01.Sau
Lietuvos vaikų ir moksleivių
televizijos konkurso „Dainų
dainelė“ rajoninis turas 01-14
(Žemaitės dramos teatras)

02.Vas

03.Kov

04.Bal

Telšių apskrities tautodailės paroda-atranka į Lietuvos Dainų
šventę „Čia – mano namai“ 02-27 iki 03-14 (Telšių dailės
galerija)

„KAKTUSAI-2013“ 04-01
(Žemaitės dramos teatras)

05.Geg

06.Bir

Kaunatavos biblioteka, bendruomenė, Upynos seniūnija
Upynos seniūnija, Upynos kaimo bendruomenė, Upynos sporto
klubas
Varnių kultūros ir jaunimo centras

Parengė
Galimi pakeitimai, sekite reklamą

08.Rgp

09.Rgs

10.Spl

Mokslo ir žinių diena 09-01
(Telšių m. amfiteatras)
Respublikinė taikomosios
Žemaitijos regiono Parodijų tautodailės paroda-konkursas
Bemotorių savadarbių plaustų
Gyvos dainos festivalis „Aš
šou ,,Žvaigždžių lietus‘‘ 09-06 „Iš Džiugo sakmių“ 10 mėn. 01varžybos „PLAUKTYNĖS-2014“ toks vienas“ 08-09 (Germanto
24 (VDA Telšių galerija)
(Žarėnų mieselio centras,
07-05 (Masčio ežeras)
ežero pakrantė)
lauko estrada, Girkontiškės
km., Kegų km.,Žarėnų kultūros
„Šiaudinės Kaliausės
Telšių apskrities tautodailės
centras)
Žemaitijos bendruomenių
nuotykiai“ 07-19 (Telšių m.
paroda-atranka į respublikinį
sporto ir meno šventė ,,
amfiteatras)
Konferencija ,,Vaikų literatūra konkursą „Aukso vainikas“ 10
Ryškėnų vasara-2014“ 08-09
mėn. 01-31 (VDA Telšių
ir skaitymo skatinimas“ 2014(Ryškėnų kultūros centras)
galerija)
09-10 (Viešoji biblioteka)
Šventė „Blindos polka“ 07-19,
20 (Telšių rajonas Biržuvėnų
dvaras-Šatrijos kalnas)
Kraštiečių šventė ,, Tu
Kraštiečių šventė ‚Kur gimėm, „Didysis miesto Turgus 2014“
laukiamas gimtinėj“ 08-15
kur augom...“ 09-14 (Viešvėnų 10-04 (Telšių miesto centras,
(Lieplaukės miestelis)
kultūros centras)
Turgaus aikštė)
„Šventa Ona – Duonos Ponia“
07-26, 27 (Upynos kaimas)
Spektaklis pagal Anna
Viešvėnų seniūnijos žemdirbių
Žolinės šventė ,,Sugrįžtu į
Reynolds ir Moira Buffini
šventė „Derlius – 2014“ 10-24
gimtą sodžių‘‘ 08-15 (Šv.
"Jordanas" 09-16 (Žemaitės
(Viešvėnų kultūros centras)
Stanislovo bažnyčia, Žarėnų
Žemaitijos regiono liaudiškų
dramos teatras)
miestelio centras, Žarėnų
kapelų šventė „Jurgelio valsas“
Literatūrinės-muzikinės
Spektaklis 10-28 (Žemaitės
miestelio lauko estrada)
(Telšių m. amfiteatras)
programos ,,Donelaitis“
dramos teatras)
pristatymas 2014-09-19
Kaimo bendruomenės šventė
(Žemaitės dramos teatras)
Žemaitijos regiono teoriniai ir
„Baltininkams – 760metų!“ 08praktiniai mokymai
16d (Telšių r. Baltininkų k.)
Teatralizuotas turgus
„TRAMTATULIO AKADEMIJA“
„Mykuolioka juomarks“ 0910 mėn.
27d (Luokė miestelio aikštė)
Europos stalinizmo ir nacizmo
aukų atminimo ir Baltijos kelio
dienos paminėjimasinteraktyvi pilietiškumo akcija
„Baltijos kelias vaikų akimis“
08-23 (Masčio ežero pakrantė,
Telšių miestas)

Literatūriniai-muzikiniai renginiai ,,Vakaro poezija. Mėnesienos kuždesiai“ 2014 05-08 mėn. (Masčio ežero pakrantė)

Vaikų gynimo diena 06-01
Telšių KC vaikų folkloro
Šokio teatro festivalis 04 mėn.
ansamblio „Čiučiuruks-25“(Žemaitės dramos teatras)
Geriausių Telšių rajono
BLYNŲ ŠVENTĖ – UŽGAVĖNĖS
kolektyvo 25-erių metų
sportininkų apdovanojimo
03-02 (Katedros aikštė)
Lietuvos Dainų šventė „Čia –
jubiliejinis koncertas 05-02
ceremonija 02-06 (Žemaitės
mano namai“ – dalyvauja
Žemaitijos regiono liaudiškos
(Žemaitės dramos teatras)
Užgavėnės ,, Žeimuos
dramos teatras)
Telšių rajono meno kolektyvai
muzikos šventė ,,Jurginės
sositikėms su pavasariu‘‘ 03-04
06 mėn. 1-6 (vilnius)
2014‘‘04-05 (Ryškėnų kultūros
Žemaitijos regiono jaunųjų
(Žarėnų kultūros centro terasa,
Europos dienos šventė
centras)
popdainininkų konkursas
nutolę Žarėnų seniūnijos Kegų
Telšiuose 05- 09 (Telšių
„Sidabrinis varpelis“ 02-08
Respublikinis sportinių šokių
ir Girkantiškės kaimai)
senamiestis)
Telšių rajono DAINŲ ŠVENTĖ
(Žemaitės dramos teatras)
konkursas „Žemaitija-2014“ 04„Septynių kalvų giesmė“ 06-07
06 (Ubiškės mokyklos sporto
Užgavėnės 03-04 (Tryškių
(Telšių m. amfiteatras)
Bardų popietė „Žiemos stygos“
salė)
Turgaus aikštė)
LIK-as „2064-ųjų jaunimas
02-16 (Tryškių Lazdynų
Telšiuose: poreikiai, pomėgiai,
„Metų ciklo –ratu“ 04-12
Pelėdos vidurinė mokykla)
Užgavėnės ,,Žeima biek iš
„Žemaitijos sostinės šventė
pokalbiai“. FINALAS 05-13
(Nevarėnų kultūros centras)
keima“ 03–04 (Varnių miesto
2014“ 06-6,7,8 (Telšių miesto
(Žemaitės dramos teatras)
aikštė)
centras, Turgaus aikštė,
Respublikinio skaitovų
Telšių krašto solistų ir
Masčio ežero pakrantė, miesto
konkurso regioninis turas 02„Užgavėnės Kaunatavoje“ 03- vokalinių ansamblių konkursas
amfiteatras)
22 (Žemaitės dramos teatras)
Renginys skirtas Šeimos dienai
„Susitikime dainoj“ 04-23
04 (Kaunatavos kaimas)
05-15 (Tryškių Lazdynų
(Žemaitės dramos teatras)
Skulptūros ,,Septynios miesto
Pelėdos vidurinė mokykla)
Literatūrinė-istorinė
kalvos“ teatralizuotas
konferencija, skirta Kristijono
atidarymas 06-20 (Miesto
Donelaičio 300-osioms gimimo Liaudies muzikantų pasakorių
Poetinė impresija ,,Metų
senamiestis)
metinėms 2014-03-21
šventė „Grok, armonika“ 04-25 šviesoje“, skirta K.Donelaičio
Tradicinė kaimo šventė
(Žemaitės Dramos teatras)
(Viešvėnų kultūros centras)
300-ųjų gimimo metinių
„Pražydo papartis...“ 06-23
minėjimui 05-16 (Telšių m.
(Telšių r. Viekšnalių k.)
amfiteatras)
„Teatras kartoms“ 03Teatrų šventė skirta šeimų
24,25,26,27 (Viešvėnų kultūros metams ,, Vaidina vaikai“ 04Gatvės muzikos diena 05-17 Apeiginė Joninių šventė. „Ant
centras)
27 (Ryškėnų kultūros centras)
(Telšių m. amfiteatras)
kalno užkurkime laužus“ 06-23
Tarptautinė akvarelės paroda (Paunšvystės kalnas. Nevarėnų
Atvelykio šventė „Rėid margs
sen. Nerimdaičiai)
„Menų ekspresas: Telšiai -SaintSpektaklis “Muotinuoms,
kiaušinielis“ 04-27 (Katedros
Egreve“ 05 mėn. 18-25
ciuociems, babūniems ir
„Joninės“ 06-23 (Aikštelėje
aikštė)
(Prancūzija, Saint-Egreve)
mergelkuoms“ 03-25,26
prie Viešvėnų tvenkinio)
(Žemaitės dramos teatras)
Joninės ,,Juk ne kas dyna
,,Poezija Kaunatavos sodų
švents Juons“ 06–24 (Varnių
žydėjime“ 2014-05-24
miesto centre prie Varnelės
(Kaunatavos sodai)
Žemaitijos regiono moksleivių
upelio)
liaudies dailės paroda, atranka
Joninių šventė,, Buvo naktis Šv.
į respublikinį Lietuvos
Kūrybinis vakaras. „Mes
Jono‘‘ 06-24 (Žarėnų
moksleivių liaudies dailės
galime daugiau“ 05-24
seniūnijos miestelio centras,
konkursą „Sidabro vainikėlis“
(Nevarėnų kultūros centras)
Žarėnų seniūnijos lauko
03-18 iki 04-03 (Džiugo
estrada, ,,Minijos‘‘ vid.
gimnazija)
Tarptautinis festivalis
Mokyklos Stadionas (lietingu
,,Poezijos pavasaris-2014
metu) sporto salė)
Telšiuose“ 05-30
(K.Praniauskaitės gimtinė,
Petrinių gegužinė 2014-06-28
Padurbinio kaimas, Telšių m.
(Tryškių stadionas)
amfiteatras, Varnių filialas,
Tryškių kultūros centras
Žemaitės gimnazija)
„Po šlamančiais beržais“ 06-29
Telšių K. Praniauskaitės Viešoji biblioteka
(Degaičių parkas)
Žarėnų kultūros centras
Viešvėnų kultūros centras
„Poezija sodų žydėjime 2014“
Degaičių seniūnija
05-31 (Kaunatavos sodai)
Viekšnalių laisvalaikio salė
Luokės miestelio institucijos
Kult.renginių org. A.Stankus, Baltininkų bendr. pirmininkė L.
Niaurienė

Telšių r. sav. Kultūros centras, Šokių studija „Divain”, Lietuvos
bočių sąjungos Telšių skyrius
Telšių r. sav. Kultūros centras
Žemaitės dramos teatras
Nevarėnų kultūros centras
Ryškėnų kultūros centras
Kaunatavos bendruomenė

07.Lie

Kraštiečių šventė ,, Į Tėviškę
sugrįžus“ 08-23 (Lauko-Sodos
miestelis)

11.Lap

12.Grd

Miesto eglės įžiebimo
Respublikinis VII-asis Albino
teatralizuota šventė, 12-05
Jasenausko vardo sakralinės
(Telšių m. amfiteatras/
muzikos festivalis „Giesmių
Turgaus a.)
tiltai“ 11-06,07 (Telšių rajono
Telšių regiono jaunimo
Telšių, Varnių, Nevarėnų,
literatūrinių renginių
Žarėnų, Viešvėnų, Ryškėnų
konkursas 2014-12-10 (Viešoji
bažnyčios ir koplyčios)
biblioteka)
„Angelų vakaras” - paprastų
,, Muzikos ir šokio fiesta“žmonių apdovanojimai už
vestuvinių muzikantų ir
nepaprastus darbus 12-17
šiuolaikinių šokių grupių
(Žemaitės dramos teatras)
koncertas. 11-08 (Ryškėnų
kultūros centras)
Tradicinis Adventinis koncertas
12-18 (Tryškių Lazdynų
Pelėdos vidurinė mokykla)
Šokių vakaras su vestuvių
muzikantais „Vestuvių
muzikantų fiesta. Ruduo –
Eglutės įžiebimo šventė
2014“ 11-14 (Viešvėnų
Grupės ,,16 HZ“ koncertas 12kultūros centras)
20 (Ryškėnų kultūros centras)
Respublikinė pagyvenusių
žmonių šokių šventė „Labs
vakars, svetelee“ 11-20
(Žemaitės dramos teatras)
Telšių r. vaikų ir mokinių –
lietuvių liaudies kūrybos
atlikėjų konkursas „Mažasis
Tramtatulis“ 11-21
Romansų vakaras „Ant melsvo
ežero bangų...“ 11-21 (Luokės
vidurinės mokyklos aktų salė)

„Gerumo spinduliai“ 12-21
(Degaičių seniūnijos salė)

Adventinė popietė „Stebuklo
belaukiant“ (prieš šv. Kalėdas,
derinama) (Viešvėnų kultūros
centras)

Miesto ir rajono visos
Respublikinė sportinių šokių
bendruomenės susibūrimas
šventė-konkursas „Vėlunga – prie bendro kūčių stalo arba
2014” 11-22 (Ubiškės
prie bendro kalėdinių vaišių
mokyklos sporto salė)
stalo 12 mėn. (Telšių Katedros
aikštė)

