ŽIEŽMARIŲ KULTŪROS CENTRO RENGINIAI
1-30 d. Kaišiadorių kultūros ir meno centro taikomosios dailės būrelio darbų paroda „Rudenėjant“.
Ringailių skyriuje.
1-30 d. Rimučio Brazinsko darbų paroda „Dailieji amatai“, skirta R.Brazinsko dešimties darbo metų
sukakčiai kultūros centre paminėti. Pakertų skyrius.
7-30 d. Kauno kolegijos J.Vienožinskio menų fakulteto studentų darbų paroda. Tapyba. Žiežmarių
kultūros centras.
8 d. 12 val. Rimties valanda „Prisiminkime išėjusiuosius“. Pakertų kaimo kapinėse.
13 d. 13 val. Popietė, skirta Maironio 150-osioms metinėms paminėti. Pakertų skyrius.
13 d. 18 val. Tarptautinis kamerinės muzikos festivalio „Muzikos ruduo 2012“ Styginių trio
„Keturstygis“ koncertas. Žiežmarių kultūros centras.
14 d. Išvyka į Šakių rajono Keturnaujienos kaimą. Ringailių skyrius.
16 d. 18 val. Priešadventinis vakaras vaikams ir jaunimui. Mičiūnų bendruomenės namuose.
24 d. 15 val. Liaudiškų kapelų šventė „Susigrokim, kaimynėliai“. Žiežmarių kultūro centras.
24 d. 13.30 val. Koncertas. Mičiūnų bendruomenės namai.
29 d. 10 val. Piešimo akademija „Žvaigždė mano lange“. Žiežmarių kultūros centras.
29 d. 13 val. Koncertas „Ilgesio ruduo“. Romansai. Pakertų skyrius.

KAIŠIADORIŲ KULTŪROS IR MENO CENTRO RENGINIAI
Iki lapkričio 15 d. Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto studentų darbų paroda
2-30 d. Dailės būrelio narių darbų paroda „Ruduo“
6 d. 18 val. „Voro“ kino vakaras
20 d. 18 val. „Voro“ kino vakaras
22 d. Styginių trio "Muzikinės išdaigos kinomanams
28 d. Praktinis seminaras "Kalėdinė puošyba". Gudienos biblioteka
29 d. Praktinis seminaras "Kalėdinė puošyba". Antakalnio pagrindinė mokykla
Lapkričio 20 d. - gruodžio 11 d. Kauno tekstilės dailininkių grupės "ESAME" narių darbų paroda
Lapkričio 5 d. - gruodžio 30 d. Siuvinėjimo būrelio narių darbų paroda „Grybų karalystėje“. Vilūnų
salėje
Lapkričio 5 d. - gruodžio 14 d. Dailės būrelio narių darbų paroda „Gėlės“. Savivaldybės II a. fojė
5-30 d. Keramikos būrelio narių darbų paroda. Kaišiadorių viešoji biblioteka vaikų literatūros
skyrius
6-30 d. Dailės būrelio narių darbų paroda „Lapų šlamesy“. Kaišiadorių viešoji biblioteka vaikų
literatūros skyrius

KRUONIO KULTŪROS CENTRO RENGINIAI
Lapkričio 6 d. 14.30 val. Kalvių skyriuje, Popietė „Sveikos mitybos diena“. Dalyvauja Kaišiadorių r.
sav. visuomenės sveikatos biuro specialistai
Lapkričio 8 d. 14 val. Kruonio kultūros centre, „Sveika mityba: kasdien ir visus metus“, renginys
skirtas Europos sveikos mitybos dienai paminėti.
Lapkričio 9 d. 17 val. Kruonio kultūros centre, Spektaklis „Brangusai pabučiavimas“, pagal V. R.
Činarovą.Vaidina Kruonio kultūros centro Kalvių skyriaus suaugusiųjų dramos kolektyvas „Brasta“
(vadovė ir režisierė Janė Bernotienė).
Lapkričio 10 d. 12 val. Vilūnų kaimo bendruomenės namuose „Vilūnų kraštas 1988 metais“,
Archyvinės video medžiagos demonstravimas.
Lapkričio 15 d. 12 val. Kalvių skyriuje, Sendaikčių mainai „Blusų turgus“
Lapkričio 16 d. 14 val. Kruonio kultūros centre, Animacijos popietė. „Nausika iš vėjų slėnio“ (Rež.
Hayao Miyazaki)
Lapkričio 22 d. 19 val. Kalvių skyriuje, Kino vakaras „Karo žirgas“ (Rež. Stevenas Spielbergas)
Lapkričio 22 d. ir 29 d. 13 val. Kruonio kultūros centre Edukacinė pamoka „Adventinių vainikų
pynimas“ (Vad. Ramutė Šilkūnienė)
Lapkričio 27 d., antradienį, 13 val. Vilūnų skyriuje, Edukacinė papuošalų gamybos pamoka
„Pasigaminkime patys“ (Vad. Vida Taraškevičienė)
Lapkričio 5-30 d. Kalvių skyriuje, Kaišiadorių kultūros ir meno centro vaikų dailės būrelio piešinių
paroda (Vad. Rita Galkuvienė)
Lapkričio 5-25 d. Vilūnų skyriuje, Kaišiadorių kultūros ir meno centro dailės būrelio piešinių paroda
(Vad. Rita Galkuvienė)
Lapkričio 5-30 d. Kruonio kultūros centre, Kruonio kultūros centro keramikos būrelio „Molinukas“
paroda „Miško pasaka“ (vad. Genė Svetakaitė)

ŽASLIŲ KULTŪROS CENTRO RENGINIAI
1 d. Žvakelių uždegimas Žaslių miestelio kapinėse ir bažnyčios šventoriuje
1 d. Žvakelių uždegimas. Paparčiai
7 d. 10 val. Pynimas iš vytelių. Praktinis seminaras. Paparčių bendruomenės namai
9 d. 14 val. „Seku, seku pasaką“ popietė vaikams. Žaslių seniūnijos II aukštas
12, 30 dienomis nuo 13-16 val. Kaišiadorių meno mokyklos mokinių vasaros plenero „Žolynai“
tapybos darbų paroda. Žaslių seniūnijos II aukštas
14 d. 10 val. Pynimas iš vytelių. Praktinis seminaras. Paparčių bendruomenės namai
16 d. 14 val. Sagių gamyba iš vilnos. Praktinis seminaras. Žaslių seniūnijos II aukštas
16 d. 18 val. Kino vakaras prie arbatos puodelio. Stabintiškių biblioteka
17 d. 16 val. Kultūrinė pamokėlė apie madą, drabužių ir spalvų derinimą. Paparčių bendruomenės
namai
21 d. 13.30 val. Popietė vaikams „Mes žaidžiame...“. Žaslių pagrindinės mokyklos aktų salė
24 d. 17 val. Kino vakaras „Edit Piaf: rožinis gyvenimas“. Paparčių bendruomenės namai
30 d. 19 val. Įgyvendinto projekto „Mažosios architektūros fiksavimas, restauravimas ir sklaida“
pristatymas. Paparčių bendruomenės namai

RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO RENGINIAI
2 d. 16 val. Visų šventųjų minėjimas.Rumšiškių bažnyčia ir kapinės
1–30 d. Rumšiškių kultūros centro dizaino būrelio darbų paroda. Dovainonių skyriaus salė
2–30 d. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos dailės būrelio darbų paroda. Rumšiškių kultūros
centras
2–30 d. Rumšiškietės Jūratės Mačiūtės fotografijos paroda.Pravieniškių seniūnijos fojė
2 d. 18 ir 19 val. Vėlinių minėjimas. Veda Rumšiškių kultūros centro folkloro ansamblis „Praviena“.
Pravieniškių I ir II kaimai, prie kryžių
7 d. 14.30 val. Popietė, skirta Europos sveikos mitybos dienai paminėti. Dovainonių skyriaus salė
7 d. 17.30 val. Renginys, skirtas Europos sveikos mitybos dienai paminėti. Rumšiškių kultūros
centras
9 d. 16 val. Renginys, skirtas Europos sveikos mitybos dienai. Dalyvauja Kaišiadorių r. sav.
Visuomenės sveikatos biuras. Kauno rusų KC moterų ansamblio „Ruskaja pesnia“ koncertas.
Pravieniškių skyriaus salė
16 d. 18 val. Poilsio vakaras tiems, kam virš trisdešimt. Pravieniškių skyriaus salė
20 d.13 val. Popietė „Adventas.Tradicijos ir papročiai“. Dovainonių skyriaus salė
23 d.18 val. Žiežmarių KC suaugusių dramos kolektyvo spektaklis „Lyg bitė žiede“, pagal M.
Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos kūrybą ir laiškus. Pravieniškių skyriaus salė
30 d. Valanda tikslinama. Rajoninis konkursas „Kalba – tai muzika“. Rumšiškių kultūros centras
30 d. 17 val. Jaunimo vakaronė. Dalyvauja L. ir J.Juškių kapelija. Dovainonių skyriaus salė

