
                                                             

                     

                                                              

 
 

Teatro teritorija: tarptautinis neįgaliųjų teatrų festivalis 

„Begaso“ prizui laimėti 
 

 

                                                               2017 m. spalio 19 d. 

Trupių registracija nuo 10 val., renginio pradžia 11 val.  

Vilniaus lenkų kultūros namuose  (Naugarduko  g. 76, Vilnius) 

                                          Konkursinė programa  

(Kiekvieno pasirodymo trukmė iki 15 min.) 

 

Festivalio vedėjai – Lietuvos žmonių su negalia sąjungos muzikinio teatro trupės ,,Impulsas‘‘ 

atlikėjai, režisierė Saulė Degutytė 

Festivalio meno vadovė – Snieguolė Dikčiūtė 

Komisijos primininkas- Vitalijus Liubota (režisierius, Kijevas),  

Komisijos narai:  Rasa Kulytė (aktorė), Ridas Viskaukas (teatro kritikas) Saulius Čėpla 

(aktorius), Renata Lisovska – Urbanovič (Vilniaus miesto savivaldybės kultūros skyriaus 

atstovė) 

11.00 Įžanginis žodis:                                                                                              Prizo  autorius             

                                                                                                                                Eugenijus Paukštė 

LR  socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis  

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentė Rasa Kavaliauskaitė 

Lenkų neįgaliųjų asociacijos ,,LitPolinva“ pirmininkas Gžegožas Saksonas 

  

1 . Spektaklis  ,,Parduotas brolis“, režisierė Silvijana Bilskytė 
Vilniaus m. biudžetinės įstaigos dienos centro „Šviesa“ teatro terapinė trupė TTT, vadovė Silvijana 

Bilskytė 



 

2. Pasaka ,,Amatą mokėsi – išsigelbėsi‘‘  

Klaipėdos regos ugdymo centro socialinio ugdymo skyriaus teatro trupė ,,Palėpė‘‘, vadovės Marcelė 

Danutė Balčiūnienė ir Loreta Aukštuolienė 

 

3. Improvizacinės trumpos istorijos pagal Kęstučio Kasparavičiaus knygą ,,Apie daiktus“ 

Vilniaus neįgaliųjų dienos centro improvizacinio skaitymo grupė ,,Lyra“, vadovai Darius Rakauskas ir 

Stanislovas Karalius 

 

4.  „Tarnaitės Domicelės gyvenimo istorija“ (inscenizacija pagal Petro Cvirkos apsakymą 

,,Kurpės“) 

Lavėnų socialinės globos namų teatro trupė, vadovas Sigitas Paliulis 

  

 

5.  Spektaklis  ,,Baba ir brolis“ 

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Plungės viltis“ teatro grupė „Kaukė“, vadovė Romualda 

Šimkuvienė 

 

 

6.  Spektaklis ,,Barbora pasiskubino“ (pagal Liudvikos Didžiulienės – Žmonos kūrinį) 

   Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro dramos studija ,,Arka“, vadovė Rima Žostautienė  

 

  

7. Spektaklis ,,Noriu į Molėtuvką“ 

Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Molėtų filialo 

trupė „Molėtuvka“, vadovas Pranas Pliuška 

 

8. Spektaklis ,,Kitoks iš Noterdamo“, teisinga ir nuoširdi istorija apie meilę, skausmą, viltį ir 

svajones 

Ikškilės ir Ogrko rajono savivaldybės (Latvijos) pozityvių žmonių teatras ,,Be sienų“ 

 

9. Judesio miniatiūra ,,Vanduo – tai gyvybė“, režisierius Titas Varnas 

VšĮ „Kurčiųjų reabilitacijos centro“ liaudies teatras ,,Mimika“, vadovas Titas Varnas 

 

10. Fantazijos Vincento van Gogo paveikslų temomis ,,Mergina baltume‘‘, režisierius Virgis 

Bortkevičius 

Kauno neįgalaus jaunimo užimtumo centro ,,Plastinės dramos teatriukas“ , vadovas Virgis 

Bortkevičius 

 

14.00  Pietūs (komisijos darbas)  

 

15. 00  Apdovanojimai  

Rėmėjai ir partneriai: Lietuvos kultūros taryba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų 

reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybė, 

Lenkų neįgaliųjų asociacijos ,,LitPolinva“, VšĮ ,,Juodosios keramikos centras“. VšĮ ,,Stalo Teatras“, 

Vilniaus Žirmūnų gimnazija 

 



Daugiau informacijos teikia Snieguolė Dikčiūtė (tel. mob. +370 652 91518, sniegamuza@gmail.com) 


