KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETO
2018 M. SAUSIO - BALANDŽIO MĖNESIŲ
TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (toliau - TAU) RENGINIŲ GRAFIKAS
SAUSIO MĖNUO
2018-01-18
9.30 val.
Išvykstame
nuo ŠPC
kiemelio

Edukacinė programa „Senieji
Lietuvos Didžiosios
kunigaikštystės muzikos
instrumentai“. Valdovų rūmai.

A. Pupininkienė

Visi norintys

Vilnius, Valdovų
rūmai

Registruotis
nuo 2017-12-22
tel: 868648914
kaina 1 asmeniui – 0,80
eur
Dalyvių skaičius – 18.
Turėti su savimi pensininko
pažymėjimą.
Susipažinsime su senaisiais
muzikos instrumentais,
klausysimės muzikos.
Registracija
nuo 2018-01-02
tel: 868648914
kaina 1 asmeniui – 6 eur
Dalyvių skaičius - 18
Užsiėmimo metu dalyviai
galės pamatyti, kaip
gaminami baltiški
papuošalai, susipažins su
žalvario apdirbimo būdais.
Praktinėje dalyje –
išbandysite senosios
juvelyrikos amatą ir
pasigaminsite žalvario
dirbinį.
Registracija
nuo 2018-01-02
tel: 868648914
Finansinė padėka – 3 eur
Dalyvių skaičius – iki 25.

VASARIO MĖNUO
2018-02-08
8.15 val.
Išvykstame
nuo ŠPC
kiemelio

Paskaita Vilniaus etninės kultūros
centre bei praktinis užsiėmimas
tema „Baltiška juvelyriška“

A. Pupininkienė

Visi norintys

Vilniaus etninės
kultūros centras,
Pamėnkalnio g. 34

2018-02-22
14.00 val.

Paskaita „Akmenų galia“
Lektorė: Astromineralogijos centro
„PARS FORTUNAE“
Rita Jacevičienė, mineralų terapeutė

A. Pupininkienė

TAU studentai

Elektrinės g. 8

Susipažinsime su mineralais,
sužinosime, kurie akmenys
tinka kiekvienam
asmeniškai. Lektorė
pakalbės su kiekvienu
dalyviu asmeniškai.

KOVO MĖNUO
2018-03-22
14.30 val.

Paskaita „Velykų papročiai“
Lektorius: Libertas Klimka, lietuvių
fizikas, gamtos mokslų daktaras,
etnologas, mokslo istorikas, Lietuvos
edukologijos universiteto
profesorius, naujų tarpdisciplininių
mokslo šakų – paleoastronomijos ir
etnokosmologijos – pradininkas
Lietuvoje

A. Pupininkienė

TAU studentai

Elektrinės g. 8

Registruotis
nuo 2018-02-12 iki
2018-03-15
Finansinė padėka – 2 eur

Šalčininkai

Registracija
nuo 2018-03-01
tel: 868648914
Turėti su savimi grynųjų
pagal galimybes aukai
Mikniškių bendruomenei,
taip pat dvaro ir muziejaus
lankymui iki 10 eur.
Taip pat lankysime
tautodailininkės Anos
Krepštul muziejų
Tabariškėse, Pavlovo
(Paulavos) respublikos
paveldo liekanas,
apžiūrėsime Jašiūnų
Balinskių dvaro rūmų
ekspozicijas.

BALANDŽIO MĖNUO
Data bus
tikslinama
2018-04
8.10 val.
Išvykstame
nuo ŠPC
kiemelio

Edukacinė išvyka į Mikniškių
kaimą Šalčininkuose.
Susipažinsime su stačiatikių
bendruomene, išgirsime jų įsikūrimo
ir išlikimo Lietuvoje istoriją.
Mus pasitiks bendruomenės ryšiams
su visuomene narė Nina.
Mikniškių bendruomenės žmonės
beveik viską, kas reikalinga
pragyvenimui iki šių dienų
užsiaugina turimose žemėse, siuvasi
rūbus iš pačių užaugintų linų arba
mezga iš savo avių vilnos.
Bendruomenės gyvenimą nuo
pradžios iki dabar lydi malda ir
kantrus darbas.

A. Pupininkienė

TAU studentai

