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Festivalį globoja:Festivalį organizuoja: Festivalį remia: Festivalio namai: Festivalio draugai:

KNYGŲ UOSTAS
12.00 Festivalio atidarymas. Rašytojų muzikinės grupės „Knygų vaikai“ (Benas 
Bėrantas, Tomas Dirgėla, Virgis Šidlauskas, Kotryna Zylė, Justinas Žilinskas) ir vaikų choro 
pasirodymas.

12.00–16.00 Vaikų ir jaunimo knygų mugė. Dalyvauja 18 Lietuvos leidyklų ir užsienio 
knygų platintojų.

MAŽYLIŲ ERDVĖ
Viso festivalio metu atvira 0–4 m. vaikams skirta erdvė, kurioje mažyliai galės pasislėpti 
nuo festivalio šurmulio, žaisti ir vartyti jiems skirtas knygeles.

12.00–15.00 Knygelių vartymas ir skaitymas su pasakų seneliu Petru.

15.00–16.00 „ABC mažiesiems“. Kūrybinės dirbtuvėlės su iliustruotoja Greta Alice.

SLĖPTUVĖ
TĖČIO RAŠYTOJO KAMBARYS

11.00–16.00 Aplankykite tikrą rašytojo kambarį iš Tomo Dirgėlos ir Ingos Dagilės 
knygos „Mano tėtis rašo knygą“!

11.00–12.00 Tiesioginė LRT Radijo laidos „Domas ir Tomas“ transliacija iš festivalio! 
Laidos vedėjai - rašytojas Tomas Dirgėla ir skaitytojas Rapolas.

13.15–14.15 Kūrybiniai papokštavimai su iliustruotoja Inga Dagile. 
(Rekomenduojame vaikams nuo 6 m.)

15.00–16.15 „Mano tėtis rašo knygą“ pristatymas ir knygos kūrimo dirbtuvės su tikru rašytoju 
Tomu ir tikra paišytoja Inga. (Rekomenduojame vaikams nuo 7 m.)

„PONAS KAMPAS“

12.00–16.00 Ponas Kampas – Beno Bėranto ir Tanios Rex knygos personažas – 
lauks visų festivalio lankytojų ir mielai leis apipaišyti savo sienas!

12.30–13.15 Ponas Kampas atgyja. Teatralizuotas knygos pristatymas. (Visai šeimai,
ypač 6–8 m. vaikams)

14.15–15.00 Ponas Kampas atgyja. Teatralizuotas knygos pristatymas (Visai šeimai, 
ypač 6–8 m. vaikams)

RAUDONOJI SALĖ
13.45–14.45 Drauge su rašytoja ir iliustratore Monika Vaicenavičiene kviečiame 
leistis į kelionę po pasaulio upes, pažinti upėse ir šalia jų verdantį gyvenimą. 
Pasaulinio pripažinimo susilaukusios knygos „Kas yra upė?“ pristatymas. (Visai šeimai, 
ypač 7–12 m. vaikams)

15.15–16.15 Valdovų protų mūšis! Ar žinojote, kad Vytautas Didysis puikiai žaidė 
šachmatais? Kokius augintinius valdovai turėjo ir kuris iš jų augino lokį? Pasitikrinkite 
istorines žinias kartu su knyga „Vilniaus rūmai ir jų šeimininkai“. 
(Visai šeimai, ypač 8–12 m. vaikams)

BALTOJI SALĖ
13.00–13.45 Teatriniai nardymai „Marmiai“. „WhaleDreams“ pristato įkvepiančią, 
paslaptingą ir muzikos kupiną istoriją apie mielą marmį Olį, kuris visai kaip ir mes – ieško, 
klysta, bijo ir tik išdrįsęs įveikti savo baimes randa tai, ko ieškojęs. Pagal Indrės Pavilonytės
ir Martyno Pavilonio „Marmių“ knygas. (Visai šeimai, ypač vaikams nuo 6 m.)

14.45–15.45 Sutikite knygos „Vakaro istorijos Lietuvos mergaitėms“ herojes! 
Karinio jūrų laivyno kapitonė, šturmanė, motociklininkė ir oreivė pasakos apie savo profesijų 
kasdienybę ir iššūkius. Įkvepiantys pokalbiai, skirti ne tik mergaitėms maištininkėms! 
(Visai šeimai, ypač vaikams nuo 9 m.)

16.30–21.00 Uždaras knygų kūrėjų vakaras. Diskusijos Vaikų knygų pasaulio 
profesionalams. Daugiau informacijos čia: fb.com/knygukurejai

POJŪČIŲ ERDVĖ
13.00–16.00 Pojūčių teatras kviečia patirti vaiko, turinčio labai didelę širdį, istoriją 
per lytėjimą, uoslę ir klausą. Instaliacijoje atgis išskirtinė Rasos Jančiauskaitės ir 
Modestos Jurgaitytės knyga „Ypatingas“. (Visai šeimai, ypač vaikams nuo 8 m.)

KNYGŲ UOSTAS
12.00–16.00 Vaikų ir jaunimo knygų mugė. Dalyvauja 18 Lietuvos leidyklų ir užsienio 
knygų platintojų.

MAŽYLIŲ ERDVĖ
Viso festivalio metu atvira 0–4 m. vaikams skirta erdvė, kurioje mažyliai galės pasislėpti 
nuo festivalio šurmulio, žaisti ir vartyti jiems skirtas knygeles.

12.00–16.00 Knygelių vartymas ir skaitymas su pasakų seneliu Petru.

SLĖPTUVĖ
TĖČIO RAŠYTOJO KAMBARYS

12.00–16.00 Aplankykite tikrą rašytojo kambarį iš Tomo Dirgėlos ir Ingos Dagilės 
knygos „Mano tėtis rašo knygą“!

12.00–16.00 Autografus dalins ir su skaitytojais bendraus Tomas Dirgėla.

15.15–16.00 Metų knyga pretenduojančio tapti „Beno – sapnų siuvėjo“ pristatymas
ir didžiausio miegaliaus rinkimai. (Rekomenduojame vaikams nuo 7 m.)

„PONAS KAMPAS“

12.00–16.00 Ponas Kampas – Beno Bėranto ir Tanios Rex knygos personažas – 
lauks visų festivalio lankytojų ir mielai leis apipaišyti savo sienas!

12.30–13.15 Ponas Kampas atgyja. Teatralizuotas knygos pristatymas. (Visai šeimai,
ypač 6–8 m. vaikams)

14.15–15.00 Ponas Kampas atgyja. Teatralizuotas knygos pristatymas. (Visai šeimai, 
ypač 6–8 m. vaikams)

RAUDONOJI SALĖ
12.30–13.30 Dr. Austėjos Landsbergienės knygos „Pradinukų abėcėlė“ pristatymas. 
Autorė kalbės apie šiuolaikinę tėvystę, dalinsis ilgamete profesine ir šeimynine patirtimi, 
įžvalgomis. (Rekomenduojame pradinukų tėvams ir visiems besidomintiems)

14.00–15.00 Susitikimas su rašytoju iš Islandijos Eivaru Toru Benediktsonu, kuris 
pasakos apie tolimąją Islandiją, vikingus, mitologines būtybes ir kitas įdomybes. Susitikimas 
vyks anglų kalba, su vertimu į lietuvių kalbą. (Visai šeimai, ypač vaikams nuo 8 m.)

BALTOJI SALĖ
11.00–11.30 Interaktyvus judesio spektaklis patiems mažiausiems „Labai alkanas 
vikšrelis“, sukurtas pagal pasaulinio garso Eric Carle knygą, kuri šiemet švenčia 50-ąjį 
gimtadienį. Su mažyliais bendraus aktorė Severina Špakovska
(Rekomenduojame 0–4 m. vaikams)

12.30–14.00 Herojai, kurie įkvepia. Filmo „Rocca keičia pasaulį“ peržiūra. Istorija 
apie drąsią, savimi pasitikinčią mergaitę. Linksmas, pozityvus, įkvepiantis! Įgarsintas lietuvių 
kalba. (Visai šeimai, ypač vaikams nuo 7 m.)

15.00–15.50 Teatralizuotas koncertas šeimai „Baisiai gražu“. Skambės „Vėjų teatro“ 
dainos, gimusios iš Daivos Čepauskaitės „Baisiai gražių eilėraščių“ ir istorijų, kurias ji pati 
matė ir užrašė. Atrasim, susipažinsim su savo baimėmis, patirsim neįtikėtinų nuotykių!
(Visai šeimai)

POJŪČIŲ ERDVĖ
13.00–16.00 Pojūčių teatras kviečia patirti vaiko, turinčio labai didelę širdį, istoriją 
per lytėjimą, uoslę ir klausą. Instaliacijoje atgis išskirtinė Rasos Jančiauskaitės ir 
Modestos Jurgaitytės knyga „Ypatingas“. (Visai šeimai, ypač vaikams nuo 8 m.)

Festivalio erdvėje veiks kavinė „Beigelistai“, pasiūlysianti atsigaivinti ir užkrimsti 
mažiems, ir dideliems!

Festivalyje jūsų lauks iliustratorių „foto“ būdelė, kurioje įvairūs dailininkai
kurs išskirtines lankytojų „nuotraukas“!
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