Smagiai ir kūrybingai
Kas antri metai per Lietuvą nuvilnija nepaprastai graži vaikų ir jaunimo teatrų apžiūra-šventė
„Šimtakojis“. Šiemet ji buvo 10-oji. Šios šventės organizatorius – Lietuvos nacionalinis kultūros
centras – siekdamas skatinti vaikų ir jaunimo teatrų veiklą, kviečia šventėje dalyvauti visų miestų ir
miestelių, rajonų centrų ir kaimų vaikų ir jaunimo teatrus, veikiančius prie kultūros ir švietimo įstaigų.
Jau antrą kartą rajoninis šios apžiūros-šventės etapas vyko Žasliuose. Į šventę atvyko penki
kolektyvai iš Kaišiadorių, Kalvių, Pravieniškių, Pakertų ir Rumšiškių. Jaunuosius artistus, jų vadovus,
vaikų tėvelius ir visus, susirinkusius į šventę, pasveikino vertinimo komisijos pirmininkas, Lietuvos
valstybinio jaunimo teatro aktorius Vytautas Taukinaitis. Vertinimo komisijoje taip pat dirbo
Kaišiadorių kultūros centro taikomosios dailės būrelio vadovė, dailininkė, pedagogė Nijolė Kriugždaitė
ir Žaslių pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja metodininkė Daiva Vitienė.
Pirmasis scenoje pasirodė Kaišiadorių rajono viešosios bibliotekos Pakertų skyriaus teatras,
vadovaujamas Danguolės Ščiukienės. Žasliuose pakertiškiai suvaidino ištrauką iš R. Skučaitės pjesės
„Mergytė ieško pasakos“. Pakertų vaikučius pakeitė Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos teatro
studija „Obuolys“ (vadovė Ilona Balkuvienė) su „Bremeno muzikantais“ pagal brolių Grimų pasaką.
Tretieji į sceną kopė Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių skyriaus vaikų dramos būrelio „Šaltinėlis“
(vadovė Liongina Bakanienė) jaunieji aktoriai, kurie suvaidino pasaką „Senelės sapnas“ pagal D.
Čepauskaitės pjesę „Trys narsūs paršiukai“. O štai Kruonio kultūros centro Kalvių skyriaus vaikų
dramos kolektyvo „Bildukai“ (vadovė Janė Bernotienė) parodė pasaką „Vilkas ir keletas ožiukų“.
Šventę vainikavo Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos teatro grupė, vadovaujama Renatos
Sausaitienės. Jie parodė T. Parvelo „Linkėjimus iš Ančiogalos“.
Vertinimo komisija aptarė visų teatrų pasirodymus ir vieningai nusprendė, kad regioniniame
etape, kuris vyks Širvintose balandžio mėnesį, Kaišiadorių rajono savivaldybei atstovaus Rumšiškių
Antano Baranausko gimnazijos teatro studija „Obuolys“.
Sveikiname laimėtojus ir linkime jauniesiems aktoriams ir jų vadovei Ilonai sėkmės. O šventėje
dalyvavusiems visiems jauniesiems aktoriams ir jų vadovams už meilę teatrui tariame nuoširdų ačiū.
Lauksime jūsų po metų kitoje teatrų šventėje „Šimtakojis“.
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