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Penktadienis, kovo 3 

Laikas Katedros aikštė Rotušės aikštė Prie Nac. dramos teatro Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 

15:00 KAZIUKO MUGĖS 
ATIDARYMO 
CEREMONIALAS 

Kaziuko vaikų pasaulis. 
Edukacinės veiklos 
vaikams, tėvams ir jų 
draugams. 
Mažuosius šventės 
lankytojus pasitiks, 
linksmins, kartu krėsti 
išdaigas kvies draugiškieji 
klounai, pasakų 
personažai (organizatorius 
UAB „Naisių vasara“) 

   Kovo 3-5 d. Šv. 
Kazimiero statulėlių 
nuotraukų konkursas 
ir paroda.  
Paroda „Šv. 
Kazimieras – Lietuvos 
globėjas“ pietinio 
Katedros fasado 
pusėje. 

15:30     

16:00 Baltijos cirko ir VMLR 
Kauno cirko meno 
akademijos auklėtinių 
programa. 

 Gatvės cirkas „Le artist“  

16:30 Mokslinio šou „Atradėjas“ 
pasirodymas 

Naujosios Vilnios tautinių 
šokių ansamblis „Linksmuoliai“ 
(vad. I. Strakalaitytė). 

  

17:00 Kakės Makės ir dantukų 
fėjos puota. Programa 
paremta naujausia Kakės 
Makės knyga „Dantukų fėjos 
puota“ (organizatorius UAB 
„Naisių vasara“). 

Naujosios Vilnios lenkų dainos 
ansamblis „Melodija“ (vad. J. 
Stupenko). 

Vilniaus mokytojų namų 
žemaičių folkloro 
ansamblis „Tyklė“ (vad. V. 
Brazaitienė). 
 

 

17:30 Naujosios Vilnios tautinių 
šokių ansamblis „Vaiva“ (vad. J. 
Galdikienė). 

  

18:00      

18:30     V. A. Mocartas 
„Karūnavimo Mišios“. 
Dalyvauja Arkikatedros 
jaunimo choras ir choras 
„Ąžuoliukas“. 

19:00      

19:30      

20:00     Karališka naktis 
Katedroje. Kviečiame 
aplankyti Šv. Kazimierą 
visą naktį. Laikas 
Katedroje bus pripildytas 
giesmių, maldos, jaukaus 
buvimo tyloje.      
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Šeštadienis, kovo 4 

Laikas Katedros aikštė Rotušės aikštė Prie Nac. dramos 
teatro 

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Kitos vietos 

11:00  Kaziuko vaikų 
pasaulyje 
11.00-18.00 val. 
Edukacinės veiklos 
vaikams, tėvams ir jų 
draugams. 
Mažuosius šventės 
lankytojus pasitiks, 
linksmins ir kartu 
krėsti išdaigas kvies 
draugiškieji klounai, 
pasakų personažai 
(organizatorius UAB 
„Naisių vasara“) 
 
• Katedros 
bendruomenės 
palapinėje šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 10 
iki 15 val. apsilankys 
ir Jūsų lauks Šv. 
Kazimieras – galėsite 
gyvai pabendrauti.  
 
• Kovo 4-5 d. 
Vienuolijų palapinėje 
vienuolių rankų 
darbo dirbiniai, 
pokalbiai su 
vienuoliais.  
 
• Visas dienas Caritas 
palapinėse – 
lankytojų ir savanorių 
rankdarbiai. 

 Gatvės cirkas „Le 
Artist“ 

Ekskursija Šv. 
Kazimiero 
koplyčioje su 
gidu. Susitikimo 
vieta – prie 
pietinio Katedros 
įėjimo, prie 
parodos. 

  

11:30 Dievo Gailestingumo 
šlovinimas su 
Gailestingojo Jėzaus 
seserų kongregacija 

  Kovo 3-5 d. Šv. 
Kazimiero statulėlių 
nuotraukų konkursas 
ir paroda.  
Paroda „Šv. 
Kazimieras – Lietuvos 
globėjas“ pietinio 
Katedros fasado 
pusėje. 

 

12:00 12.10 val. „Su šunimis 
smagiau“ – Lietuvos 
kinologų draugijos ir šunų 
dresūros mokyklos 
„Laukinė orchidėja“ 
nuotaikingas ir įdomus 
šunų pasirodymas. 

Grigiškių kultūros centro 
meno saviveiklos 
kolektyvai 

Valkininkų moterų 
vokalinis ansamblis 
„Santaka“ 

 BAŽNYTINIO PAVELDO 
MUZIEJUJE (Šv. Mykolo 
g. 9) 
12.00 val. Užsiėmimas 
šeimoms „Karalaičio 
lelija“. Visą dieną vyks 
edukacinė programa: 
išsprendus galvosūkius 
ir suradus muziejaus 
ekspozicijoje karūną, 
leliją ir kryžių, lankytojų 
lauks prizai ir siurprizai. 

12:30 Mažeikių raj. Tirkšlių 
kultūros centro 
liaudiškos muzikos 
kapela „Subatvakaris“ 

Šv. Kazimiero 
atlaidų Mišios. Po 
Mišių Šv. 
Kazimiero 
statulėlių 
konkurso 
nugalėtojų 
apdovanojimai. 

13:00 13.10 val. Viduramžių 
pasiuntinių šokių mokys 
riteriai ir damos 

Vilniaus folkloro 
ansamblis „Laukis“ 

 ŠV. KAZIMIERO 
BAŽNYČIOJE (Didžioji g. 
34) 
13:00 val. Koncertas 
LAUDATE SANCTI 
CASIMIRI 

13:30 Vilniaus folkloro 
ansamblis „Labingis“ 

 

14:00 Popietė „Šlovink Viešpatį“ 
su Vilniaus Švč. M. Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo 
parapijos šlovinimo ir 
užtarimo grupe „Jesės 
atžala“ ir Šventosios 

Varėnos kultūros centro 
Valkininkų filialo moterų 
vokalinis ansamblis 
„Santaka“ 

Gatvės cirkas „Le 
Artist“ 

Ekskursija Šv. 
Kazimiero 
koplyčioje su 
gidu. Susitikimo 
vieta – prie 
pietinio Katedros 

 



 Kaziuko mugės 2017 PROGRAMA www.etno.lt 
Šeimos seserimis. 
Programoje – džiugus 
Viešpaties šlovinimas, 
liudijimai, užtarimo malda. 

(organizatorius 
Vilniaus 
arkivyskupijos kurija) 

įėjimo, prie 
parodos. 

14:30 Jurbarko kultūros centro 
kapela „Santaka“ 

   

15:00 Kirtimų kultūros centro 
folkloro ansamblis 
„Rasoda“ 

Vilniaus universiteto 
liaudiškos muzikos 
ansamblis „Jaunimėlis“ 

  

15:30 Naujosios Vilniaus 
kultūros centro „Muzikos 
studija“ 

Mažeikių r. Tirkšlių 
kultūros centro 
liaudiškos muzikos 
kapela „Subatvakaris“ 

Naujosios Vilnios 
kultūros centro linijinių 
šokių grupė 

  

16:00 Dainavimo studija „Kivi“ Ekskursija Šv. 
Kazimiero 
koplyčioje su 
gidu. Susitikimo 
vieta – prie 
pietinio Katedros 
įėjimo, prie 
parodos. 

 

16:30 Choras „Kivi“ Folkloro ansamblis 
„Vilniaus dzūkuliai“ 

Jurbarko kultūros 
centro kapela 
„Santaka“ 

  

17:00 17.10 val. Mokslinio šou 
„Atradėjas“ pasirodymas 

Instrumentinio folkloro 
grupė „Vydraga“ 

Vilniaus universiteto 
folkloro ansamblio 
„Ratilio“ instrumentinė 
grupė 

Mokymas apie Šv. 
Kazimierą 

 

17:30   Šv. Mišios  

18:00     

18:30 18.40 val. „Baltijos cirkas“ 
(žonglieriai, ekvilibristai, 
kojūkininkai, cirko 
akrobatai) 

   Šv. Mišios  

19:30 Naisių vasaros teatro 
muzikinė programa 

     

20:40 Vido Bareikio akustinis 
koncertas 
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Sekmadienis, kovo 5 

Laikas Katedros aikštė Rotušės aikštė Prie Nac. dramos teatro Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje 

Kitos vietos 

11:00 Linksmybės su 
muilo burbulais 

11.00-16.00 val. 
Edukacinės veiklos 
vaikams, tėvams ir 
jų draugams. 
Mažuosius šventės 
lankytojus pasitiks, 
linksmins, kartu 
krėsti išdaigas 
kvies draugiškieji 
klounai, pasakų 
personažai 
(organizatorius 
UAB „Naisių 
vasara“) 

 Jurbarko kultūros centro 
kapela „Santaka'' 

  

11:30 Mokslinio šou 
„Atradėjas“ 
pasirodymas 

    

12:00 Vilniaus tradicinė kapela 
„Ratilai“ 

Vilniaus kultūros centro teatro 
studija „Elementorius“ 

  

12:30 Kakės Makės protų 
mūšis ir kitos 
linksmybės 

Dainų ir šokių ansamblis 
„Siaudelė“ 

Vilniaus universiteto folkloro 
ansamblio „Ratilio“ 
instrumentinė grupė 

Šv. Mišios, kuriose 
meldžiamasi mugės dalyvių 
intencijomis 

 

13:00  Vilniaus universiteto 
liaudiškos muzikos ansamblis 
„Jaunimėlis“ 

Vilniaus instrumentinio 
folkloro grupė „By Tik Zyz“ 

  

13:30  Kirtimų kultūros centro 
tautinių šokių ansamblis 
„Vilniaus pynimėlis“ 

13.45 val. Vilniaus moksleivių 
kūrybos ir mokymo centro 
etninės veiklos studija 

 TEATRALIZUOTOS MUGĖS 
EITYNĖS (nuo Lukiškių aikštės 
Gedimino prospektu į Rotušės 
aikštę). 14:00  Vilniaus universiteto 

pučiamųjų orkestras „Oktava“ 
Vilniaus tradicinė kapelija 
„Ratilai“ 

 

14:30  KAZIUKO MUGĖS 
UŽDARYMAS, 
APDOVANOJIMAI. 
Tautinio kostiumo metus 
Kaziuko mugėje pristato 
Vilniaus universiteto folkloro 
ansamblis „Ratilio“ 

Muzikinis duetas Justė ir 
Vaidas 

  

15:00  Vilniaus kolegijos folkloro 
ansamblis „Želmuo“ 

  

15:30  Lietuvos geležinkelininkų 
kapela (vad. A. Fokas) 

Marijampolės laisvalaikio ir 
užimtumo centro vaikų 
folkloro teatras „Gaja“ 

  

 

 Visos mugės metu: 

INTERAKTYVI SCENA-BAČKA (Katedros a. prie bokšto) 
Kovo 3-5 dienomis. Tiesiogiai vyksta interviu,  
foto, video reportažai, reklama, teatralizuoti mini spektakliai ir kt. 

 


