
BIRŠTONO 
RENGINIAI 

2022 metai
  Birštono vardo paminėjimo 
    640 metų jubiliejus

Pirmasis Birštono paminėjimas yra išsaugotas savalaikiame rankraščio vertime į lotynų kalbą ir saugomas 
Slaptajame Prūsijos valstybės kultūrinio palikimo archyve.

„1382 metais, per šaltį ir sniegą, maršalas paskyrė žygį prieš lietuvius. Priartėjus prie žemės, jis padalijo kariuomenę į tris. 
Viena nuėjo Birštono pilies link, bet greitai atsitraukė. Antrą matė Punios žemėje, trečią Alytuje“. 

Iš Vygando Magdeburgiečio kronikos.



Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos renginiai:
- Literatūros parodos Sausio 13-osios įvykiams atminti: 
„Ačiū jums, kad atnešėte, išsaugojote ir perdavėte mums  
šią laisvę“, „Laisvės kaina“;
- Dokumentinių filmų apie Sausio 13-ąją „Mes dainuosim“ 
ir „Laužai prie parlamento“ peržiūra;
- Koncertas „Muzikiniai eskizai“ Laisvės gynėjų dienai 
paminėti.
       Įvairiose kurorto vietose  |  www.birstonas.lt

Lietuvos vėliavos diena

Saus�
01.01

01.11–13



V�ar�

Andrius Kaniava. NAKTIS TEATRE
       Birštono kultūros centre

„MEILĖS LYRIKA“:
Koncertuos Petras Geniušas (fortepijonas), 
Lina Dambrauskaitė (sopranas) ir Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras (dirigentas Gintaras Rinkevičius)
       Birštono kultūros centre

Jurga – Gimtadienio turas
       Birštono kurhauze

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos renginiai:
- Literatūros paroda Kazys Saja: „Antroji mano motina yra 
Tėvynė“ (skiriama Vasario 16-ajai);
- Šachmatų turnyras Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai 
paminėti;
       Įvairiose kurorto vietose  |  www.birstonas.lt

Birštono vardo paminėjimui 640 metų
       Įvairiose kurorto vietose  |  www.birstonas.lt

Performansas „Siūbuojanti žemė“ su Valstybiniu 
ansambliu „Lietuva“
       Birštono kultūros centre

1900 02.25

1700 02.13

1900 02.12

1900 02.05

02.21

02.16



Birštono vardo paminėjimui 640 metų.
1382 metais Birštono vardas pirmą kartą buvo užrašytas 
vieno žymiausių viduramžių Europos kronikininkų 
vokiečio Vygando Marburgiečio surašytoje Prūsijos 
kronikos pasakojime.

Renginių ciklas skirtas 
Birštono vardo paminėjimo 640 metų jubiliejui paminėti: 

Viltės Migonytės-Petrulienės knygos 
„Weekendų miestai ir priemiesčiai“ pristatymas.

Susitikimas su Laisvės premijos laureatais.

Mokslo ir žinių savaitė „Atrask Birštoną po 640 metų“ 
(Viktorina)

Paroda „Birštonas, Anno Domini 1382 metai“

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos spausdinimas ir 
platinimas Birštone. Paroda ir konferencija.

Birštono meno mokyklos jubiliejinis renginys, skirtas 
Birštono vardo paminėjimo 640-osioms metinėms.

Paroda iš Birštono muziejaus fondų 
„Birštonas tada ir dabar“.

       Įvairiose kurorto vietose  |  www.birstonas.lt

02.21

02.23

03.10–11

07.05

10.28

04.26–05.06

10.04–11.30



Kov�

1900 Inga Jankauskaitė pristato trečiąjį solinį albumą „Švyturys“
       Birštono kultūros centre

Užgavėnės
       Prie Birštono kultūros centro

Žemės diena
       Įvairiose kurorto vietose  |  www.birstonas.lt

Lietuvos krepšinio 100-mečio renginiai: 
- LKF projekto „Atskleisk talentą“ renginiai su Lietuvos moterų 
rinktinės vyr. treneriu R. Grigu ir  vyr. treneriu K. Kemzūra;
- Krepšinio paroda;
- Susitikimas su LKF vadovais;
- Krepšinio rungtynės.
       Birštono sporto centre

XXI-asis Džiazo muzikos festivalis „Birštonas 2022“
       Birštono kultūros centre ir Kurhauze
       www.birstonasjazz.lt

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirti 
renginiai:
- Susitikimas su Laisvės premijos laureatais;
- Šventinis bėgimas kurorto gatvėmis „Mes už Lietuvą”;
- G. Dalinkevičiaus ir S. Bušmos koncertas Nepriklausomybės 
dienos atkūrimo paminėjimui;
- Projektas „Mes mylim savo miestą“.
       Įvairiose kurorto vietose  |  www.birstonas.lt

03.18

03.11

03.01

03.05

03.25–27

03.22–25



Bal�d�

Pėsčiųjų žygis Didžiojoje Nemuno kilpoje „Miško takas“ 
       Kurorto gatvėse ir apylinkėse

04.30

Motinos dienai skirtas meno mėgėjų kolektyvų koncertas
       Birštono kultūros centre

04.29

Birštono pavasario irklavimo regata 
       Nemune ties Birštonu

04.23

XXXVI-os tarptautinės Antano Mikėno memorialo 
sportinio ėjimo varžybos
       Kurorto gatvėse

04.23

Kultūros dienai skirtas renginys
       Birštono kultūros centre

04.15

Velykos:

Pavasario velykinių edukacijų, žaidimų, dainų su folkloro 
ansambliais renginiai
       Birštono kultūros centre 

Velykinės edukacijos savaitė „Velykinių kiaušinių 
marginimo ypatumai Birštono krašte“
       Birštono muziejuje

04.17

04.18–24

Elžbietos Jackovskos Kurek ir Ikonų akademijos studentų 
darbų paroda „Grožis slypintis paslaptyje“ ir Marijos 
Wegrzyniak-Szczepkowskos gobelenų paroda. 
Atidarymas balandžio 9 d. 17 val. 
       Birštono sakraliniame muziejuje

04.08–29

Suaugusiųjų tautinių šokių sambūris „Jievaro tiltais“
       Birštono kultūros centre

04.23



Gegužė
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos renginiai:
Viktorina „Gražiausi žodžiai ...“
„Knygos kelias“ – knygelių dirbtuvės vaikams
       Birštono viešojoje bibliotekoje

Tarptautinė muziejų bendruomenės akcija 
„Muziejų naktis 2022“
       Birštono muziejuose

Europinė kaimynų dienos šventė

Birštono Metimų taurės varžybos
       Kurorto stadione

Lietuvos aklųjų lengvosios atletikos čempionatas
       Kurorto stadione

Tarptautinis Baltijos gitarų festivalis-konkursas
       Birštono kultūros centre ir Kurhauze

Respublikinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis 
„Jausmų sala“
       Birštono kultūros centre

05.27

Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ 
renginys
       Kurhauze

05.28

05.27

05.18

05.14

05.06

05.13–15

05.06–08

Europos dienos minėjimas05.09



Biržel�

Joninės (Rasos):

Edukaciniai renginiai, atributikos kūrybinės dirbtuvės 
„Pasipuošk Joninėms“
       Įvairiose kurorto vietose  |  www.birstonas.lt

06.20–23

06.24

Birštono kurorto šventė skirta Birštono vardo paminėjimo 
640-osios metinėms paminėti:
Koncertai, pramogos vaikams ir suaugusiems, parodos, 
kultūriniai ir sporto renginiai
- Protų mūšis „Atrask Birštoną“
- Vaikų piešinių paroda bibliotekos languose „Seniai, 
seniai karališkame Birštone“;
- Kūrybinės dirbtuvės šeimoms „Karališkoji Birštono istorija“;
- Atviras jaunučių futbolo turnyras Birštono taurei laimėti;
- Petankės dvejetų turnyras Birštono taurei laimėti.
       Įvairiose kurorto vietose  |  www.birstonas.lt

06.10–12

Sekminių šventė Nemajūnuose 
       Nemajūnuose

06.05

Tarptautinė vaikų gynimo diena
       Įvairiose kurorto vietose  |  www.birstonas.lt

06.01

XX-asis Lietuvos karšto oro balionų čempionatas 
„Birštono taurė 2022“
       Danguje virš Birštono  |       OreiviuKlubasAudenis

06.09–12



Liepa

Projekto „Skvero sutvarkymo darbai, pritaikant kultūrinei 
veiklai ir lietuvių kalbos puoselėjimui“ pristatymas 
visuomenei 
       Kalbininko Jono Kazlausko tėviškėje

Folkloro ansamblių šventė „Ten, kur Nemunas vingiuoja“ 
       Vytauto parke

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio mirties 60-ųjų 
metinių sukakties paminėjimas

Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo ir 
Tautiškos giesmės) diena:
XXIII-ias tradicinis tarptautinis turnyras 
„Nemuno galiūnas 2022“
       Vasaros estradoje |  www.birstonas.lt

Sakralinės muzikos festivalis „Gaudete Birštonas“ 
       Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje

Europos šalių kino forumo „Scanorama“ festivalio renginiai
       Įvairiose kurorto vietose  |  www.birstonas.lt

Rugpjūt�
Rugpjūčio

mėn.

08.01

07.16

07.06

2, 9, 16, 
23 ir 30 d.

07.22

08.19

08.27

Klojimų teatrų šventė „Kur Nemuno mėlynas kelias“
       www.birstonas.lt

Stanislovo Moravskio skaitymai, skirti 220-osioms 
gimimo metinėms paminėti



Rugsėj�

Spal�

Respublikinis kapelų sambūris „Griežk, lietuvi“
       Birštono kultūros centre

10.22

Birštono meno mokyklos jubiliejinis renginys, skirtas  
Birštono vardo paminėjimo 640-osioms metinėms

10.28

VI-oji Respublikinė biblioterapijos konferencija 
„Knyga gali prakalbinti ir gydyti“
       Birštono kurhauze

10.14

Irklavimo regata „Birštono taurė 2022“
       Nemune ties Birštonu

10.01

Pasaulinė turizmo diena
       Įvairiose kurorto vietose  |  www.birstonas.lt

09.27

Akordeonų muzikos festivalis „Birštonas“
       Birštono kurhauze

09.30–10.01

Birštono muziejui 55 metai
       Birštono muziejuje

09.16

Petankės turnyras mero taurei laimėti 
       Vytauto parke

09.11

Diskusijų festivalis „Būtent“
       Vytauto parke

09.02–03



Lietuvos lėlių teatrų „Molinukas teatras“ baigiamoji 
šventė
       Birštono kultūros centre

11.12–13

Festivalis „Nepatogus kinas“ (4 dokumentinių filmų 
peržiūra)
       Birštono viešojoje bibliotekoje

Tarptautinis suaugusių teatrų festivalis „Rojaus 
obuoliukai“
       Birštono kultūros centre

Religinio meno parodos „Gloria Deo“ atidarymas
       Birštono sakraliniame muziejuje

Lapkrit�

Gruodžio 
mėn.

Lapkričio 
mėn.

Gruodis – šventinių pramogų mėnuo:
Koncertai, parodos, kameriniai ir kultūriniai renginiai;
- Literatūrinė popietė „Knyga, arbata ir meduolis“. 
Advento tradicijoms ir papročiams skirtas renginys
- Kalėdiniai krepšinio, futbolo, šachmatų turnyrai
       Įvairiose kurorto vietose  |  www.birstonas.lt

Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą.

12.03

11.26

11.27

Kurorto eglės įžiebimas
Literatūros parodos, skirtos Kūčių ir šv. Kalėdų tradicijoms ir 
papročiams.
       J. Basanavičiaus aikštėje

Gruod�



Leidinį sudarė:
Birštono turizmo informacijos centras

     www.visitbirstonas.lt/renginiai

Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą.

2022 m.


