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1999-aisiais pradėtas organizuo� chorinės muzikos fes�valis „Šviesa 
amžinoji dainos“. Bėgant metams, „Šviesa amžinoji dainos“ išaugo į 
tarptau�nį fes�valį, kuriame skambėjo chorų iš Latvijos, Es�jos, Bulgarijos, 
Rusijos, Gruzijos, Vengrijos atliekamos dainos. Į šeštąjį fes�valį akompanuo� 
chorams pakviestas pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“, sep�ntąjį – 
Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“, aštuntąjį – orkestras 
„Panevėžio garsas“, kuris šiais metais akompanuos jau penktąjį kartą.

2019 metais fes�valio programą papildė liaudies šokių kolektyvai, 
todėl fes�valis tapo tarptau�niu chorinės muzikos ir liaudies šokių fes�valiu 
„Čia mes laimingi“ 

Gegužės 25–31 dienomis Jonavoje vyks jau dvyliktasis fes�valis, 
kuriame dalyvaus svečiai iš Sakartvelo ir Es�jos bei 8 chorai ir 8 šokių 
kolektyvai iš Lietuvos.

Pagrindiniame fes�valio koncerte „Čia mes laimingi“ numaty� 
jung�niai kūriniai chorams, vyresniųjų ir senjorų šokių grupėms. Siekdami 
s�prin� aukštą fes�valio kultūrinę-meninę vertę, prisijung� prie fes�valio 
pakvietėme profesionalių atlikėjų. 

Tris dainas chorai atliks improvizuojant profesionaliems džiazo 
muzikantams: gitaristui, kompozitoriui Aleksandrui Duniui, perkusininkui 
Arkadijui Gotesmanui ir solistei, menininkei Skaidrai Jančaitei.

Fes�valio koncertai vyks Ukmergėje, Birštone, Ramučiuose, Jonavoje.
Jonavoje fes�valio dienomis koncertai numaty� Sąjūdžio aikštėje, Ramybės 
skvere, Rimkų mikrorajone, Joninių slėnyje bei Panoterių ir Kulvos kultūros 
centruose.
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Gerbiami svečiai, ponios ir ponai,

Labai malonu pasveikin� Jus tarptau�niame muzikos ir šokių 
fes�valyje „Čia mes laimingi“ Jonavoje.

Kas antrus metus mūsų Joninių slėnyje vykstan�s fes�valis užima 
garbingą vietą Lietuvos kultūriniame gyvenime nuo tada, kai pirmą kartą 
buvo surengtas daugiau nei prieš 20 metų. Šiemet fes�valyje dalyvauja 
daugiau nei 400 dainininkų, šokėjų ir muzikantų ne �k iš įvairių Lietuvos 
regionų, bet ir Gruzijos bei Es�jos.

Tai yra puiki galimybė suvieny� ir sutelk� skir�ngų šalių ir amžiaus 
žmones bendram kultūriniam renginiui, ska�n� aktyvų visuomenės 
dalyvavimą ir įsitraukimą bei išlaiky� dainų ir šokių tradicijos 
gyvybingumą.
Ačiū visiems už dalyvavimą, sveiki atvykę į Jonavą!

Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius



Mieli fes�valio dalyviai,

 Jūsų dėka Jonava šiandien pilna dainos skambesio, šokio džiaugsmo, 
kultūros šviesos! 

Šių metų fes�valis ,,Čia mes laimingi“ – dar tur�ngesnis nei anksčiau. 
Dainų fes�valį papildė liaudiškų šokių grupės, profesionalūs atlikėjai bei 
užsienio kolektyvai iš Es�jos ir Sakartvelo. Tad galėsime mėgau�s 
kultūriniais mainais, nuostabiais solo numeriais ir nepakartojama 
bendryste, kurią dovanoja universali muzikos kalba. 

Nuostabu maty�, kaip pasku�nį pavasario savaitgalį Jonava tampa 
chorinės muzikos ir liaudiškų šokių oaze, trumpam a�traukiančia mus visus 
nuo skubos, neatliktų darbų ir suburiančia draugėn puoselė� tradicijų. 

Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro direktorius 
Sergejus Jefimenka
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Jogevos kamerinis choras įkurtas 2004 metais. Nuo 2020 metų rudens 
chorui vadovauja Merike Ka�, anksčiau buvusi to pa�es choro dainininkė. 

Kamerinio choro repertuare skamba labai įvairi muzika – liaudies 
muzika, džiazas, žinomų populiarių filmų melodijos ir chorinės muzikos 
klasika. 2016 metais kartu su populiaria estų dainininke Gerli Padar choras 
dalyvavo popmuzikos televizijos šou. 

Nuo 2009 metų Jogevos kamerinis choras dalyvauja kiekvienoje Es�jos 
dainų šventėje.                                                                            

Fes�valyje Jonavoje Jogevos kamerinis choras dalyvauja jau trečią 
kartą. „Mums visada pa�nka koncertuo� Lietuvoje dar ir dėl to, kad mūsų 
chore dainuoja lietuvė“ – sako choro dirigentė“. 

Jogevos kamerinis choras 
(Es�ja)

 Choro meno vadovė ir dirigentė Merike Ka�



 Vyrų folkloro ansamblis „Odoia“ susikūrė 2009 m. Ansamblis aktyviai 
dalyvauja įvairiuose Zugdidi miesto renginiuose. Per daugelį metų kolektyvas 
dalyvavo daugelyje konkursų-fes�valių, koncertavo Turkijoje, Prancūzijoje, 
Italijoje, Lietuvoje, Ukrainoje, Austrijoje ir kt. Ansamblis yra daugelio 
konkursų-fes�valių laureatas. Išleido kompak�nę plokštelę, kurioje skamba 
senovės megreliečių liaudies dainos.

 Zugdidi savivaldybės folkloro ansamblis 
„Odoia“ 
(Sakartvelas)

Ansamblio vadovas Orestas Sitchinava



Šokių kolektyvas susikūrė 1980 m. Grupės pavadinimas kilęs iš estų 
liaudies šokio pavadinimo. Kolektyvas jau atšventė veiklos 30-me�. 
„Kaaratsim“ šoka folklorinius ir scenai pritaikytus liaudies šokius. Šokėjai per 
30 metų išmoko daugiau nei 80 įvairių šokių.

Pirmoji vadovė Andi Einaste grupei vadovavo nuo 1985 iki 2000 m. Nuo 
2000 metų iki dabar vadovauja Aino Sobakas.

Kolektyvas yra šokęs įvairiose šokių šventėse Švedijoje, Vengrijoje, 
Latvijoje, Rusijoje, Čečėnijoje, Prancūzijoje bei Es�jos dainų ir šokių 
šventėse.

Jogevos liaudies šokių grupė 

„Kaaratsim“ 

(Es�ja)
Grupės vadovė Aino Sobak
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Kėdainių kultūros centro kamerinis choras 
„AVE MUSICA“

Choro meno vadovas ir dirigentas Algirdas Viesulas

Kamerinis choras „Ave musica“, kolektyvo vadovo Algirdo Viesulo 
įkurtas 1996 metais ir jau spėjo įgy� pripažinimą įvairiuose konkursuose, 
fes�valiuose Lietuvoje bei užsienyje: Pasaulio Lietuvių Dainų šventės chorų 
konkurse laimėta I-oji vieta (2002 m., Vilnius), o A. Viesului įteiktas geriausio 
dirigento prizas. Tarptau�niame chorų konkurse Barselonoje (2002 m., 
Ispanija) laimėtas sidabro medalis. Tarptau�niame chorų konkurse Rodo 
saloje (2003 m., Graikija) laimėtas bronzos medalis. Tarptau�niame chorų 
konkurse Daugpilyje (2005 m., Latvija) laimėta II-oji vieta, o A.Viesului 
įteiktas geriausio dirigento prizas. Tarptau�niame chorų konkurse „Riva del 
Garda“ (2007 m., Italija) laimėta II-oji vieta bei VI laipsnio aukso diplomas ir 
kt.

Už pasiektus nuopelnus, 2003 metais chorui „Ave musica“ buvo 
suteikta nominacija „Naujai suspindusi žvaigždė“ ir įteikta  Nacionalinio 
kultūros centro  nominacija  „Aukso paukštė“.

Su koncer�nėmis kelionėmis choras yra lankęsis Norvegijoje, Latvijoje, 
Ispanijoje, Danijoje, Lenkijoje, Italijoje, Švedijoje, Kroa�joje, Čekijoje, 
Turkijoje, Belgijoje.



Raudondvario kultūros centro mišrus choras 

„Svajonė“
Choro meno vadovė ir dirigentė Renata Mišeikienė

Choro koncertmeisterė Ugnė Barysaitė

Choras įkurtas 1960 metais. Pažymint kūrybinės veiklos 45 metų 
sukak�, jis pavadintas „Svajonės“ vardu. Kolektyve dainuoja įvairių profesijų 
ir kartų atstovai. Repertuarą sudaro lietuvių ir užsienio kompozitorių, 
liaudies, pasaulie�niai ir sakraliniai kūriniai. Per savo gyvavimo metus 
kolektyvas dalyvavo respublikinėse ir regioninėse, Kauno miesto ir Kauno 
rajono dainų šventėse, chorinės ir sakralinės muzikos fes�valiuose.

Koncer�niai maršrutai driekėsi į Es�ją, Ukrainą, Rusiją, Baltarusiją, 
Latviją, Lenkiją, Kaliningrado sri�. Choras nuolat dalyvauja bendruomenės ir 
parapijos renginiuose, prisideda organizuojant tradicinį Juozo Naujalio 
mišrių chorų fes�valį Raudondvaryje. Kolektyvas 2009, 2014 ir 2018 m. 
dalyvavo Lietuvos dainų ir šokių šventėse. Per daugiau kaip 50 metų prie 
choro dirigento pulto stovėjo ne vienas vadovas: J. Vaičekauskas, V. 
Naraškevičius, I. Batai�enė, V. Preikša, S. Ruzgienė, R. Juzikėnas, A. 
Bagočienė.



Vilkaviškio kultūros centro 
mišrus kamerinis choras

 „UOSIJA“
Choro meno vadovė ir dirigentė Laima Venclovienė

Choras įkurtas 1996 metais. Kolektyvo programoje yra įvairių s�lių 
pasaulie�nės ir sakralinės vokalinės muzikos kūrinių. „Uosija“ aktyviai 
dalyvauja respublikiniuose, tarptau�niuose renginiuose, fes�valiuose bei 
konkursuose: Pasaulio Lietuvių dainų šventė Vilniuje (1998, 2003 m.), M. K. 
Čiurlionio chorų fes�valyje Druskininkuose (2000 m.), Č.Sasnausko chorų 
fes�valyje Lazdijuose (2001, 2004, 2006, 2008 m.), S.Šimkaus chorų 
fes�valyje Jurbarke (2002 m.), Bal�jos ir šiaurės šalių chorų fes�valyje 
Klaipėdoje (2002 m.), Tartu (2008 m.), Dainų šventėje Kaune „Tėvynės 
balsai“, skirtoje dainų švenčių 80-iui (2004 m.). Tarptau�niame chorų 
konkurse „Silver Bells“ Daugpilyje (2007 m. Latvija) užėmė III vietą ir kt.

2013 m. respublikiniame Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse 
„Uosijai“ patvir�nta antra kategorija ir įteiktas specialus prizas „Už Lietuvos 
kompozitorių kūrinių propagavimą“.

Choras dalyvavo visose nuo 1997 m. Lietuvoje įvykusiose 
Respublikinėse Dainų ir šokių šventėse. 



Kauno rajono Samylų kultūros centro 
moterų choras 

„Žaisa“
Choro meno vadovė ir dirigentė Laimutė Dzedaravičienė

Koncertmeisterė Indrė Grušelionytė

Choras „Žaisa“ įkurtas 1963 m. Nuo 1983 m. chorui vadovauja Laimutė  
Dzedaravičienė. Choro repertuare – lietuvių ir užsienio kompozitorių 
klasikinė, šiuolaikinė bei sakralinė muzika. 

Nuo 1965 m. kolektyvas dalyvauja visose Respublikinėse Dainų 
šventėse bei respublikiniuose fes�valiuose  „Su jūra dainuok“ Palangoje, 
„Mūsų dainose“ Vievyje ir „Šviesa amžinoji dainos“ Jonavoje. Taip pat 
sakralinės muzikos fes�valiuose Domeikavos, Prienų, Elektrėnų, Pakuonio 
bei Išlaužo bažnyčiose.

Choristai giedojo Romos ir Venecijos (Italija) bažnyčiose bei 
Prancūzijoje San Mišelio vienuolyne. Su koncer�ne programa choras lankėsi 
Lenkijoje, Čekijoje ir  Kroa�joje. Nacionalinis kultūros centras kolektyvui  yra 
suteikęs II kategoriją. nuo 1997 m. Lietuvoje įvykusiose Respublikinėse 
Dainų ir šokių šventėse. 



Kaišiadorių kultūros centro kamerinis choras 

„Do-diez“
Choro meno vadovė ir dirigentė Laima Mažuolytė

Choro koncertmeisteris Danas Juškevičius

Choras „Do-diez“ susibūrė 2010 metais. Jo įkūrėja ir ilgametė vadovė  
Laima Mažuolytė. „Do-diez“ aktyviai dalyvauja respublikiniuose renginiuose, 
fes�valiuose, konkursuose: choras dalyvavo (2012, 2017, 2018 m.) vakarų 
Lietuvos krašto Dainų šventėse Klaipėdoje, Respublikinėse Dainų šventėse 
Zarasuose (2013, 2019, 2014 m.), Vilniaus Gospel fes�valyje (2015, 2017 m.), 
Kalėdiniame labdaros koncerte su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų 
orkestru Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje. Choristai dainavo 
daugelyje Lietuvos dainų švenčių. 2020 m. vasarą choras nufilmavo savo 
pirmą vaizdo klipą, su kuriuo dalyvavo LRT muzikinių vaizdo klipų konkurse ir 
laimėjo publikos simpa�jų nominaciją. 2021 m. birželio mėnesį dalyvavo 
nuotoliniame fes�valyje-konkurse „Musica Orbis Prague fes�val 2021“ ir 
komisijos sprendimu laimėjo sidabro medalį bei specialų prizą už tobulą 
vaizdo klipą.



Kazlų Rūdos kultūros centro moterų choras 

„Sedula“
Choro meno vadovė ir dirigentė Rima Berentaitė

Moterų choras „Sedula“ susibūrė 1997 metais. Šis moterų choras yra 
nuola�nis Lietuvos dainų švenčių dalyvis. Dažnai dalyvauja respublikiniuose 
renginiuose, fes�valiuose bei konkursuose.



Jonavos kultūros centro mišrus choras 

„Žemyna“
Meno vadovė ir dirigentė Solveiga Maslauskaitė

Koncertmeisterė Andrijana Juškevičienė

Choras įkurtas 1967 gegužę. „Žemynos“ atliekami kūriniai skambėjo 
rajono ir respublikiniuose renginiuose, šventėse bei koncertuose, 
tarptau�niuose fes�valiuose ir konkursuose, Korėjos Liaudies 
Demokra�nėje Respublikoje, Italijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, 
Latvijoje, Lenkijoje, Vokie�joje, Čekijoje. Nuo pat įsikūrimo choras yra 
nuola�nis Lietuvos ir Pasaulio lietuvių Dainų švenčių dalyvis. Lietuvos 
suaugusiųjų chorų konkurse 2017 m. chorui „Žemyna“ buvo suteikta II 
meninio lygio kategorija ir laimėta 2-oji vieta  bei dvi nominacijos II-me ture – 
už lietuvių kompozitorių kūrinių atlikimą ir už sceninį įvaizdį.

2019 m. mišrus choras „Žemyna“ dalyvavo tarptau�niame „Claudio 
Monteverdi“ chorų konkurse Venecijoje, E ir B kategorijose pelnė du I 
laipsnio Bronzos diplomus.



Jonavos kultūros centro moterų choras 

„Guoba“
Meno vadovas ir dirigentas Jonas Lamauskas

Koncertmeisterė Andrijana Juškevičienė

Moterų choras „Guoba“ suburtas Jonavos baldų kombinate. Vėliau, 
Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę, kolektyvas tęsė veiklą Jonavos rajono 
savivaldybės kultūros centre. Švenčiant choro 25-ąjį gimtadienį, jam 
suteiktas ,,Guobos“ vardas. 2014 m. ,,Guoba“ šventė savo 40-ąjį gimtadienį. 
Chore dainuoja 20 įvairaus amžiaus moterų. 

„Guoba“ yra visų respublikinių, Kauno dainų švenčių ir įvairių chorų 
fes�valių dalyvis. Choras ne kartą dalyvavo Jonavos, Palangos, Ginkūnų 
(Šiaulių raj.) chorų fes�valiuose, koncertavo daugelyje Lietuvos miestų ir 
miestelių. Lankėsi Prahoje, Lenkijoje, Latvijoje, Slovakijoje, Rusijoje, Es�joje 
ir kituose Europos miestuose. Nacionalinis kultūros centras chorui yra 
suteikęs antrą kategoriją.
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Palangos kultūros ir jaunimo centro 
vyresniųjų liaudiškų šokių grupė 

„Banguolis“
 Vadovė Janina Serapinienė

Palangos kultūros ir jaunimo centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė 
„Banguolis“ kūrybinę veiklą pradėjo 1996 metais. Per du dešimtmečius 
kolektyvas tapo brandus ir yra kviečiamas atstovau� ne �k Palangos miestui, 
bet ir Lietuvai – dalyvauja miestų ir miestelių renginiuose, Respublikinėse 
dainų šventėse, tarptau�niuose Europos tautų kultūros fes�valiuose. 
„Banguolis“ su lietuvišku šokiu jau spėjo supažindin� Prancūzijos, Ispanijos, 
Švedijos, Italijos, Vokie�jos, Šveicarijos, Kroa�jos, Suomijos gyventojus.

„Banguolio“ šokių grupės kūrybinę veiklą vainikavo surengtas ir jau 
tradiciniu tapęs tarptau�nis liaudiškų šokių fes�valis „Palangos miestely“. 
Kiekvieną rudenį šokiai ir muzika pasklinda Palangos erdvėse ir įtraukia į 
šokio sūkurį miestelėnus bei kurorto svečius.



Jonavos kultūros centro 
vyresniųjų šokių grupė 

„Varūna“
Vadovė Gerda Mykolai�enė

2009 m. kolektyvą subūrė pirmoji vadovė Rita Pilypienė. Nuo 2021 m. 
„Varūnai“ vadovauja Gerda Mykolai�enė. Kolektyvas dalyvauja įvairiose 
šventėse ir konkursuose Lietuvoje bei užsienyje: 2012 m. kolektyvas 
sėkmingai debiutavo respublikiniame šokių konkurse „Pora už poros“. 
Regioniniame šio konkurso ture Širvintose „Varūna“ laimėjo III vietą, 2013 m. 
Respublikiniame suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių konkurse „Pora už 
poros“ laimėjo II vietą, 2014 m. „Varūna“ atstovavo Jonavos rajonui Lietuvos 
dainų šventėje „Čia – mano namai“, o 2016 m. kolektyvas dalyvavo moterų 
dainų šventėje Jogevos mieste, Es�joje. 2018 m. tarptau�niame šokių 
konkurse Kroa�joje „Adria�c Zadar open“ pelnė I vietą. 2018 m. Lietuvos 
nacionalinis Kultūros centras Jonavos KC vyresniųjų liaudiškų šokių grupei 
„Varūna“ suteikė I kategoriją. 



Kauno rajono Raudondvario kultūros 
centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė 

„Vėjo malūnėlis“
Vadovė Jolanta Zizienė

Raudondvario kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Vėjo 
malūnėlis“ savo veiklą pradėjo 2003-iais metais ,nuo jaunučių grupės, ir ją 
tęsia lig šiol, būdama jau vyresniųjų kategorijoje. Kolektyvas yra paruošęs 
tau�nių ir folklorinių šokių programą. Jau tris kartus organizavo vyresniųjų 
liaudiškų šokių kolektyvų šventę „Sušok�nis“.

„Vėjo malūnėl io“  šokėja i  aktyvia i  dalyvauja  kultūr inėje 
bendruomeninėje veikloje, savanoriauja įvairiuose renginiuose. Ypa�ngai 
aktyviai įsijungė į Kaunas – Europos kultūros sos�nė 2022 projektą 
„Šiuolaikinė seniūnija“. 2019–2022 m. dalyvavo įvairiuose respublikiniuose 
konkursuose ir fes�valiuose: „Šokio sūkury“ (Tauragė), „Subatėlė“ 
(Raudondvaris), „Šok, trypk, linksmas būk“ (Raudondvaris), „Ežerų šėl�nis“ 
(Ignalina), „Veliuonos kadrilis“ (Veliuona). 2021-ais metais respublikiniame 
fes�valyje-konkurse „Pora už poros“ pelnė II vietą. 2023-iais metais grupė 
švęs kūrybinės veiklos 20-me�.



Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus 
vyresniųjų liaudiškų šokių grupė 

„Volungė“
 Vadovė Virginija Čereškienė-Beviršė

Šokių kolektyvas „Volungė“ įkurtas 2000 m. Šokėjai – aktyvūs Lietuvos 
dainų švenčių, tarptau�nių ir respublikinių fes�valių, konkursų dalyviai.
Per 2019–2022 m. kolektyvas tarptau�niuose ir respublikiniuose 
konkursuose pelnė aštuonis I laipsnio ir vieną II laipsnio diplomą. 2021 m. XI 
pasauliniame čempionate „World folk 2021“, vykusiame Bulgarijoje, pelnė 
GRAND PRIX diplomą, auksinį Orfėjų, auksinį pasaulio folkloro fes�valių 
asociacijos (WAFF) medalį. 

Kolektyvas koncertavo Es�joje, Latvijoje, Vokie�joje, Turkijoje, 
Bulgarijoje, Čekijoje, Kroa�joje, Ukrainoje. 2018 m. šokių kolektyvui 
„Volungė“ suteikta I kategorija.



Kėdainių kultūros centro 
senjorų liaudiškų šokių grupė 

„Lankesa“
Vadovė Virginija Čereškienė-Beviršė

Nuo 1980-jų „Lankesa“ yra visų rajono ir Lietuvos dainų švenčių dalyvė. 
„Lankesa“ nuola�nė suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių ir ansamblių 
tradicinių varžytuvių „Pora už poros“ dalyvė, pelniusi šio konkurso trečiąją ir 
tris kartus antrąją vietas, o 2009 m. tapusi laureate.

Lietuvos Nacionalinis kultūros centras 2009 metais kolektyvui skyrė 
„Aukso paukštės“, o 2010 metais – „Geriausios suaugusiųjų šokių grupės ir 
jos vadovo“ nominaciją. Šokėjai aktyvūs rajono švenčių, įvairių renginių, 
fes�valių, respublikinių ir tarptau�nių konkursų dalyviai.

Su koncer�nėmis programomis kolektyvas lankėsi Es�joje, Latvijoje, 
Vokie�joje, Italijoje, Bulgarijoje.



Naujosios Vilnios kultūros centro 
senjorų liaudiškų šokių grupė 

„Lendrūnas“
Vadovė Virginija Čereškienė-Beviršė

Šokių grupė „Lendrūnas“ suburta 2006 metais. Nuo 2008 m. 
kolektyvas aktyviai dalyvauja visuose Vilniaus miesto kultūriniuose 
renginiuose, Lietuvos dainų šventėse. Taip pat koncertavo Lenkijoje, 
Latvijoje, Gruzijoje, Kroa�joje. 2021 metais X respublikiniame suaugusiųjų 
liaudiškų šokių kolektyvų konkurse „Pora už poros“ (miestų grupėje) tapo 
laureatais. 2021 metais kolektyvui suteikta I kategorija. Kolektyvas 
vadovaujasi kredo: „Šokome vakar, šokom šiandien, šoksim rytoj, nes šokis – 
mūsų gyvenimas“. 



Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centro 
liaudiškų šokių grupė 

„Svaja“
Vadovė Dainora Venslovienė

Kolektyvas „Svaja“ susibūrė prieš 20 metų. Tuomet pradėjo šok� 
keturios skir�ngų profesijų linksmų bendraminčių šokėjų poros. Vėliau 
prisijungė ki� nariai, ir taip visi kartu nuo 2007 metų pradėjo dalyvau� 
įvairiose respublikinėse dainų ir šokių šventėse. Šokių grupė kartu švenčia 
įvairias šventes ir šoka tau�nius šokius savo bendruomenei, koncertuoja 
Lietuvoje ir tarptau�niuose fes�valiuose už Lietuvos ribų.

Kolektyvas „Svaja“ rengia tradicija tapusį liaudiškų šokių fes�valį 
„Šokio pavilio�“. 



Jonavos kultūros centro 
senjorų šokių grupė 

„Jonrugė“
Vadovė Rita Pilypienė

Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro senjorų liaudies šokių 
kolektyvas „Jonrugė“ įkurtas 2019 metais. Tais pačiais metais, gegužės 
mėnesį, jonrugiečiai kartu su vyresniųjų šokių grupe „Varūna“ Jonavoje 
organizavo tarptau�nį chorinės muzikos ir liaudiškų šokių fes�valį „Šviesa 
amžinoji dainos“. 2020 m. kolektyvo poros sukosi Jonavos sporto arenoje 
vykusiame  šven�niame koncerte „30 AČIŪ už Lietuvą“. Prasidėjus karan�nui 
kolektyvo koncer�nė veikla buvo pristabdyta. Tačiau 2020 metų vasarą 
jonrugiečiai koncertavo Joninių, miesto ir rudens šventėse bei Kultūros 
dienai skirtuose renginiuose. Kolektyvas 2019, 2020 m. aktyviai dalyvavo 
respublikinėje akcijoje „Visa Lietuva šoka“, 2021 m. pervadintoje į akciją 
„Visa Bal�ca šoka“. 

2021 metais kolektyvas dalyvavo XIII suaugusiųjų liaudiškų šokių 
kolektyvų fes�valyje „Pora už poros 2021“, kuriame užėmė IV vietą. 
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Panevėžio muzikinio teatro 
pučiamųjų orkestras

„Garsas“
Panevėžyje profesionalus pučiamųjų instrumentų orkestras įkurtas 

1962 metais, jo vadovu tapo Aleksandras Domarkas. „Garsas“ – šiuo vardu 
orkestras vadinamas nuo 1973 metų. Per pastaruosius šešis dešimtmečius 
orkestrui vadovavo Leonas Trasykis, Tautvydas Karkauskas, Genadijus 
Afanasjevas, Gediminas Lelys, Remigijus Vilys, Vidmantas Tamoliūnas, 
Laimu�s Raziūnas. Nuo 2017 metų „Garsas“ yra Panevėžio muzikinio teatro 
kolektyvas, dirigentas – Martynas Bražas. Orkestras groja šventėse, 
dalyvauja žanriniuose fes�valiuose, vykdo edukacines veiklas, rengia įvairių 
s�lių muzikines programas kartu su tokiais vokalistais kaip Monika Linkyte, 
Gina Kazlauskaite, Aurimu Skirvainiu, Laima Česlauskaite, Mindaugu Rojumi 
ir kitais atlikėjais.
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Solistė Skaidra Jančaitė Gitaristas, džiazo muzikantas 
Aleksandras Dunis

Perkusininkas Arkadijus Gotesmanas





Tarptau�nis chorinės muzikos ir liaudies šokių fes�valis
ČIA MES LAIMINGI

PROGRAMA
Gegužės 26 d. (ketvirtadienis) 
18 val. Zugdidi savivaldybės liaudies ansamblio „Odoia“(Sakartvelas) 
             koncertas // Birštonas. Basanavičiaus aikštė //

Gegužės 27 d. (penktadienis)
18 val.  Zugdidi savivaldybės liaudies ansamblio „Odoia“(Sakartvelas)  
              koncertas // Jonava. Pėsčiųjų takas prie l/d „Dobilas“ //

Gegužės 28 d. (šeštadienis)                                                                                                                              
15 val. Fes�valio dalyvių koncertai // Sąjūdžio aikštė. Ramybės skveras//
16 val. Zugdidi savivaldybės liaudies ansamblio „Odoia“(Sakartvelas) 
             koncertas // Ukmergė. Savivaldybės aikštė //
16.30 val. Šven�nė eisena // Kultūros centras – Joninių slėnis //
17 val. Gala koncertas „Čia mes laimingi“ //Joninių slėnis//
             Dalyvauja: chorai, muzikos ir šokių kolektyvai iš Lietuvos, Es�jos ir 
             Sakartvelo
             Chorams akomponuoja: Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų 
                                                         orkestras „Garsas“
              Atlikėjai: perkusininkas Arkadijus Gotesmanas
                               solistė Skaidra Jančaitė
                               gitaristas, džiazo muzikantas Aleksandras Dunis
              Koncerto vedėjas: aktorius Gintaras Mikalauskas

Gegužės 29 d. (sekmadienis)                                                                                                                            
15 val. Zugdidi savivaldybės liaudies ansamblio „Odoia“  (Sakartvelas) 
             koncertas // Panoterių  kultūros centras //

15 val. Šokių grupės „Kaaratsim” ir kamerinio choro (Es�ja) koncertas
             // Kulvos kultūros centras //

Gegužės 31 d. (antradienis) 
18 val. Zugdidi savivaldybės liaudies ansamblio „Odoia“ (Sakartvelas)  
             koncertas // Ramučių kultūros centras //



Organizatorius:

Ukmergės kultūros centras
Birštono kultūros centras
Ramučių kultūros centras

Šilų seniūnija
Kulvos seniūnija

Kulvos bendruomenė

Renginį remia:

Žeimių g. 15 
Jonava, LT-55158
Tel. (8 349) 518 48

Partneriai:
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