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Renginio 

data 

Renginio 

pavadinimas 

Renginio 

vieta 

Renginio reklaminis 

apibūdinimas 

Renginio 

organizatoriai 

(kontaktiniai 

telefonai) 

SAUSIS  

 

 

 

 

 

 

 

 Jūratė Miliauskaitės 

ir jos  grupės 

autorinių dainų 

vakaras 

MT D.Pavilionis (fortepijonas), A. 

Chalikovas (bosas) akustinė 

gitara R.Vilčinskas (perkusija) 

MT  

845584672 

 Vakaras su Juozu 

Erlicku. 

Naujos knygos „Ar 

gali būti, kad ir mes 

gyvename mūsų 

laikais“ pristatymas                       

MT Unikalus, taiklus, subtilus 

humoro jausmas verčia ne tik 

pasijuokti, bet ir rimtai 

susimąstyti. 

 

 

ATM 

867609595 

 A. Bražinsko 2-jų 

dalių miuziklas 

„Šnekučiai“. 

Pagal P. Cvirkos 

romaną „Meisteris 

ir sūnūs“ 

MT Sumeistrauti svajonių paukštį, 

taip pat ir meilė tėvynei 

Lietuvai – čia nešamos tuomet 

draudžiamos lietuviškos knygos 

– visa tai atsispindi miuzikle ir 

turėtų būti įdomu, netgi aktualu 

šiandienos žmogui. 

MT  

845584672 

VASARIS     

 Edukacinė 

programa  

I-V klasių 

moksleiviams  

„Muzikos garsai“ 

MT Dalyvauja Panevėžio Muzikinio 

teatro styginių kvartetas. 

Pažintis su kamerine muzika. 

 

MT 

 ir 

Styginių kvartetas, 

845464188 

16 d. Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena 

Laisvės 

aikštėje prie 

Panevėžio 

miesto 

savivaldybės  

Dalyvauja pučiamųjų 

instrumentų orkestras 

„Panevėžio garsas“ ir šokėjos. 

Vėliavos pakėlimo ceremonija. 

MT, pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

„Panevėžio 

garsas“  

845464188 

 16 d. Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienos 

eisena 

Panevėžio 

miesto 

savivaldybė - 

Cido arena, 

Panevėžys 

Dalyvauja Pučiamųjų 

instrumentų orkestras 

„Panevėžiogarsas“ ir šokėjos. 

Šventinė koncertinė programa 

eisenoje Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai paminėti. 

MT, Pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

„Panevėžio 

garsas“ 

845464188 

25 d. F. Loewe 2 dalių  

miuziklas 

„Mano puikioji 

ledi“ 

 

 

MT 

Profesorius Henris Higinsas 

susilažina su pulkininku 

Pikeringu, jog gali purviną 

gatvės mergelę Elizą paversti 

rafinuota ir elegantiška dama. 

MT  

845584672 

04 d. F. Leharo 2-jų MT Keletas pasaulinio garso MT  



veiksmų operetė 

„Linksmoji našlė“ 

Rež. N. Petrokas 

šlageriais virtusių melodijų, 

užliejančių sielą svaiginančiais 

smuiko garsais, neįmantrus, 

smagiai intriguojantis siužetas, 

aistringi vengriški šokiai naujai 

suskambės muzikinio teatro 

scenoje. 

845584672 

07 d. OKT/Vilniaus 

miesto teatro 

spektaklis                                              

Ivan Vyrypaev 

„Šokis Delhi“ 

Režisierius - 

Oskaras 

Koršunovas 

MT „Šokis Delhi“ – tai septynios 

novelės apie garsią šokėją ir ją 

supančius žmones, kurie ieško 

vidinės ramybės. Septyni 

pasakojimai apie meilę, mirtį ir 

šokį. 

MT  

845584672 

17 d. Neda ir Olegas 

Ditkovskis  

 „Atšventink meile 

mano namus“ 

MT Dueto koncerte „Atšventink 

meile mano namus“, atlikėjai 

žada prisiminti savo dainas apie 

meilę. Vakaro metu atliekamų 

dainų tekstuose susipins du 

žmonės – vyras ir moteris, kurie 

apdainuos įvairias patirtis, 

išgyvenimus ir mintis apie 

amžinąsias žmogaus vertybes – 

gyvenimą, meilę ar net mirtį. 

MT  

845584672 

16 d. Koncertas 

„Skambantys 

jausmai“ 

Solistai:  

T.Pavilonis, 

E.Chrebtovas, 

L.Česlauskaitė, 

Muzikinio teatro 

orkestras 

Plungės 

kultūros 

centras 

Solistai:  T.Pavilonis, 

E.Chrebtovas, L.Česlauskaitė, 

Muzikinio teatro orkestras. 

 

MT 

845584672 

23 d. Klasikinės muzikos 

vakaras 

 

 

MT Auksinio scenos kryžiaus 

laureatė Viktorija Miškūnaitė 

(sopranas) 

Darius Mažintas (fortepijonas) 

Programoje: R. Štrauso kūriniai 

MT 

845584672 

6 d. Aktorius Andrius 

Bialobžeskis. 

Poezijos ir muzikos 

vakaras „Aš 

pažinau karalių 

tavyje“. 

MT  Programoje – poetiškoms 

lietuvių sieloms artimiausių 

poetų Vytauto Mačernio ir 

Sigito Gedos kūryba, skambės 

aktoriaus atliekami dar 

negirdėti lietuviški romansai. 

MT  

845584672 

KOVAS     

 Gabrielės 

Petkevičaitės - 

Bitės atminimo 

medalio 

„Tarnaukime 

Lietuvai“ įteikimo 

ceremonijoje 

J. Miltinio 

dramos 

teatras 

Dalyvauja Panevėžio muzikinio 

teatro styginių kvartetas. 

J. Miltinio dramos 

teatras 



koncertas 

 Edukacinė 

programa  

I-V klasių 

moksleiviams  

„Muzikos garsai“ 

MT Dalyvauja Panevėžio Muzikinio 

teatro styginių 

kvartetas.Pažintis su kamerine 

muzika.  
 

MT ir 

styginių kvartetas, 

845464188 

 

 

Klasikinės muzikos 

koncertas 

„Dieviškasis 

Mocartas“  

 

MT Dalyvauja Panevėžio Muzikinio 

teatro styginių kvartetas. 

Nuostabi klasikinė muzika, kuri 

visuomet suteikia žmonėms 

dvasinio peno. 

MT ir 

styginių kvartetas, 

845464188 

 Edukacinė 

programa  

MT Dalyvauja pučiamųjų 

instrumentų orkestras 

„Panevėžio garsas“ ir šokėjos. 

Pažintiniuose koncertuose 

skatinti  paauglių kūrybinį 

aktyvumą. 

MT, pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

„Panevėžio 

garsas“ 

845464188 

4 d.  „Pabėgimas iš 

Trepsės namų“ 

miuziklas visai 

šeimai. Premjera 

MT Tėveliai ir mamytės, seneliai ir 

močiutės, maži ir dideli! 

Keliaujam kartu? Leidžiamės į 

nuotykius. 

bardai.lt 

865648387 

8 d.  Koncertas 

„Tokia esu“ 

Solistai: 

L. Česlauskaitė, 

M. Rojus, 

muzikinio teatro 

orkestras 

MT Scenoje skambės įvairių žanrų 

kūriniai: nuo operos iki 

populiariosios klasikos, 

paruošti keli Panevėžio 

žiūrovams dar negirdėti 

kūriniai, pritaikyti atlikimui su 

simfoniniu orkestru 

MT  

845584672 

11 d. Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo diena  

Laisvės 

aikštėje prie 

Panevėžio 

miesto 

savivaldybės 

Vėliavos pakėlimo 

ceremonialas. Dalyvauja 

pučiamųjų instrumentų 

orkestras „Panevėžio garsas“ 

MT, pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

„Panevėžio 

garsas“ 

845464188 

15 d. Ian Maksin ir 

Vilnius Gitarų trio 

koncerte “COME 

TOGETHER” 

MT  ARS Libera 

8612 30855 

18 d.  R. Stolz 2-jų 

veiksmų operetė 

„Svajonių sala“ 

MT Tai tikra užburiančios muzikos, 

temperamentingų šokių ir akį 

veriančių spalvų fiesta.  

MT  

845584672 

 20 d. Žemės diena Laisvės 

aikštėje prie 

Panevėžio 

miesto 

savivaldybės 

Vėliavos pakėlimo ceremonija. 

Dalyvauja Pučiamųjų 

instrumentų orkestras 

„Panevėžio garsas“ 

MT, pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

„Panevėžio 

garsas“ 

845464188 

21 d.  Aktoriaus 

A.Kaniavos 

monospektaklis 

„Tūla ir kiti“ 

MT Spektaklis apie žmogų, 

beviltiškai  ieškantį  vietos 

gyvenime. 

bardai.lt 

865648387 

22 d.  Klasikinės muzikos MT Solistas R. Karpis ir D. MT  



koncertas Mažintas (fortepijonas) 845584672 

17 d. Koncertas 

„Tokia esu“ 

Solistai: 

L.Česlauskaitė, 

M.Rojus, 

Muzikinio teatro 

orkestras 

Kupiškio 

kultūros 

centre 

Scenoje skambės įvairių žanrų 

kūriniai: nuo operos iki 

populiariosios klasikos, 

paruošti Panevėžio žiūrovams 

dar negirdėti kūriniai, pritaikyti 

atlikimui su simfoniniu orkestru 

MT  

845584672 

 29 d. Lietuvos įstojimo į  

Nato diena 

Laisvės 

aikštėje prie 

Panevėžio 

miesto 

savivaldybės  

Vėliavos pakėlimo 

ceremonialas. Dalyvauja 

pučiamųjų instrumentų 

orkestras „Panevėžio garsas“ 

MT, pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

„Panevėžio 

garsas“ 

845464188 

 „Legenda apie 

Pilėnus“ 

Muzikinė drama 

pagal V. Klovos 

operą „Pilėnai“ 

 Pilėnų istorija verčia peržvelgti 

savo vertybes ir suvokti, kokių 

motyvų vedini mes darome 

esminius savo pasirinkimus ir 

išsižadame tarnystės Lietuvai. 

MT  

845584672 

 A. Bražinsko 2-jų 

dalių miuziklas 

„Šnekučiai“ 

Pagal P. Cvirkos 

romaną „Meisteris 

ir sūnūs“ 

 

MT Sumeistrauti svajonių paukštį, 

taip pat ir meilė tėvynei 

Lietuvai – čia nešamos tuomet 

draudžiamos lietuviškos knygos 

– visa tai atsispindi miuzikle ir 

turėtų būti įdomu, netgi aktualu 

šiandienos žmogui. 

MT  

845584672 

 K. Smorigino 

autorinių dainų 

koncertas 

MT Žemas, sodrus atlikėjo balsas, 

meistriškai valdoma gitara, 

prasmingi tekstai ir melodingos 

dainos džiugins visus 

apsilankiusius koncerte. 

bardai.lt 

865648387 

BALANDIS     

 Koncertas 

Solistė Nomeda 

Kazlauskaitė – 

Kazlaus, 

muzikinio teatro 

orkestras 

MT Labdaros renginys.  Lions klubas 

861818029 

 Edukacinė 

programa  

vyresnių klasių 

moksleiviams  

„Įvairių epochų 

muzika“ 

MT Dalyvauja Panevėžio muzikinio 

teatro styginių kvartetas. 

Renginys skirtas vyresnių 

klasių moksleiviams. 

Pažintis su baroko, klasicizmo, 

romantizmo ir šiuolaikinių 

kompozitorių kūryba. 

 

MT 

ir 

styginių kvartetas, 

845464188 

 Koncertas J. Haydn  

„Septyni Jėzaus 

Kristaus žodžiai 

nuo kryžiaus“.  

 

Panevėžio, 

Kupiškio, 

Anykščių 

bažnyčiose 

Dalyvauja Panevėžio Muzikinio 

teatro styginių kvartetas. 

Religinis apeiginis  kūrinys, 

kuris jau tapo mūsų mieste 

tradicija, skirtas žmonių 

dvasiniam susikaupimui prieš 

Šv.Velykas.  

Panevėžio 

styginių kvartetas,  

845464188 



 
 Koncertinė 

programa 

„Šimtmečio 

koncertas 

Panevėžiui“  

  

MT Dalyvauja pučiamųjų 

instrumentų orkestras 

„Panevėžio garsas“ choras, 

solistai ir šokėjos. 

MT, pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

„Panevėžio 

garsas“ 

845464188 

 Dvi vienaveiksmės  

komiškos operos J. 

S. Bach „Kavos 

kantata“ ir G. B. 

Pergolesi „Tarnaitė 

- ponia“ 

Alytaus 

miesto 

teatras 

„Tarnaitė – ponia“ komiška 

opera. Turtingas viengungis 

Ubertas taip išlepino savo 

tarnus, kad nebegali jų 

suvaldyti.  

 

MT  

845584672 

 KaunasJAZZ 2018 MT Alternatyvios kultūros poreikis. 

 

MT  

845584672 

 A.Bražinsko 2-jų 

dalių miuziklas 

„Šnekučiai“ 

Pagal P. Cvirkos 

romaną „Meisteris 

ir sūnūs“ 

 

MT Sumeistrauti svajonių paukštį, 

taip pat ir meilė tėvynei 

Lietuvai – čia nešamos tuomet 

draudžiamos lietuviškos knygos 

– visa tai atsispindi miuzikle ir 

turėtų būti įdomu, netgi aktualu 

šiandienos žmogui. 

MT  

845584672 

 Panevežio styginių 

kvarteto jubiliejinis  

20-čio koncertas 

MT Solistų ir styginių kvarteto 

koncertas. 

Skambės gražiausi visų laikų 

kompozitorių kūriniai 

MT  

845584672 

GEGUŽĖ     

 P. Abraham 2-jų 

veiksmų operetė 

„Balius Savojoje“ 

MT Operetė apie amžinas moters ir 

vyro santykių peripetijas: 

praeities šešėlius, meilės 

intrigas, ištikimybės 

išbandymus 
 

MT  

845584672 

 Sakralinės muzikos 

koncertas su 

Panevėžio styginiu 

kvartetu 

Panevėžio 

Kristaus 

Karaliaus 

katedroje 

Dalyvauja Panevėžio muzikinio 

teatro styginių kvartetas.  

Bus atliekami sakralinės 

muzikos kūriniai parašyti 

pasaulio didžiųjų kompozitorių. 

Styginių kvartetas, 

tel. 845464188 

 Muziejų naktis – 

2018. 

Styginių kvarteto 

koncertas 

Muziejaus 

kiemelyje 

Dalyvauja Panevėžio muzikinio 

teatro styginių kvartetas.  

 

Panevėžio 

kraštotyros 

muziejus 

 Koncertas skirtas 

Motinos dienai 

„Tau mama“ 

Panevėžio styginių 

kvartetas su soliste 

Laima Česlauskaitė 

Pabiržės 

bažnyčioje 

Dalyvauja Panevėžio muzikinio 

teatro styginių kvartetas.  

Renginys kirtas visoms 

motinoms. Skambės gražiausios 

visų laikų kompozitorių arijos. 

Styginių kvartetas, 

845464188 

 1 d Lietuvos įstojimo į 

Europos sąjungą 

diena 

Laisvės 

aikštėje prie 

Panevėžio 

miesto 

Dalyvauja Pučiamųjų 

instrumentų orkestras 

„Panevėžio garsas“. Renginys 

vyks Laisvės aikštėje prie 

MT, pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

„Panevėžiogarsas“ 



savivaldybės Panevėžio miesto savivaldybės. tel. 845464188 

 23, 25 d. 
 

„Viso gero 

mokykla“ 

Panevėžio 

miesto 

gatvės 

Dalyvauja Pučiamųjų 

instrumentų orkestras 

„Panevėžio garsas“ Koncertinė 

programa eisenoje. 

MT, pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

„Panevėžio 

garsas“ 

845464188 

BIRŽELIS     

 Koncertas, skirtas 

tėvo dienai  

Pasvalio 

bažnyčioje 

Dalyvauja Panevėžio muzikinio 

teatro styginių kvartetas.  

Tėvo dienos proga skambės 

nuostabios klasikinės arijos 

Panevėžio 

styginių kvartetas 

845464188 

 Kvarteto koncertas 

su Arnu Švilpausku 

Josvainių 

kultūros 

namai 

Dalyvauja Panevėžio muzikinio 

teatro styginių kvartetas. 

Skambės pramoginė muzika. 

Josvainių kultūros 

namai 

 

 Muzikinio teatro 

choro koncertas 

MT Koncertas skirtas Gedulo ir 

Vilties dienai atminti 

MT  

845584672 

LIEPA     

6 d.  Justino 

Marcinkevičiaus 

drama 

„Mindaugas“, 

skirtas Valstybės 

(Mindaugo 

karūnavimo) dienai 

Skaistakalnio 

parkas 

 

Tai pasakojimas, skirtas 

priminti, kad lietuviai buvo ir 

yra be galo kantri, stipri, 

galinga bei kovinga tauta, taip 

pat motyvuoti ir įkvėpti šią 

tautą šiandien vienytis ir kovoti 

už tokią Lietuvą, kokią norėjo 

matyti Lietuvos karalius 

Mindaugas. 

MT  

845584672 

RUGSĖJIS     

 Edukacinė 

programa  

Vyresnių klasių 

moksleiviams  

„Įvairių epochų 

muzika“ 

MT Dalyvauja Panevėžio Muzikinio 

teatro styginių kvartetas.  

Programa skirta vyresnių klasių 

moksleiviams. 

Pažintis su baroko, klasicizmo, 

romantizmo ir šiuolaikinių 

kompozitorių kūryba. 

Panevėžio 

styginių kvartetas, 

845464188 

 

 

Panevėžio miesto 

gimtadienis  

Laisvės 

aikštėje 

Vėliavos pakėlimo 

ceremonialas. Dalyvauja 

Pučiamųjų instrumentų 

orkestras „Panevėžio garsas“ 

MT, Pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

„Panevėžio 

garsas“ 

845464188 

 „Dūdos 

Panevėžiui“ 

Panevėžio 

miesto 

gatvės 

Dalyvauja orkestras „Panevėžio 

garsas“ ir kiti Lietuvos 

pučiamųjų instrumentų 

orkestrai 

MT, pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

„Panevėžio 

garsas“ 

845464188 

 Edukacinės – 

koncertinės 

programos „Pepė 

muzikos šalyje“ 

Panevėžio 

muzikinis 

teatras ir 

švietimo 

įstaigos 

Pažintiniuose koncertuose 

skatinti vaikų ir paauglių 

kūrybinį aktyvumą, mąstymą. 

MT, pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

„Panevėžio 

garsas“ 

845464188 



 A. Bražinsko 2-jų 

dalių miuziklas 

„Šnekučiai“ 

Pagal P. Cvirkos 

romaną „Meisteris 

ir sūnūs“ 

 

MT Sumeistrauti svajonių paukštį, 

taip pat ir meilė tėvynei 

Lietuvai – čia nešamos tuomet 

draudžiamos lietuviškos knygos 

– visa tai atsispindi miuzikle ir 

turėtų būti įdomu, netgi aktualu 

šiandienos žmogui 

MT  

845584672 

SPALIS     

 Klasikinės muzikos 

koncertas 

„Dieviškasis 

Mocartas“  

 

Biržų pilis Dalyvauja Panevėžio muzikinio 

teatro styginių kvartetas.  

Nuostabi klasikinė muzika, kuri 

visuomet suteikia žmonėms 

dvasinio peno. 

MT, Panevėžio 

styginių kvartetas 

ir 

Biržų pilis 

845464188 

 

 

 „Octoberfest“ „Tauros 

Loftas“ 

Dalyvauja pučiamųjų 

instrumentų orkestras 

„Panevėžiogarsas“. Renginys 

skirtas Germanų šalims 

paminėti su orkestro muzika. 

MT, pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

„Panevėžio 

garsas“ 

845464188 

 Edukacinės – 

koncertinės 

programos „Pepė 

muzikos šalyje“ 

MT Dalyvauja Pučiamųjų 

instrumentų orkestras 

„Panevėžio garsas“. 

Pažintiniuose koncertuose 

skatinti vaikų ir paauglių 

kūrybinį aktyvumą, mąstymą. 

MT, Pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

„Panevėžio 

garsas“  

845464188 

 R. Ščiogolevaitės 

koncertas.  

Gražiausios dainos 

MT Rūta Ščiogolevaitė savo 

koncertuose visada dovanoja 

profesionalų atlikimą, šiltą ir 

įdomų bendravimą su publika. 

MT  

845584672 

 Vokalinė vyrų 

grupė „Quorum“ 

MT Profesionalumas, pritraukiantis 

dėmesį. 

MT  

845584672 

 F. Leharo 2-jų 

veiksmų operetė 

„Linksmoji našlė“ 

Rež. N. Petrokas 

MT Keletas pasaulinio garso 

šlageriais virtusių melodijų, 

užliejančių sielą svaiginančiais 

smuiko garsais, neįmantrus, 

smagiai intriguojantis siužetas, 

aistringi vengriški šokiai naujai 

suskambės muzikinio teatro 

scenoje 

MT  

845584672 

  R. Rodžerso 2-jų 

dalių miuziklas 

visai šeimai 

„Muzikos garsai“ 

Premjera 

MT Visų laikų populiariausiame 

miuzikle pasakojama, kaip 

jauna vienuolė Marija 

siunčiama išbandymui – kelis 

mėnesius ji turi prižiūrėti 

rūstaus kapitono fon Trapo 

vaikus. Tačiau atvira merginos 

širdis ir stebuklingi muzikos 

garsai sušildo kapitono širdį ir 

pakreipia Marijos gyvenimą 

kita vaga. 

MT  

845584672 

LAPKRITIS     

 Koncertas  

„In Memoriam“ 

Šv. Petro ir 

Povilo 

Dalyvauja Panevėžio Muzikinio 

teatro styginių kvartetas.  

Panevėžio 

styginių kvartetas, 



Styginių  kvartetas 

ir solistai 

bažnyčioje Visų Šventųjų dienai paminėti 845464188 

 Edukacinė 

programa  

vyresnių klasių 

moksleiviams  

„Muzikos garsai“ 

MT Dalyvauja Panevėžio Muzikinio 

teatro styginių kvartetas.  

Skirta vyresnių klasių 

moksleiviams. 

Pažintis su baroko, klasicizmo, 

romantizmo ir šiuolaikinių 

kompozitorių kūryba. 

Panevėžio 

styginių kvartetas,  

845464188 

 

 

Sakralinės muzikos 

koncertų ciklas 

Panevėžio 

miesto 

bažnyčios 

Dalyvauja Pučiamųjų 

instrumentų orkestras 

„Panevėžiogarsas“. Sakralinės 

muzikos koncertai. 

MT, pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

„Panevėžio 

garsas“ 

845464188 

 R. Rodžersas 2-jų 

dalių miuziklas 

visai šeimai 

„Muzikos garsai“ 

Rež. N. Petrokas 

Premjera 

MT Visų laikų populiariausiame 

miuzikle pasakojama, kaip 

jauna vienuolė Marija 

siunčiama išbandymui – kelis 

mėnesius ji turi prižiūrėti 

rūstaus kapitono fon Trapo 

vaikus. Tačiau atvira merginos 

širdis ir stebuklingi muzikos 

garsai sušildo kapitono širdį ir 

pakreipia Marijos gyvenimą 

kita vaga 

MT  

845584672 

 F. Leharo 2-jų 

veiksmų operetė 

„Linksmoji našlė“ 

Rež. N. Petrokas 

MT Keletas pasaulinio garso 

šlageriais virtusių melodijų, 

užliejančių sielą svaiginančiais 

smuiko garsais ,neįmantrus, 

smagiai intriguojantis siužetas, 

aistringi vengriški šokiai naujai 

suskambės muzikinio teatro 

scenoje 

MT  

845584672 

 Kauno LĖLĖS 

teatro spektaklis 

MT Spektaklis vaikams atveria 

pasaulį. 

Kauno LĖLĖ 

teatras 

862074242 

GRUODIS     

 Styginių kvarteto 

šventinė Kalėdinė 

programa „Kalėdos 

jau čia“ 

MT foje Dalyvauja Panevėžio muzikinio 

teatro styginių kvartetas.  

Šventinis koncertas pakylės 

ypatingai nuotaikai ir 

dvasingumui. 

Panevėžio 

styginių kvartetas, 

845464188 

 

 

Sakralinės muzikos 

koncerų ciklas 

Panevėžio 

miesto 

bažnyčios 

Sakralinės muzikos koncertai. 

Dalyvauja pučiamųjų 

instrumentų orkestras 

„Panevėžio garsas“. 

MT, pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

„Panevėžio 

garsas“ 

845464188 

 

 

Pučiamųjų orkestro 

„Panevėžio garsas“ 

Šventinis koncertas  

  

 

MT 

Koncertas. Dalyvauja 

Pučiamųjų instrumentų 

orkestras „Panevėžio garsas“ ir 

šokėjos.  

MT, pučiamųjų 

instrumentų 

orkestras 

„Panevėžio 



garsas“ 

845464188 

 R. Rodžerso 2-jų 

dalių miuziklas 

visai šeimai 

„Muzikos garsai“ 

Rež. N. Petrokas 

Premjera 

MT Visų laikų populiariausiame 

miuzikle pasakojama, kaip 

jauna vienuolė Marija 

siunčiama išbandymui – kelis 

mėnesius ji turi prižiūrėti 

rūstaus kapitono fon Trapo 

vaikus. Tačiau atvira merginos 

širdis ir stebuklingi muzikos 

garsai sušildo kapitono širdį ir 

pakreipia Marijos gyvenimą 

kita vaga 

MT  

845584672 

 Vilniaus Tango 

teatro spektaklis 

MT Temperamentas ir aistra  

prikaustantis kiekvieno žiūrovo 

dėmesį 

MT  

845584672 

 Muzikinio teatro 

orkestro koncertas 

„Palydint 

senuosius“ 

MT Šventinis koncertas pakylės 

ypatingai nuotaikai ir 

dvasingumui 

MT  

845584672 

 

Panevėžio muzikinio teatro direktorius                                                      Vidmantas Kapučinskas 

 

 

Parengė Nijolė Sederevičienė ir Rasa Šnyrienė  

Tel. 8-45 464188 

 


