LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO
JUBILIEJUS IR „SIDABRINĖS NENDRĖS“ PREMIJOS ĮTEIKIMAS
2020 m. kovo 11 d.
Nuo 11.00 val. – Šventinės linksmybės mažiesiems su Šilutės kamerinio dramos teatro aktoriais,
valgomų ir nevalgomų vėjo malūnėlių dirbtuvės. Parodos „Nepriklausomybės dešimtmečiai“
pristatymas ir nemokamos ekskursijos Šilutės H. Šojaus dvare
Nuo 12.00 val. – Šilutės meno kolektyvų koncertai miesto kavinėse ir restoranuose: „Gilija“,
„Kitchen Inn“, „Rambynas“ ir „Klumpė“
13.00 val. – Pamaldos už Tėvynę Lietuvą Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčioje
13.50 val. – „Trispalvis bėgimas“, skirtas Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 30mečiui. Bėgimo dalyviai kviečiami pasipuošti tautine simbolika. Startas nuo Verdainės tilto. Tilžės
gatvė - Lietuvininkų gatvė -Savivaldybės aikštė
14.20 val. Bėgimo finišas. Savivaldybės mero kvietimu bėgimo dalyviai vaišinami šiupiniu
Prie Šilutės r. savivaldybės
14.30 val. – Lietuvos Respublikos vėliavos pakėlimo ceremonija ir Lietuvos himno
giedojimas. Krašto apsaugos savanorių pajėgų 305 pėstininkų kuopos salvės
Šilutės r. savivaldybės aikštėje
14.00 val. – Šventinė popietė „Laisvės vėjas“. Veiks kūrybinės dirbtuvės, kuriose kiekvienas
galės pasidaryti trispalvį malūnėlį ir gauti dovanų gėlės daigą. Senjorai ir vyresnio amžiaus dalyviai
kviečiami dalyvauti sveikatingumo mankštoje. Mažųjų šventės dalyvių lauks pasakų personažai:
robotai transformeriai ir animatoriai
Aikštėje prie H. Šojaus dvaro Amatų centro
15.00 val. – Šventinis renginys „Švenčiame Lietuvą“. Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės
atkūrimo 30-tojo jubiliejaus minėjimas ir „Sidabrinės nendrės“ premijos įteikimo ceremonija šokių
kolektyvui „Juknaičiai“
H. Šojaus konferencijų centre
18.00 val. – Atlikėjo Gyčio Paškevičiaus koncertas. Šilutės mėgėjų meno vokaliniai ansambliai
kartu su dainininku atliks finalinę dainą. Koncertas vyks Šilutės Vydūno gimnazijos salėje. Sėdimų
vietų skaičius ribotas.
Renginio vedėjas Marijus Budraitis
Premijos steigėja Šilutės rajono savivaldybė
Rėmėjai: Šilutės rajono savivaldybė, Kultūros ministerija
Organizatoriai: Šilutės kultūros ir pramogų centras, Šilutės Hugo Šojaus muziejus

Partneriai: Šilutės meno mokykla, Šilutės kamerinis dramos teatras, Šilutės Pamario pagrindinė mokykla,
Šilutės Vydūno gimnazija, Žemaičių apygardos 3 - iosios rinktinės 305 pėstininkų kuopa, Lietuvos
moksleivių sąjungos, Šilutės rajono mokinių taryba, Šilutės seniūnija, Šilutės r. savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras
Informaciniai rėmėjai: laikraščiai „Pamarys“, „Šilokarčema“, „Šilutės naujienos“, internetiniai laikraščiai
„Šilutė ETA Žinios“, „Šilainės kraštas“, Šilutės miesto TV

