Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro 2022 m. veiklos planas
......................................................................................................................................................................................
Įstaigos pavadinimas
Vizija: Siekis tapti patraukliu kultūros traukos centru, kuriame įvairaus amžiaus, pažiūrų, pomėgių žmonės atrastų kūrybos ir bendravimo
džiaugsmą, patirtų norą tobulėti. Organizuoti aukštos meninės bei kultūrinės kokybės renginius, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius.
Misija: nuolat kūrybiškai, profesionaliai turtinti bendruomenės gyvenimą, vienyti kuo įvairesnės kūrybinės veiklos atstovus, plėtoti kultūrinį
dialogą, skirti dėmesį įvairių socialinių grupių kultūriniam ugdymui, plėtoti laisvalaikio kultūrą, padėti lankytojams suvokti savo identitetą, rasti
vietą visuomenėje, sudaryti sąlygas tobulintis, konsultuotis, dalintis patirtimi. Teikti kokybiškas ir įvairias (šiuolaikinio bei tradicinio meno)
kultūrines paslaugas plėtojant edukacinę veiklą, nukreiptą į įvairaus amžiaus žmonių grupes. Ugdyti menines vertybes, kūrybiškumą. Sudaryti
sąlygas visuomenei laisvai reikštis kultūrinėje veikloje. Nuolat siekti aukšto lygio kultūros renginių ir optimalių sąlygų, siekiant skleisti kultūrines
bei menines vertybes per organizuojamus renginius, edukacijas ir kolektyvų veiklą. Brandinti žmonių pilietiškumą, pasididžiavimą savo gimtąja
žeme ir istorija, auginti meninį skonį bei norą save kūrybiškai tobulinti ir bendruomenės palaikomą strategiją bei akcentuodami kultūros centro
privalumus, galime teikti bendruomenei kokybiškas kultūrines paslaugas.
Tikslas: vystyti kūrybišką kultūrinę veiklą.
Uždaviniai:
1. Įtraukti bendruomenės narius į kūrybinę veiklą;
2. Sudaryti sąlygas bendruomenės narių kultūrinių ir intelektualių poreikių tenkinimui;
3. Skatinti pilietiškumo ir tautinės savimonės puoselėjimą ir išsaugojimą;
4. Vienyti bendruomenę, mažinti socialinę atskirtį tarp socialinių sluoksnių ir įvairaus amžiaus grupių;
5. Propaguoti profesionalųjį meną, skatinti miestelio narius domėtis profesionaliuoju menu.
6. Pristatyti Kultūros centro kūrėjų, mėgėjų ir atlikėjų meną rajone, šalyje ir užsienyje.
Eil.
nr.

Data

Renginio pavadinimas

1.

01 12 d.
18:00 val.
01 13 d.
8:00 val.
01 13 d.
18:00 val.

Kino filmas ,,Vyras už pinigus“

2.
3.

Akcija: ,,Atmintis gyva, nes liudija“
Vilijos Radvilės Urbonienės
koncertas

Trumpas aprašymas (renginio laikas, vieta,
forma, atlikėjai, veiklos, tikslinė auditorija ir
pan.)
SAUSIO MĖN.
Romantinė komedija N13.
BKC languose 10 min. uždegamos atminimo
žvakelės. Foto keliamos į facebook.
Koncertas, skirtas Sausio 13-jai, BKC žiūrovų
salėje.

Lėšų poreikis (detalizuotas) ir
finansavimo šaltinis

4.

01 13 d.
18:50 val.

Dainų vakaras prie laužo

5.

01 23 d.
14:00 val.

Pramoginės muzikos koncertas

1.

02 14 d.
18:00 val.
02 15 d.

Kelmės mažasis teatras

2.
3.

02 16 d.
12:00 val.

4.

02 16 d.
12:40 val.
02 22 d.
18:00 val.
02 26 d.
15:00 val.

5.
6.

Vasario 16-sios minėjimas
Mėnaičiuose
Minėjimas – koncertas Vasario 16-jai
Vilimo Malinausko kūrybinės veiklos
50-metis
„Just dance“ vakaras
Kūrybos vakaras

1.

03 01 d.
18:00 val.

,,Žiema žiema, bėk iš kiemo“

2.

03 10 d.
17:00 val.
03 16 d.
15:00 val.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
diena
Knygnešio diena

03 20 d.
15:00 val.

Šventė ,,Nebegrįšiu laukų takeliu“

3.

4.

Aištėje prie KC sukrautas laužas. Dainuojamos
patriotinės dainos. Jas užveda folkloro
ansamblis ,,Dainoriai“.
Koncertuoja grupė ,,Husarai“ su Raimondu
Šilansku BKC žiūrovų salėje.
VASARIO MĖN.
Vaidins spektaklį ,,Unesco plikagalviai“ BKC
žiūrovų salėje.
Pagal poreikį dalyvaus BKC kolektyvai.
Planuojama kviesti patriotinių dainų atlikėją ar
kolektyvą.
BKC žiūrovų salė.
Video filmas apie V. Malinausko 50-ies metų
kūrybinį kelią. BKC žiūrovų salė.
Šokių grupių pasirodymas lauke prie KC.
BKC folkloro ansamblis ,,Dainoriai“ 40-ies
metų kūrybinės veiklos vakaras. BKC žiūrovų
salė.
KOVO MĖN.
Tradicinė Užgavėnių šventė su persirengėliais,
muzikantais, Kanapinio ir Lašininio kova,
blynais ir žaidimais. Aikštėje prie BKC.
Minėjimas-flešmobas prie Nepriklausomybės
paminklo. Dalyvauja vaikai ir moksleiviai.
Akcija ,,Mes, mažieji knygnešiai“. Surinktos
knygelės knygų nameliui, ligoninei ir globos
namams.
Tradicinė XIII romansų atlikėjų šventė. BKC
žiūrovų salėje.

Arbata ir kava vaišina kavinė
,,Pas Zitą“.

5.

03 22 d.
15:00 val.

Žemės dienai

6.

03 27 d.
15:00 val.

Teatro diena. Premjera Juozo Grušo
vodevilis ,,Nenuorama žmona“

1.

04 01 d.
18:00 val.
04 02 d.
15:00 val.
04 17 d.
8:00 val.
?

Melagių diena

5.

04 28 d.
18:00 val.

Projektas ,,Mes šokam“

6.

04 29 d.
17:00 val.

Koncertas Motinos dienai

7.

Data
derinama

Skirta LR Seimo 2022 m.
paskelbtiems Savanorystės metams

Tradicinė XII Chorų šventė. Dalyvaus 4-5
chorai.
Bažnyčioje dalyvaus BKC mišrus choras
,,Naktikovas“ ir orkestras.
Tradicinėje šventėje Radviliškio KC dalyvaus
BKC liaudies kaimo kapela ,,Žvangulis“.
BKC šokėjai dalyvaus tęstiniame
respublikiniame projekte, skirtame tarptautinei
šokio dienai.
Koncertuos BKC kolektyvai: šokėjai, vaikų
kapelija ,,Žvangučiai“, skaitovai žiūrovų
salėje.
BKC darbuotojai 2 kartus savanoriaus Šiaulių
maisto banke.

1.

05 07 d
12:00 val.
05 28 d.
18:00 val.

Gatvės muzikos diena

GEGUŽĖS MĖN.
BKC muzikantai – rekonstruotoje Maironio g.

06 01 d.
18:00 val.

Vaikų gynimo diena

2.
3.
4.

2.

1.

Chorų šventė ,,Draugystės daina“
,,Velykų ryto skambesys“
Kapelų šventė ,,Žemėj Lietuvos“

Tarptautinis festivalis ,,Poezijos
Pavasaris“.

Akcija, skelbiama facebook ,,Piešk ir linkėk“.
Tema: tvari aplinka. Partneriai: švietimo
įstaigos.
BKC mėgėjų teatras pristatys premjerą žiūrovų
salėje.
BALANDŽIO MĖN.
Planuojama kviesti humoro grupę.

Po ąžuolu. Vyt. Bložės sodybos vietoje.
BIRŽELIO MĖN.
BKC kolektyvai: šokėjai – flešmobas, vaikų
kapelija ,,Žvangučiai“, skaitovai. Kviečiami
batutai ir animatorius.

2.
3.

06 11 d.
06 12 d.
11:00 val.

Bendruomenės šventė
Šv. Antano atlaidai

4.

06 14 d.
18:30 val.
06 17 d.
18:00 val.

Gedulo ir Vilties diena

06 28 d.
19:00 val.

Pramoginės muzikos koncertas
,,Vasaros pokalbiai su muzika“

5.

6.

Spektaklio premjera

1.

07 06 d.
20-21 val.

Valstybės diena

2.

07 06 d.

Koncertai Imantų bendruomenėje

3.

07 21 d.
19:00 val.
07 31 d.
13:00 val.
?

Pramoginės muzikos koncertas
,,Vasaros pokalbiai su muzika“
XXI folkloro kolektyvų sambūris
,,Nemirštanti tautos gaida“
Radviliškio miesto šventė

4.
5.

1.
2.
3.
4.

08 04 d.
19:00 val.
?
08 15 d.
08 23 d.
18:30 val.

Pramoginės muzikos koncertas
,,Vasaros pokalbiai su muzika“
Šokio rezidencija
Žolinės šventė Šeduvoje ,,Žolinės
Vainikas“
Juodojo kaspino diena

Tradicinė ,,Pasididžiavimo knyga“, koncertai.
Atvyks Šiaulių Vyskupas. Sutvirtinimo
sakramentas. Koncertuos : BKC liaudies kaimo
kapela ,,Žvangulis“, armonikieriai, orkestras.
BKC kolektyvų parengta muzikinė-poetinė
kompozicija ,,Širdim gyva“.
Ramutės Skučaitės pjesė ,,Mergytė ieško
pasakos".
Vaidina BKC vaikų ir suaugusių skaitovų
kolektyvas (iki 14 m).
Tikimės tęsti 2021 m. tradiciją ir pagal mainų
programą kviesti atlikėjus.
LIEPOS MĖN.
Aikštėje prie KC minėjimas- koncertas
(kviesime atlikėjus).
Tautiškos giesmės giedojimas.
Koncertuos BKC kolektyvai: ,,Žvangulis“,
armonikieriai.
Tikimės tęsti 2021 m. tradiciją ir pagal mainų
programą kviesti atlikėjus.
Tradicinis respublikinis renginys.
Propaguojama liaudies kūryba. Aikštė prie KC.
Transporto išlaidos
RUGPJŪČIO MĖN.
Tikimės tęsti 2021 m. tradiciją ir pagal mainų
programą kviesti atlikėjus.
Tikimės susitarimo dėl tęstinio projekto.
Dalyvaus BKC liaudies kaimo kapela
,,Žvangulis“.
Minėjimas-koncertas aikštėje prie BKC.

.

5.

08 27 d.
14:00 val.

Šventė ,,Atsisveikinimas su vasara“

1.

09 09 d.
17:00 val.

Spektaklio premjera

2.

09 24-25
d.

Antrasis mėgėjų teatrų festivalis
,,Vaidina kaimynai“

1.

Visą mėn.

2.
3.

10 08 d.
10 09 d.
15:00 val.
10 22 d.
arba 29 d.

LR Seimo 2022 m. paskelbti Gyvūnų
Gėrovės metais
Koncertinė išvyka
Kapelijų ir grupių šventė ,,Grok,
trypk ir dainuok“
Kūrybos vakaras

4.

1.

11 19 d.
15:00 val.

Kūrybos vakaras

2.

11 26 d.
15:00 val.
11 27 d.
15:00 val.

Spektaklio premjera

3.

1.

12 02 d.
11:00 val.

Edukacija

Pramoga-susitikimas

Masinė šventė prie Baisogalos tvenkinio.
Pramogos, varžybos, koncertai.
RUGSĖJO MĖN.
Eleonoros Matulaitytės pasaka ,,Raganos
miltai“. Vaidina BKC vaikų ir suaugusių
skaitovų kolektyvas (iki 14 m.).
Atvyks kolektyvai pagal mainų programą iš
kaimyninių rajonų.
SPALIO MĖN.
Skelbiamos įvairios akcijos, dalyvaujant BKC
darbuotojams ir įtraukiant gyventojus.
Choro ,,Naktikovas“ išvyka į Raseinių KC.
Organizuojama trečioji respublikinė šventė
BKC žiūrovų salėje.
Moterų vokalinio ansamblio 15-os metų
kūrybinės veiklos sukaktis BKC žiūrovų salėje.
LAPKRIČIO MĖN.
V. Malinausko kūrybinės veiklos 60-mečio
vakaras. Dalyviai: BKC liaudies kaimo kapela
,,Žvangulis“, vaikų kapelija ,,Žvangučiai“,
armonikieriai ir orkestras. Svečiai: Rozalimo
moterų choras ,,Gaudulė“, Šeduvos gimnazijos
orkestras.
Juozo Grušo drama ,,Gintarinė vila“. Vaidina
BKC mėgėjų teatras.
Adventinių vainikų pynimas. BKC pramogų
salė.
GRUODŽIO MĖN.
Skirta žmonėms su Negalia. BKC pramogų
salė.

2.

5-15 d.

Gerumo akcija

3.

12 13 d.
18:00 val.

4.

12 15 d.

LR Seimas 2022 m. paskelbė Jono
Meko metais. Skaitymų vakaras,
skirtas Jonui Mekui
Miestelio eglės įžiebimo šventė

5.

12 19 d.

Gerumo mini koncertai

6.

12 27 d.
Koncertas - dovana
18:00 val.
7.
12 29 d.
Naujametinis visų kolektyvų
18:00 val. koncertas
* Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti programą.

L.e.direktoriaus pareigas

Skelbiama facebook. Renkami maisto
produktai ir kt. Perduodami Caritui.
Tradicinis IV-asis skaitymų vakaras. J. Meko
kompozicija ,,Po 40 metų“ ir kiti. Skaitys BKC
artistai ir skaitovai.
Kalėdų Senelis, BKC šokėjai, Ugnies šou.
BKC vadovų trio koncertuos rajono Globos
namuose ir ligoninėse.
Apmokėtas pramoginės muzikos koncertas
BKC žiūrovų salėje.

Neringa Bernadickienė
(vardas, pavardė)

