2017 m. Birštono kurorto šventė
„Birštonas OŠIA!“
Birželio 9 d. (penktadienis)
7.00 val.

Rytinis oro balionų skrydis.

11.00 val.

Tarptautinis ralis „Aplink Lietuvą“ LR Prezidentės taurei laimėti (Jaunimo
g., prie savivaldybės).

13.00 val.

Jaunimo erdvė: „Laisvalaikio terapija“ pramogos, „Jaunimiečių“
užsiėmimai, stalo žaidimų palapinė (Centriniame parke, prie riedučių ir
riedlenčių aikštelės).

15.00 val.

Krepšinio
stadione).

17.00 val.

„Eglės“ sanatorijos naujo korpuso su vienu moderniausių funkcinės
diagnostikos ir reabilitacijos centru atidarymas (Algirdo g. 22, tik su
kvietimais).

18.45 val.

Šventinė miesto gyventojų ir svečių eisena su pučiamųjų orkestru „Aukštyn“
(nuo sanatorijos „Versmė“ fontano).

19.00 val.

Kurorto šventės atidarymas. Evelinos Sašenko ir Egidijaus Bavikino bei
pučiamųjų seksteto „BRASS BRAVO“ koncertas „Dainuokim po du“
(Savivaldybės aikštėje).

20.00 val.

Oro balionų skrydžiai.

20.30 val.

Parodos „Lietuvos spaudos fotografija 2017“ atidarymas (Kultūros centro
fojė).

22.00 val.

Kino festivalio „Sidabrinės gervės“ festivalio atidarymas ir filmų
demonstravimas Miesto stadione (B. Sruogos g. 18).

22.00 val.

Naktinis orientacinis „Pažinkime Birštoną naujai“ Centriniame parke
(registracija – „Čiulba ulba“ dirbtuvėse, B. Sruogos g. 4).

turnyras

,,Draugiškas kamuolys“ (universali aikštė Miesto

Birželio 10 d. (šeštadienis)
7.00 val.

Rytinis oro balionų skrydis.

8.00 val.

Rytinė mankšta su „Tulpės“ sanatorijos specialistais (Kneipo sode).

9.00–10.00 val.

Ryto joga „Budimas“ (lauke prie „Vytautas mineral SPA“ tvenkinuko).

9.30 val.

Muzikinis kurorto žadinimas su pučiamųjų grupe „The BrassBees“ (kurorto
gatvėse).

10.00 val.

Sveikatingumo rytmetys su „Body Control Pilates“ pratimais (prie „Tulpės“
sanatorijos baseino aikštelės).

10.00–19.00 val.

Lietuvos vandens motociklų čempionato Birštono taurės etapas (Nemune
prie Vasaros estrados).

10.00 val.

Lietuvos amatų, tautodailės dirbinių kermošius (Kęstučio g.).

10.00–14.00 val.

Šventinis vaikų futbolo turnyras ,,Birštono taurė 2017“ (Miesto stadione).

11.00–13.00 val.

Nemokama purvo terapija rankoms „Švelnumas“ („Tulpės“ sanatorijos purvo
gydykloje).

11.00 val.

Policijos akcija visuomenei (Jaunimo g.).

11.00 val.

Dvyliktasis atviras Lietuvos barbekiu čempionato atidarymas (Jaunimo g.,
prie Savivaldybės).

11.00–13.00 val.

Kneipo filosofijos pristatymas, procedūros, arbatos gėrimas su „Royal SPA
Residence“ specialistais (Kneipo sode).

11.00–13.00 val.

Atvirų durų valandos „Eglės“ sanatorijoje.

12.00 val.

Tapybos smėliu pristatymas ir dailininko Emars Gaigalnieks (Sigulda,
Latvija) tapybos darbų parodos atidarymas (Kurhauze).

12.00–16.00 val.

Knygų šalies kūrybinės studijos edukacinė programa „Nuo šerdies iki
širdies“ kartu su dailininkais: K. Kasparavičiumi, S. Chlebinskaite, R.
Mozūraite ir kt.
Inovatyvios robotikos ir 3D spausdinimo dirbtuvės;
(prie Viešosios bibliotekos).

12.00–17.00 val.

Dangaus vėliavų-milžinų laidymas, aitvarų dirbtuvės (krantinėje, prie
Vasaros estrados).

12.00–24.00 val.

Jaunimo erdvė: šaudymo iš lanko turnyras, sportininkų pasirodymai,
estafetės, žaidimai (Centriniame parke, prie riedučių ir riedlenčių aikštelės).

13.00 val.

Dzūkų kulinarijos paveldo ir Lietuvos liaudies buities muziejaus parodos
„Kas margesnis už margutį“ pristatymas (Istorinio muziejaus skvere, Vytauto
g. 9).

13.00 val.

Odontologijos klinikos atvirų durų diena, edukacijos- sveikatinimo projektai,
vaistingųjų augalų poveikis ir floristika su Rita Naujaliene („Versmės“
sanatorija, B. Sruogos g. 6).

13.00 val.

Birštono merės inicijuoto moksleivių esė ir piešinių konkurso „Aš ir
Birštonas“ laureatų apdovanojimai ir Birštono meno saviveiklos kolektyvų
pasirodymas (Savivaldybės aikštėje).

14.30 val.

Barbekiu čempionato
Savivaldybės).

žuvies

kepimo

rekordo

pristatymas

(prie

14.00–15.00 val.

Vaikų ir paauglių mankšta „Augu su šypsena“ (prie „Vytautas mineral SPA“
tvenkinuko).

15.00 val.

Ansamblio „Jonis“ koncertas (Savivaldybės aikštėje).

15.00–16.00 val.

Mankšta ant irklenčių (SUP) „Sūpuojantys mineralai“ (tvenkinuke prie
„Vytautas mineral SPA“, vietų skaičius ribotas).

16.00 val.

Pramoginės muzikos ansamblio „Solo plius“
aikštėje).

16.00 val.

Keramiko Algimanto Kazlausko darbų parodos atidarymas (Sakraliniame
muziejuje).

16.00–16.30 val.

„Vytautas mineral SPA“ vandens balionų mūšis (nugalėtojai gaus prizus)
(tvenkinuke prie „Vytautas mineral SPA“, vietų skaičius ribotas).

16.00 val.

Futbolo rungtynės SC Birštonas - ,,Dainava“.

17.00 val.

Kauno muzikinio teatro spektaklis „Nutylėtos išpažintys“. Dalyvauja: K.
Sriubytė, V. Streiča, A. Garbevičiūtė, I. Vaznelytė. Instrumentinis ansamblis.
Šoka: G. Visockis, D. Bervingis (Kultūros centre). (įėjimas su kvietimais,
juos nuo birželio 7 d. galima pasiimti kultūros centre. (Išankstinis
rezervavimas tel.: 8 319 65 546).

19.00 val.

Gatvės gimnastikos „Project Mayhem“ komandos pasirodymas, Vandens
motociklų dalyvių paradas (Vasaros estradoje).

19.30 val.

Oro balionų skrydžio startas nuo Nemuno krantinės, prie Vasaros estrados.

20.00 val.

Muzikinė fiesta: ansamblis „Diksai“, grupė „Tabasco“, Sauliaus Prūsaičio ir
grupės koncertas.

21.00 val.

Aktoriaus Vlado Bagdono autorinis vakaras. Dalyvauja Vytautas Mikeliūnas
(smuikas) ir Eugenijus Kanevičius (kontrabosas) (Birštono kurhauze, bilieto
kaina – 5 Eur).

24.00 val.

Šventiniai fejerverkai ir lazerių šou (Vasaros estradoje).

Birželio 11 d. (sekmadienis)
9.30 val.

Merės šventiniai pusryčiai su bendruomene (Savivaldybės aikštėje).

11.00–17.00 val.

Teniso dvejetų turnyras Birštono taurei laimėti (Kęstučio g. 14).

11.00–17.00 val.

Petankės dvejetų turnyras Birštono taurei laimėti (petankės aikštynas Vytauto
parke).

koncertas (Savivaldybės

12.00 val.

Tituliniai Šv. Antano Paduviečio atlaidai kurorto bažnyčioje.

12.00–15.00 val.

Lietuvos vandens motociklų ,,Fast Lap Race“ čempionatas (Nemune prie
estrados).

14.00 val.

„Birštono piknikas“ su muzikos grupe „Arbata“ (Vasaros estradoje prie
Nemuno).

