Lietuvos studentų folkloro festivalis „O kieno žali sodai 2014“
gegužės 1 dieną kviečia į Kauną!
Lietuvos liaudies kultūros centras ir Kauno technologijos universitetas 2014 m. gegužės 1
dieną rengia septintąjį Lietuvos studentų folkloro festivalį „O kieno žali sodai”. Jo tikslas – tęsti ir puoselėti
akademinio jaunimo folkloro bendruomenių tradicijas šalies aukštojo mokslo institucijose, kelti jaunimo folkloro
sambūrių meninį lygį, skatinti naujas iniciatyvas ir sutelkti jaunatvišką energiją, kūrybiškumą artėjančiai 2014 m.
Lietuvos dainų šventei „Čia – mano namai“.
Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungos dieną Kaune vyksiančiame Lietuvos studentų folkloro festivalyje
dalyvaus apie 200 folklorą puoselėjančių jaunų žmonių iš Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus universitetų bei
kolegijų. Šių metų renginio tema - tapatumas, tad studentai pristatys unikalias, kolektyvuose puoselėjamas
lietuvių folkloro atlikimo tradicijas, demonstruos tarmišką kalbą, pavienių atlikėjų ir mažesnių grupelių stilingą
muzikavimą, dainavimą.
Folkloro mylėtojai ir entuziastai kviečiami 11 val. dalyvauti renginio atidaryme Nemuno ir Neries
santakoje (Santakos parkas), 12 val. Kauno evangelikų liuteronų bažnyčioje (Muitinės g. 8a) pasiklausyti dr.
Mindaugo Bartašiaus paskaitos apie Viduramžių Kauną ir archajinės lietuvių vokalinės ir instrumentinės muzikos.
Pagrindinis koncertas, kuriame pasirodys dešimt folkloro kolektyvų, prasidės 17 val. Kauno technologijos
universiteto III rūmų salėje (Laisvės al. 13).
Nuo 2008 m. vyksiančiame festivalyje kviečiami dalyvauti visi pageidaujantys Lietuvos universitetų,
kolegijų ir kitų aukštojo bei aukštesniojo mokslo institucijų folkloro ansambliai, kiti jaunimo kolektyvai, grupės ir
pavieniai liaudies dainų, instrumentinės muzikos atlikėjai, pasakotojai. Vienintelis studentų folkloro festivalis
Lietuvoje jau tapo jaunimo laukiamu tradiciniu renginiu, kuris kasmet aplanko vis kitą aukštąją mokyklą. 2008 m.
vykusio renginio globėjas buvo Vilniaus universitetas, 2009 m. festivalį globojo Vilniaus pedagoginis
universitetas, 2010 m. – Vytauto Didžiojo universitetas, 2011 m. – Klaipėdos valstybinė kolegija, 2012 m. –
Šiaulių universitetas, 2013 m. – Lietuvos muzikos ir teatro akademija.
2014 m. studentų folkloro festivalio rengėjai – Lietuvos liaudies kultūros centras, Kauno technologijos
universitetas. Dalyviai: Kauno technologijos universiteto folkloro ansamblis „Goštauta“, Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto folkloro ansamblis „Linago“, Klaipėdos valstybinės kolegijos folkloro teatras „Aitvaras“, Lietuvos
edukologijos universiteto folkloro ansamblis „Poringė“, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos folkloro ansamblis
„Ta ta to“, Mykolo Romerio universiteto folkloro ansamblis „Ritingo“, Šiaulių universiteto folkloro ansamblis
„Vaiguva“, Vilniaus kolegijos folkloro ansamblis „Želmuo“, Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio“,
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto folkloro ansamblis „Uosinta“.
Pagrindinis festivalio rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas – LRT radijas. Rėmėjai:
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, restoranas „Bernelių užeiga“.
Lietuvos studentų folkloro festivalio „O kieno žali sodai 2014“ programa
11 val.
Festivalio atidarymas Nemuno ir Neries santakoje (Santakos parkas).
12 val.
Dr. Mindaugo Bertašiaus paskaita „Viduramžių Kaunas“ ir kamerinis koncertas Kauno
evangelikų liuteronų bažnyčioje (Muitinės g. 8a).
17 val.
Pagrindinis festivalio koncertas Kauno technologijos universiteto III rūmų II a. salėje

(Laisvės al. 13).
Su renginiu susijusi oficiali informacija skelbiama Lietuvos liaudies kultūros centro bei Kauno technologijos universiteto
svetainėse www.llkc.lt, www.ktu.edu. Daugiau informacijos – telefonu (8-5) 2625958.

