
dirbtuvių erdvė
12.30–13.30 – Nebeskaitomos knygos atgyja naujam gyvenimui. Kūrybinės 
dirbtuvės su Gėle Indre Brogiene.
14.30–15.30 – „Sapnavau sapnavau, kad mėnulyje buvau...“ Justino Marcinkevičiaus 
poezijos rinktinės vaikams „Vaikų žemė“ iliustratorė Agnė Nananai kviečia keliauti į 
mėnulį ir ten susikurti savo saldumynų miestą. (4–7 m.)
15.30–17.00 – Stebuklingų žibintų dirbtuvės su menininke Lina Timukaite.

edukacijų erdvė
12.30–17.00 – Kupiškio, Pakruojo, Panevėžio, Rokiškio, Širvintų bibliotekos pristato 
unikalias edukacines veiklas – nuo žaislų gamybos iki robotikos dirbtuvių.

žaidimų erdvė
12.30–17.00 – Laaaaabai daug judrių, intelektualių, įtraukiančių, smagių žaidimų ir 
vasaros pramogų. Ir mažiems, ir dideliems. 
12.30–17.00 – „Vienaragio“ žaidimų erdvė. Ateik pažaisti stalo žaidimų ir sukurti  
savo istorijos. 

tėvų krantas
12.45–13.30 – Susitikimas su trijų vaikų tėčiu, knygos „Mamų eilės“ autoriumi ir 
iššūkių meistru Simonu Urbonu. Pokalbis apie atostogas – nuo tėvystės iki Tailando.
14.45–15.30 Susitikimas su vaikų psichologe Monika Skeryte–Kazlauskiene. Žaidimų 
svarba vaikų raidai ir kaip knygos padeda žaisti.

birželio 9 d., sekmadienis
didžioji scena
12.00–12.45 – PREMEJERA! Vėjų teatras į festivalį atpučia dainas pagal Mariaus 
Marcinkevičiaus eilėraščius iš knygos „Maži eilėraščiai mažiems“. Koncerto metu 
išgirsite pačių aktorių kurtas ir gyvai atliekamas dainas, kurios lydės (švilps galvose)  
dar ne vieną dieną. (3–6 m.)
13.45–14.45 – REKORDAS! Beno Adatėlės ir Luko Šiaudelio kūrėjo Tomo Dirgėlos šou. 
Miegalių rekordo siekimas su jaunaisiais skaitytojais (7–12 m.)
15.45–16.45 – PASAULIO ANIMACIJA! Festivalio uždarymas. „Lithuanian Shorts“ –  
lietuviškų trumpametražių filmų agentūra – pristato animacinių filmų programą. 
Uždarymas vyks Anykščių kultūros centre (A. Baranausko a. 2).

Leidyklų miškas
Tikra knyga
12.30–13.30 – Reikšmingiausio 2018 metų debiuto „Maži eilėraščiai mažiems“ 
iliustratorė Rasa Jančiauskaitė kviečia į smagias kūrybines dirbtuves (5–7 m.)
13.30–14.30 – Ypatingos dirbtuvės su pirmosios Lietuvoje bežodės knygos  
„(Ne)Vienas“ autore, dailininke Ieva Babilaite (6–8 m.)

Aukso žuvys
12.30–13.45 – 2018 metų knygos vaikams „Sibiro haiku“ autorės Jurga Vilė ir Lina 
Itagaki kviečia susipažinti ir dalyvauti žiauriai gerose dirbtuvėse! (7–11 m.)

Nieko rimto
13.00–13.45 – Kas stipresnis – noras griauti ar kurti? Noras valdyti ar meilė ir rūpestis? 
Tą ir mėginsime išsiaiškinti su naujų pasaulio užkariautojų komanda ir knygos  
„Slaptoji Kornelijaus Van Drebelio misija“ autoriumi Virgiu Šidlausku. (7–11 m.) 

edukacijų erdvė
12.30–15.00 – VIRTUALI REALYBĖ! Kristinos Buožytės virtualios realybės animacijos 
„Angelų takais“ pristatymas ir peržiūra
12.45–14.30 – ANIMACIJOS DIRBTUVĖS! Režisierius Ignas Meilūnas pasakoja apie 
naujausią savo kūrinį „Matilda“. Stop kadro lėlinės animacijos dirbtuvės (7–10 m.)

nemokamo Literatūros festivalio šeimoms 

„nuotykiai tęsiasi“
renginių programa
Anykščių Dainuvos slėnyje, birželio 8-9 d.

birželio 8 d., šeštadienis
didžioji scena
12.00–12.30 – Festivalio atidarymas 
13.30–14.30 – JUBILIEJUS! Šaulių sąjungos 100–mečiui skirtą knygą 
„Apie šaulius, riterius ir drakonus Lietuvoje“ pristato knygos autoriai Norbertas 
Černiauskas ir Birutė Bikelytė. Jaunųjų riterių įšventinimo turnyras ir šaulių košės 
ragavimas. (8–12 m. vaikams)
15.30–16.30 – PREMJERA! Aktorius-pasakininkas Paulius Tamolė pristato muzikinę 
pasaką vaikams ir ne tik „Sniego karalienė“. Gitara ir vokalu pritaria Chris Ruebens, 
smuiku – Tadas Dešukas. (visiems nuo 5 m.)
16.45–17.30 – VAKARIENĖ! Suneštinė festivalio bendruomenės vakarienė.  
Festivalis vaišina lėkšte troškinio, o jūs atsinešate užkandžius, kuriais galėsite vaišintis 
patys ir vaišinti kaimyną.
17.45–18.30 – VAKARO PASAKA. Pasakotoja Kristina Jakubauskaitė dalinsis istorijomis 
pagal Neringos Vaitkutės kūrinius.
18.45– 19.45 – KONCERTAS! Rankas į viršų kelsime ir kūną judinsime su vaikų rašytojų 
muzikine grupe „Knygų vaikai“ (Benas Bėrantas, Tomas Dirgėla, Virgis Šidlauskas, 
Kotryna Zylė, Justinas Žilinskas).

Leidyklų miškas
Tikra knyga
12.30–13.30 – Su iliustratore Vaiva Braškute bandysime išpainioti labai supainiotą 
istoriją apie Princesę...  (5–7 m.)
14.30–15.30 – Trimačio ežero dirbtuvės su geriausios 2018 metų knygos 
mažiausiems skaitytojams „Sivužas“ iliustratore Lina Dūdaite. (6–9 m.)

Aukso žuvys
12.30–13.30 – Kaukų ir maumų istorijas kaip išgyventi girioje ir pelkėse pasakoja 
geriausios 2017 metų knygos paaugliams „Kaukas Gugis ir kerų karas“ autorius 
Justinas Žilinskas. (8–12 m.)
14.30–15.30 – Mitologijos paieškos daugiabučiuose ir didelių jausmų tapymas 
didelėse drobėse. Kviečia knygų „Didžioji būtybių knyga“ ir „Sukeistas“ autorė 
Kotryna Zylė (tėvams ir vaikams nuo 8 m.)

Nieko rimto
13.00–14.00 – Išduosim paslaptį. Visi ko nors bijo! O ko bijo voveriukas Tiklis ir varniukas 
Kirnis? Paveikslėlių knygos „Baubaimė“ autoriai Benas Bėrantas ir Vilija Kvieskaitė 
kviečia kartu pasigaminti tamsoje šviečiančius apuokus, kad būtų drąsiau. (5–7 m.)
15.00–16.00 – 2018 metų geriausios knygos vaikams ir paaugliams „Klampynių 
kronikos“ autorė kviečia paklajoti fantazy pasaulio takais. Kelionėje susipažinsite su 
keistomis, baugokomis, bet nuostabiomis mitinėmis būtybėmis ir turėsite progą patirti 
kvapą gniaužiančių, paslaptingų nuotykių... (8–12 m.)

Žalias kalnas
13.00–14.00 – Rašytojai Gytis Norvilas ir Dainius Gintalas į Anykščius atsiveža 
egzotinius gyvūnus – Vėžlį Dūmą ir Begemotą. Labai jau jie skirtingi... Gal kovos ir 
grumsis, o gal palaikys pagarbų pokalbį? Pamatyk pats. (7–10 m.)

organ izatoria i : rėmėja i  i r  partneria i : informacin ia i  rėmėja i :

žaidimų erdvė
12.00–15.00 – Laaaaabai daug judrių, intelektualių, įtraukiančių, smagių žaidimų ir 
vasaros pramogų. Ir mažiems, ir dideliems. 
12.00–15.00 – „Vienaragio“ žaidimų erdvė. Ateik pažaisti stalo žaidimų ir sukurti 
savo istorijos.

tėvų krantas
13.00–13.45 – susitikimas su „Vienaragis.lt“ įkūrėju ir žaidimų kūrėju Určiu Šulinsku. 
Kodėl vaikams svarbu pasakoti pasakas?

Festivalio lankytojų sočiais pilvais rūpinasi 
„Butcher“ ir „Lauko virtuvė“ maisto vagonėliai.

draugų nuolaidos 
(parodžius festivalio apyrankę)
apgyvendinimas
SPA VILNIUS Anykščiai, www.spavilnius.lt/lt/anyksciai –
vaikai iki 13 metų apgyvendinami nemokamai

Sodyba „Geras“, www.sodybageras.lt – 10–30 %

Sodyba „Tarp liepų“, www.tarpliepu.lt – 10–30 %
Nykščio namai, www.nykscionamai.lt – 10–20 %

Anykščių miesto kempingas „Po žvaigždėm“,  
www.facebook.com/AnyksciuKempingas – 10%

maistas
Restoranas „Mandri puodai“, facebook.com/mandripuodai – 20 %

Bistro „Pirmas daigas“, facebook.com/pirmasdaigas – 15 %

SPA restoranas „Miške“, Vilniaus g. 80, Anykščiai – vaikai su festivalio  
apyranke vaišinami ledais

Uno pica, www.unopica.lt – 5 %

pramogos
Kalitos kalno vasaros rogučių trasa – vaikams iki 14 m. – 1 eur,  
suagusiems – 1,5 eur

Pramoginis traukinukas (maršrutas Dainuvos slėnis – Lajų takas) –  

1,5 eur (pirmyn ir atgal)

Cosmos. Paukščių takas, www.pauksciutakas.eu – vaikamas iki 12 m. – 1 eur

Medžių lajų tako kompleksas, lajutakas.lt – nemokamai

Dainuvos nuotykių slėnis, www.nuotykiuslenis.lt – 30%

Riedžių nuoma, facebook.com/riedziaiAnyksciuose – 15%

Nykščio namai: lauko teniso kortai (su inventoriumi), lauko krepšinio aikštelė, 
elektrininių paspirtukų, dviračių nuoma – 20%

Baseinas „Bangenis“, www.sveikatosoaze.lt – šeimos bilietui – 15%




