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Gegužės 19-20 d. Kaune jau tryliktąjį kartą šurmuliuos Kauno miesto dienos, sukviesiančios į miesto Senamiestį ir
centrą gausybę įvairaus amžiaus miestiečių ir miesto svečių.
Nors šventė vyks tik dvi dienas, tačiau bus gausybė renginių bei pramogų. Pagrindiniai šventės renginiai vyks
Senamiestyje aplink Kauno pilį, Santakos stadioną bei amfiteatrą. Nors oficialiai šventė prasidės tik šeštadienį, tačiau
jau penktadienį įvairiose miesto vietose bus juntamos šventinės nuotaikos - Laisvės alėjoje klegės mažieji miestiečiai,
Botanikos sode rinksis mokslo entuziastai, o miesto muziejai lauks lankytojų netradiciniuose Muziejų metams
skirtuose renginiuose.
Šeštadienį nuo pat ankstyvo ryto visas Senamiestis prisipildys įvairaus amžiaus atlikėjų iš visos Lietuvos. Netruks ne
tik įvairių koncertų, orkestrų, chorų, liaudies muzikos, roko muzikos bei didžėjų diskotekų po atviru dangumi,
įvairiausių pramogų: nuo šaudymo iš lanko, aitvarų, kūrybinių dirbtuvių, vaikų pramogų aikštelių, vyks skautų
programos ir t. t. Visą dieną Vilniaus ir M. Valančiaus gatvėse bei Rotušės aikštėje vyks Gatvės muzikos diena, o
skveras prie M. Valančiaus gatvės virs meno oaze. Vakare Kauno pilies scenoje vyks pagrindinis šios šventės
koncertas, kuriame kartu su Kauno bigbendu muzikuos įvairių žanrų populiarūs atlikėjai ir kolektyvai. Po koncerto bus
šventinis fejerverkas.
Sekmadienį po šv. Mišių už Kauną ir kauniečius bus įvairiausio žanro renginių, kuriuos vainikuos 1362 m. Kauno
pilies gynėjams skirtas reginys. 150 folkloristų atliks senąsias sutartines mediniais ragais, daudytėmis, skudučiais,
pamatysime istorinio mūšio inscenizaciją bei pasimėgausime kolektyvo „Hansa nova" atliekama viduramžių muzika.
Šventė „Kauno dienos 2012"
ŠEŠTADIENIS, GEGUŽĖS 19 d.
VIDINIAME KAUNO PILIES KIEME
13 val. Tradicinis tarptautinis vyresniojo amžiaus žmonių festivalis „Pasodinkim ąžuolą". Dalyvaus tautinių šokių
kolektyvai „Ave vita", „Rasa", „Suktinis", „Ratava", „Joris", „Savingė", „Skaisgija".
15 val. Studentiškų tautinio meno kolektyvų koncertas „Ei studente, sukis vėju".
17 val. Pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalio „Padūduokim Kaunui" orkestrų koncertai. Dalyvaus Valstybinis
pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas", Panevėžio pučiamųjų instrumentų orkestras „Panevėžio garsas", Kauno
pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas".
18 val. Lengvosios muzikos orkestro „Eiker Janitsjar" (Norvegija) koncertas.
19 val. Grupės „Karma" koncertas.
20 val. Pertrauka.
21.30 val. Šventės „Kauno dienos 2012" pagrindinis koncertas ir fejerverkas.Dalyvaus Kauno bigbendas,
Burgundiškasis choras, E. Sašenko, J. Lapatinskas, Laurynas „Thundertale", „Kvinta", K. Siurbytė, L. Mikalauskas, R.
Žirgulis, didžėjas Erichas, „Ugnies rato" fakyrai, „Lindyhop Kaunas", „Kairo žvaigždė" šokėjai.
23.30 val. Lauko kinas „Herkus Mantas".
KITI RENGINIAI
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