ROMO KALANTOS AUKOS IR JAUNIMO PASIPRIEŠINIMO 40-MEČIO
PROGRAMA
Renginiai KAUNE

Renginiai Vilniuje

Renginiai KAUNE

Gegužės 12 d. (šeštadienis)

Gegužės 11 d. (penktadienis)

Atvirų durų diena Genocido aukų muziejuje
(Aukų g. 2A)
Nuo 10 iki 18 val. lankytojai turės galimybę
nemokamai aplankyti buvusį KGB vidaus kalėjimą,
mirties nuosprendžių vykdymo patalpą, muziejaus
ekspozicijas ir Konferencijų salėje eksponuojamą
nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už
laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų parodą.

10.00 val.
Akademinė diskusija, skirta Romui Kalantai
(VšĮ Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje,
S. Daukanto g. 25).

Atvirų durų diena Tuskulėnų rimties parko
memorialiniame komplekse (Žirmūnų g. 1F ir 1N)
Nuo 10 iki 18 val. lankytojai turės galimybę
nemokamai aplankyti muziejinę ekspoziciją
„Tuskulėnų dvaro paslaptys“, apžiūrėti Konferencijų
salėje eksponuojamą Lietuvos Respublikos Seimo
Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo
skyriaus kilnojamąją parodą „Laisvės sparnai“ bei
dvaro rūmuose – „Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikai–40“. Visą dieną lankytojams bus atvira
koplyčia-kolumbariumas.
Gegužės 13 d. (sekmadienis)
Atvirų durų diena Genocido aukų muziejuje
(Aukų g. 2A)
Nuo 10 iki 17 val. lankytojai turės galimybę
nemokamai aplankyti buvusį KGB vidaus kalėjimą,
mirties nuosprendžių vykdymo patalpą, muziejaus
ekspozicijas ir Konferencijų salėje eksponuojamą
nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už
laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių darbų parodą.
Atvirų durų diena Tuskulėnų rimties parko
memorialiniame komplekse (Žirmūnų g. 1F ir 1N)
Nuo 10 iki 17 val. lankytojai turės galimybę
nemokamai aplankyti muziejinę ekspoziciją
„Tuskulėnų dvaro paslaptys“, apžiūrėti Konferencijų
salėje eksponuojamą Lietuvos Respublikos Seimo
Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo
skyriaus kilnojamąją parodą „Laisvės sparnai“ bei
dvaro rūmuose – „Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikai–40“. Visą dieną lankytojams bus atvira
koplyčia-kolumbariumas.
Gegužės 15 d. (antradienis)
9.30 val.
Parodos, skirtos Romo Kalantos aukai ir jaunimo
pasipriešinimui atminti, atidarymas Lietuvos
Respublikos Seimo I rūmų fojė*.
10.00–10.30 val.
Minėjimas, skirtas Romo Kalantos aukos ir
jaunimo pasipriešinimo 40-mečiui, Seimo rytiniame
plenariniame posėdyje*.
10.30–11.30 val.
Dokumentinis filmas „Fontano vaikai“
(rež. Raimundas Banionis ir Andrius Šiuša) ir
liudininkų prisiminimai apie 1972 metų jaunimo
pasipriešinimą Lietuvos Respublikos Seimo Kovo
11-osios salėje*.

12.00 val.
Ekspozicija „Troškę laisvės – dėvėję džinsus“,
skirta 1968–1972 m. jaunuolio aplinkai (VšĮ
Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje,
S. Daukanto g. 25).
17.00 val.
Parodos, skirtos Modriui Tenisonui, atidarymas
(VDU menų galerijoje „101“, Laisvės al. 53).
Gegužės 13 d. (sekmadienis)
12.00 val.
Poezijos ir muzikos valanda „Laisvės pavasariui
atminti“ (Kauno Paminklinės Kristaus
Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje,
Žemaičių g. 31A). Renginį organizuoja Kauno
miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios
bibliotekos „Aušros“ padalinys.
Gegužės 14 d. (pirmadienis)
8.00–8.45 val.
Pilietinė pamoka ,,Laisvės pavasaris“
(Kauno miesto ugdymo įstaigose).
11.00 val.
„Laisvės alėja – Laisvės kelias“. Eitynės su deglais
Vytauto prospektu nuo Lietuvos švietimo
istorijos muziejaus (Vytauto pr. 52), Laisvės
al. iki Romo Kalantos žūties vietos. Renginį
organizuoja Kauno „Aušros“ gimnazija ir
Lietuvos švietimo istorijos muziejus.
12.00 val.
Atminimo valanda „Kauno pavasaris“
(Muzikinio teatro sodelyje). Dalyvauja Kauno
berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“ (Meno
vadovas ir dirigentas Ksaveras Plančiūnas).
Renginio vedėjai aktoriai Petras Venslovas ir
Sandra Daukšaitė.
12.00 val.
Popietė, skirta Romo Kalantos žūties metinėms
(IX forto muziejuje, Žemaičių pl. 73).
12.00 val.
Renginys „Uždegęs laisvės ugnį širdyse“ (Veršvų
vidurinėje mokykloje, Mūšos g. 6). Dalyvauja
gitaristas Algis Lipskas. Veiks Kauno ,,Aušros“
gimnazijos mokinių piešinių paroda.

13.00 val.
Romo Kalantos kapo lankymas Romainių
kapinėse.
16.00 val.
Miesto ugdymo įstaigų ir „Šokis.lt“ improvizacija
,,Laisvės pavasario šaukliai“ (Muzikinio teatro
sodelyje).
17.00 val.
Atminimo valanda, skirta Romui Kalantai
(Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos
viešosios bibliotekos mažojoje salėje, Laisvės al.
57). Nežinomo poeto eiles skaito aktorė Kristina
Kazakevičiūtė.
18.00 val.
Bėgimas „Laisvės keliu“ (Romo Kalantos namas
(Panerių g. 34) – Muzikinio teatro sodelis).
Bėgimą organizuoja Vilijampolės bendruomenės
centras „Veršva“ ir Jaunųjų konservatorių lyga.
18.00 val.
Kūrinio styginiam orkestrui ir sintetiniams
instrumentams „Laisvės šuoras“ premjera
(Muzikinio teatro sodelyje). Koncertuoja VDU
Muzikos akademijos styginių orkestras, Kauno
šokio teatras „Aura“. Kūrinio autorius Ramūnas
Jaras, dirigentas Jonas Janulevičius.
20.00 val.
Romo Kalantos atminimui skirtas roko koncertas
„Negęstanti roko šviesa“ (Muzikinio teatro
sodelyje). Koncertuoja „Chevy“, „The moon
band“, „Unlost“, „Senas Kuinas“. Pertraukėlių
metu – aitvarų akcija „Kalantinių šviesa“.
Gegužės 15 d. (antradienis)
15.00 val.
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
kultūrinio orientavimosi konkursas „Gyvasis
fakelas“ (Muzikinio teatro sodelyje). Organizuoja
Kauno jaunųjų turistų centras.
16.00 val.
Atminimo vakaras „Pilėnų dvasia gyva mūsų
širdyse“ (Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos
viešosios bibliotekos „Šaltinio“ padalinyje,
Raudondvario pl. 230).
17.00 val.
Kino filmas „Vaikai iš Amerikos viešbučio“
(rež. Raimundas Banionis) („Romuvos“ kino
teatre, Laisvės al. 54). Dalyvauja kino kritikas
Gediminas Jankauskas. Įėjimas nemokamas.

Gegužės 23 d. (trečiadienis)
11.00–13.50 val.
Gyvosios atminties pamokos (konferencija)
„Lietuvos jaunimas laisvės, nepriklausomybės ir
pilietiškumo sklaidoje“ Lietuvos Respublikos
Seimo Kovo 11-osios salėje*.

* – su kvietimais

Naujausi programos pakeitimai skelbiami interneto svetainėje http://1972geguzis.lrs.lt

