
2013-03-25 (pirmadienis) 

8.30 – 9.30 – Pusryčiai 

10.00 – 11.00 – Iškilmingas festivalio atidarymas 

11.30 – 12.30 – Festivalio organizatoriaus Klaipėdos 
Maksimo Gorkio pagrindinės mokyklos teatras 
„Maska” (ne konkurso dalyvis), režisierė Galina 
Semionova.  

David Gonzalez „Baltas ant juodo” 

12.30 –13.30 – Pietūs 

13.00–13.30 – Režisierių susirinkimas (211 kab.) 

13.30 – 15.30 – Olgos Lapinos, Lietuvos rusų 
dramos teatro režisierės, apdovanotos aukščiausiu 
Lietuvos teatro apdovanojimu −,,Auksiniu scenos 
kryžiumi“,  meistriškumo klas ė (sporto salė) 
 
16.00 – 17.10 – Teatras „Balagančik“ (Liepoja, 
Latvija), režisierius Jurij Zinovjev. 

Jaroslav Pulinovič „Slaptų norų karnavalas“ 

 
18.00 – 19.10 – Teatras „Drugoje nebo“ (Silamejė, 
Estija), režisierius Vladimir Vaikert. 

„ Turi gi mane kas nors išklausyti!“, Dmitrijaus 
Lipskerovo kūrinio „Up ė ant asfalto“ motyvais 

 
19.10 – 19.40 – Vakarienė 

20.00 – 22.00 – Vakaras „Jūsų vizitinė kortelė, 
ponai!“ 
22.00– 22.30 – Išvykimas į nakvynės vietas 

 

2013-03-26 (antradienis) 

8.00 – 9.00 – Pusryčiai 

9.00 – 10.10 – Teatro studija „Podmostki” (Sankt-
Peterburgas, Rusija), režisieriai  Andrej Lunin, Jelena 
Ozirnaja. 

Pasakėčia „Didysis ledynmetis“, pagal Torntono 
Vailderio pjesę „Ant mūsų dantų odos“ 

 
 

 
11.00 – 11.50 – Andrejaus Permiakovo teatro studija 
(Eupatorija, Ukraina), režisieriai Anastasija ir Andrej 
Permiakovai. 

Džani Rodari ,,Džovaninio sapnai” 
 
12.30 – 13.30 – Pažintis su Klaipėdos miestu 
12.30 – 13.00 – Režisierių preskonferencija „Prie 
apvalaus stalo” 
 
13.30 –14.00 – Pietūs 

14.00 – 15.10 – Teatras „Talisman“ (Klaipėda, Lietuva),  
režisierė Galina Semionova.  

M. Meio, E. Meneken „Melagė“ 
 

15.20 – 16.30 – Olgos Lapinos  sceninės kalbos  
meistriškumo klasė (sporto salė) 

 
16.50 – 17.30 – Teatras „Pod MOSTom“ (Gdanskas, 
Lenkija), režisierė Agnieška Grevling-Stolc. 

Agnieška Grevling-Stolc „Ecce Homo“ 
 

18.00 – 19.00 – Teatras „Svajonė“ (Klaipėda, Lietuva), 
režisierė Mira Kolaitytė. 

Inscenizacija Agnės  Kapočiūtės novelių motyvais 
„Traukinys Nr...“ 

 
19.20 – 20.00 – Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinės 
mokyklos teatras „Vesnuška” (ne konkurso dalyvis), 
režisierė Galina Semionova.  

„Visos pelės mėgsta sūrį“, Diulos Urbano pasakos 
motyvais 

 

20.00 – 20.30 – Vakarienė 

20.30 – 22.00 – Diskoteka  

22.00– 22.30 – Išvykimas į nakvynės vietas 

 
2013-03-27 (trečiadienis) 

8.00 – 9.00 – Pusryčiai 

 

 
9.00 – 9.50 – teatras „Čudesa v rešete” (Pesočin, 
Charkovo apskr., Ukraina), režisierė Natalja Ustinova. 

Diula Urban „Visos pelės mėgsta sūrį“ 
 

10.30 – 11.30 – Teatro studija „Drevinukas“ (Alytus, 
Lietuva), režisieriai Ieva Ivanauskienė, Jonas 
Gaižauskas. 

Vytautas V. Landsbergis „Uodų pasakos“ 
 

12.15 – 13.15 – Teatras „Rond“ (Minsk, Baltarusija), 
režisieriai Anton Mišutin, Irina Markova. 

„Geras žmogus“, Bertoldo Brechto pjesės „Geras 
žmogus iš Sezuano“ motyvais 

 
13.15 – 13.50 – Pietūs 

14.00 – 15.00 Teatras „Arlekinas” (Naujoji Usmanė, 
Charkovo sr., Rusija), režisierė Lidija Antonenko 

„Tolimos artimos žvaigždės“, pagal Anatolijaus 
Pristavkino apsakymą „Karo laikų vaikystė“ 

 
15.00 – 18.00 – Ekskursija po Klaipėdą ir Palangą 

18.00 – 18.30 - Vakarienė 

19.00 – 22.00 – Teatralizuotas humoro vakaras 
„Gintarin ė dėžutė“ 
22.00– 22.30 – Išvykimas į nakvynės vietas 

 
2013-03-28 (ketvirtadienis) 

9.00 – 10.00 –  Pusryčiai 

10.00 – 12.00 – Festivalio uždarymas  

12.00 – 13.00 – Pietūs 

Nuo 13.00 – Kolektyvų išvykimas 

Pastabos:  
• Programoje galimi pakeitimai.  
• Po kiekvieno spektaklio vyksta pasiruošimas kito 
kolektyvo pasirodymui. 



Žodžiai Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinės mokyklos 
matematikos mokytojos metodininkės Majos Tarachovskajos 
Muzika  Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos muzikos 
mokytojos metodininkės Irinos Vlasovos 

 
Festivalio himnas 
Гимн фестиваля 

 

Год проходит – мы ждём, не дождёмся! 
И в Клайпеду слетаемся роем. 
К тайне сцены легко прикоснёмся, 
Целый мир для себя мы откроем! 
 
Встреча наша опять состоялась! 
Всё смешалось в одной круговерти: 
Дни, минуты, секунды считались, 
Что до встречи, уж вы нам поверьте! 
 
Припев: 
Фестиваль наш – любви дуновенье! 
Жизнь и сцена похожи, мы верим… 
Но миг в жизни – всего лишь мгновенье, 
Миг на сцене велик и безмерен! 
 
Наша жизнь не игра? Ну, так что же! 
Проживаем на сцене мы роли… 
Стали как близнецы мы похожи, 
Потому, что любимы до боли… 
 
Встреча наша опять состоялась! 
Все смешалось в одной круговерти: 
Дни, минуты, секунды считались, 
Что до встречи, уж вы нам поверьте! 
 
Припев: 
Фестиваль наш – любви дуновенье! 
Жизнь и сцена похожи, мы верим… 
Но миг в жизни – всего лишь мгновенье, 
Миг на сцене велик и безмерен! 

Žodžiai Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinės mokyklos 
matematikos mokytojos metodininkės Majos Tarachovskajos ir 
Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinės mokyklos neformaliojo 
ugdymo mokytojos Irinos Aleksejenko 
 

          Festivalio finalinė daina 

Финальная песня фестиваля 
 

Фестиваль наш, увы, завершился, 
Мы наполнены творческой силой. 
Светом глаз и сердец он искрился, 
Это чудо нас всех породнило. 
 
Разнесём эти искры по свету, 
Чтоб других зажигать вдохновеньем. 
Чтоб искусство не кануло в Лету, 
Не терзались сердца чтоб сомненьем! 
 
Припев: 
Фестиваль наш – любви дуновенье! 
Жизнь и сцена похожи, мы верим… 
Но миг в жизни – всего лишь мгновенье, 
Миг на сцене велик и безмерен! 
 
Расстаёмся мы с вами сердечно, 
Говоря не «прощай» - «до свиданья»! 
Ведь друзьями мы стали навечно, 
Не страшны нам теперь расстоянья! 
 
Мельпомене мы оду слагаем,   
В мир прекрасный открыты нам двери! 
Мы не просто спектакли играем –  
Мы творим, мы живём и мы верим! 
 
Припев: 
Фестиваль наш – любви дуновенье! 
Жизнь и сцена похожи, мы верим… 
Но миг в жизни – всего лишь мгновенье, 
Миг на сцене велик и безмерен! 

 
Klaip ėdos Maksimo Gorkio pagrindinės 

mokyklos VI tarptautinio vaik ų ir jaunimo 
teatrų festivalio 

 

PROGRAMA  
2013 m. kovo 24 – 28 d. 

 
Rėmėjai:  

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius, 

Fondas „Russkij mir“, 
Lietuvos liaudies kultūros centras, 

Rusijos Federacijos generalinis konsulatas Klaipėdoje, 
Tarptautinės mėgėjų teatrų asociacijos centras 

Rusijoje,  
Klaipėdos universiteto Menų fakulteto  

Režisūros katedra, 
Lietuvos rusų dramos teatras, 

Klaipėdos rusų kultūros draugija „Otečestvo“, 
Klaipėdos kultūros ir švietimo centras „Harmonija“, 

UAB „Senamiesčio magija“, 
Radijo stotis „Raduga“ 

 
  Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla, 
  S. Daukanto g. 5, LT 92123 Klaipėda 
  Tel./faksas 8 (46) 410974, 410957 
  El. paštas gorkio.mokykla@gmail.com 

 


