacinis užsiėmimas „Velykų 

margutis“ 

Liudviko Rėzos  

kultūros centras  

(L. Rėzos g. 8, 

Juodkrantė). 

                                              GEGUŽĖ MĖN.  

30 d. VIII regioninė Vaikų 

ir jaunimo šokių 

šventė „Sveika 

vasara“  
  

VIII regioninė Vaikų ir jaunimo 

šokių šventė.  

Dalyvauja Neringos meno mokyklos 

bei svečių šokių kolektyvai.  

 

Organizatoriai- Liudviko Rėzos 

kultūros centras,  

Liudviko Rėzos  

kultūros centro lauko 

estrada  

(L. Rėzos g. 54, 

Juodkrantė).   



Neringos meno mokykla.  

 

                                        BIRŽELIS MĖN.  

14 d. Gedulo ir Vilties 

dienos minėjimas ir 

koncertas.  

  

 

Gedulo ir Vilties dienos minėjimas ir 

koncertas.  

 Dalyvauja Liudviko Rėzos kultūros 

centro moterų vokalinis ansamblis 

„Neringa“  

Meno vadovė  

Rita Rušinskienė. 

Organizatorius – Liudviko Rėzos 

kultūros centras  

   

Juodkrantės Pranciškaus  

Asyžiečio bažnyčia  

(L.Rėzos g. 56, 

Juodkrantė).   

21 d. Tarptautinio pianistų, 

stygininkų ir 

pučiamųjų 

instrumentalistų 

festivalis 

„Renesanse“ 

Tarptautinio pianistų, stygininkų ir 

pučiamųjų instrumentalistų festivalio 

žiurį narių koncertas. 

Organizatoriai: Klaipėdos 

universiteto tęstinių studijų 

instirutas, Klaipėdos Juozo Karoso 

muzikos mokykla, Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

Liudviko Rėzos  

kultūros centras  

(L. Rėzos g. 8, 

Juodkrantė). 

23 d. Joninės Joninės. 

Dalyvauja Liudviko Rėzos kultūros 

centro meno kolektyvai ir svečiai 

Liudviko Rėzos  

kultūros centro lauko 

estrada  

(Prano Domšaičio 

galerijos ekspozicinių 

pastatų grupė 

 Miniatiūrų muziejaus 

kiemelyje, L. Rėzos g. 3 

Juodkrantė).   

LIEPA MĖN. 

2 d. 

9 d.  

16 d.  

23 d.  

30 d. 

Tarptautinis pianistų, 

stygininkų ir 

pučiamųjų 

instrumentalistų 

festivalis 

,,Impresijos“ 

Tarptautinis pianistų, stygininkų ir 

pučiamųjų instrumentalistų festivalis.  

Dalyvauja fortepijono, styginių ir 

pučiamųjų specialybių tarptautinių 

konkursų laureatai ir diplomantai 

nuo 6 iki 35 m. amžiaus.  

 

 

18 val. Liudviko Rėzos 

kultūros centro parodų 

salė (L.Rėzos g. 8, 

Juodkrantė). 

 

9-13 d. 

 

 „Baltis voice – 2014 

Juodkrantė“. 

 

Antrą kartą Juodkrantėje vyks 

tarptautinis vaikų ir jaunimo 

festivalis-konkursas „Baltic Voice“, į 

kurį suvažiuos jaunoji karta ne tik iš 

Lietuvos miestų bet ir iš užsienio 

šalių, kuri puoselėja dainavimo 

žanrą, tobulina savo dainavimo 

įgūdžius ir skleidžia žinią apie 

jaunimo polėkius, siekius žengiant 

meno, muzikos platybės keliu. 

Liudviko Rėzos  

kultūros centro lauko 

estrada  

(L. Rėzos g. 54, 

Juodkrantė).   



Pagrindinis festivalio tikslas-

sukviesti vaikus ir jaunimą iš visų 

šalių, suteikiant jiems galimybę kartu 

pasidalinti savo pasiekimais mene ir 

įrodyti, kad menas tai jėga, kuri 

jungia tautas peržengdama visas 

sienas. Festivalio-konkurso 

kulminacija-birželio 28 dieną 

laureatų finalinis koncertas „Baltic 

Voice-2013 Juodkrantė“. 

Projektas - tarptautinis vaikų ir 

jaunimo festivalis-konkursas 

Organizatoriai – Liudviko Rėzos 

kultūros centras, Mažeikių rajono 

savivaldybės  kultūros centras. Jazz 

studija „Lietutis“   

RUGPJŪTIS MĖN. 

23 d.  

,,Pūsk, vėjuži!“  

  

VII-osios šventės dėmesys Pamario 

krašto ir Aukštaitijos  krašto etninei 

kultūrai, dainuojamajai tautosakai, 

tautiniam kostiumui. 

Šventė skirta Prūsų Lietuvos 

(Mažosios Lietuvos) tautosakos 

rinkėjų vardams įprasminti, ir visų 

pirma ji siejama su Kuršių nerijoje 

gimusio Karaliaučiaus universiteto 

profesoriaus Martyno Liudviko 

Rėzos – vieno iškiliausių Rytų 

Prūsijos kultūros veikėjo – vardu. 

,,Pūsk, vėjuži!“ – tai siekis gaivinti 

žemininkų ir kopininkų kultūrą 

pamario krašte, o ypač – kadaise 

labai savitas ir populiarias 

Juodkrantės ir visos Kuršių nerijos 

žvejų švenčių tradicijas.  

Organizatorius – Liudviko Rėzos 

kultūros centras.  

  

Dalyvauja Liudviko Rėzos kultūros 

centro meno  

kolektyvai ir svečiai. 

 

Kuršių marių pakrantė,  

Juodkrantės viešosios 

erdvės.   

9d. Muzikinis rugpjūtis 

pajūryje“   

XVII tarptautinio festivalio „Muzikinis 

rugpjūtis pajūryje“  koncerto „Operetė – 

mano meilė“  

Organizatorius BĮ Klaipėdos valstybinis 

muzikinis teatras 

Liudviko Rėzos  

kultūros centro lauko 

estrada  

(L. Rėzos g. 54, 

Juodkrantė).   

  LAPKRITIS MĖN.  



10-15 d. 53-ojo Neringos 

gimtadienio šventė 

53-ojo Neringos gimtadienio šventė 

Visas lapkričio mėn. 

Neringos kultūros ir švietimo įstaigos 

Organizatoriai – Neringos savivaldybė, 

kultūros ir švietimo įstaigos 

Liudviko Rėzos  

kultūras  

(L. Rėzos g. 8, 

Juodkrantė).   

  GRUODIS MĖN.  

1-15 Advento renginiai Advento renginiai.  

Adventinio vainiko pynimas, 

pašnekesiai apie kūčių stalą, vaišes, 

Kalėdiniai karpiniai. 

 

Liudviko Rėzos  

kultūras  

(L. Rėzos g. 8, 

Juodkrantė).   

21 „Mes laukiam, 

Viešpatie tavęs“ 

Advento popietė  

„Mes laukiam, Viešpatie tavęs“ 

Meno vadovė Rita Rušinskienė. 

Organizatorius – Liudviko Rėzos 

kultūros centras 

 

 

 

Organizatoriai pasilieka  teisę koreguoti renginių datas ir laiką. 


