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Kultūra Tauragėje turi labai gilias tradicijas. Mūsų mieste sutelpa visi įvairialypės kultūros stiliai, čia susirenka 
jaunesni ir vyresni žmonės, čia galima pamatyti ir pajusti kultūros svarbą mūsų emocijoms, darbui ir gyvenimui.

Tikiu, kad šie ir artėjantys Lietuvos kultūros sostinės metai atgaivins ne tik 
apskrities dainų šventės renginį, bet ir prisiminimus bei tradicijas.

Dėkoju Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių merams bei kolegoms už parodytą draugystę ir 
pastangas, suburiant viso regiono kolektyvus ir kuriant šventę visiems mūsų žiūrovams. 
Tauragė džiaugiasi galimybe vėl būti dideliame artimų ir vieningų žmonių būryje.

Ši apskrities dainų šventė bus vienas didžiausių ir ryškiausių Tauragės miesto gimtadienio 
renginių. Džiaugsimės laisve, tėvynės grožiu, kilniais darbais ir mylimais žmonėmis.

Dėkoju kolektyvams ir jų vadovams už nuoširdų ruošimąsi, drąsą 
bei kūrybą, kuri sužavės kiekvieną, atėjusį į renginį!

Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas

Kultūra Tauragėje

ji yra gili ir įvairi
SUBRENDO,
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Po 13 metų į mūsų kraštą vėl sugrįžta Tauragės aps-
krities Dainų šventė. Artėja džiugi ir jaudinanti aki-
mirka, nes Dainų šventė neabejotinai yra reikšmin-
ga, ilgametę istoriją turinti tautos tradicija, o jos 
masiniai renginiai su svarbiu tautiniu aspektu visa-
da kuria vienybės, artumo jausmą. Tikiuosi, kad taip 
nutiks ir šiemet. O tam, kad visi pasijustume lyg vie-
nos šeimos ar giminės suėjime, buvo atgaivintas jau 
primirštas, net XIII amžiuje pradėtas vartoti mūsų 
krašto (dabartinių Tauragės apskrities savivaldybių 
teritorijose ar bent jų dalies ribose) pavadinimas – 
Karšuvos žemė. Nors apie tai šiandien primena tik 
Karšuvos giria, stūksanti  tarp Jurbarko ir Tauragės. 
Pabandykime prisiminti, o gal ir susigrąžinti jaus-
mą, kad esame karšuviai.

Pasistengsime, kad šioje Dainų šventėje pasijustume 
vienos šeimos nariais. Visų pirma – mes, kurie dainuo-
sime, šoksime, grosime ar vaidinsime. To prašome ir 
ateisiančių  pasižiūrėti, pailsėti ar tiesiog pasižmonėti. 
Norime, kad tai taptų mūsų visų bendra džiaugsminga 
švente.

Tačiau ši šventė priklauso ir tiems, kurie čia gyveno prieš 
mus ir mylėjo šį kraštą ne mažiau nei mes, savo kūrybin-
gumu, lietuvybės puoselėjimu, žiniomis ir patyrimu, savo 
darbais garsino ir puošė šį kraštą. Prisiminkime Jurbar-
ko krašto savamokslę dailininkę Lidą Meškaitytę, tapiu-
sią unikalias akvarelių miniatiūras, ar Mažosios Lietuvos 
visuomenės veikėją, publicistą, spaustuvininką Martyną 
Jankų iš Bitėnų. Svajotoją nuo Vytogalos, netoli Šilalės, 
legendinį lakūną Stasį Girėną ar tikėjimą ir meilę taura-
giškiams dalinusį evangelikų liuteronų kunigą, švietėją 
Augustą Vymerį... 

...Užgaudus Tauro ragui, susipins dabartis ir praeitis, vi-
zijose sugrįš mūsų krašto šviesuoliai. Bus įdomu sužino-
ti, ką jie po tiek metų pamatys savo tėviškėje, kuo susido-
mės, kas juos nustebins. O gal nuliūdins?...

Esame tikri - mes mokame saugoti savo praeitį, 
semiamės išminties iš protėvių, sekame jų pavyzdžiu ir 
drąsiai galime atsakyti, kad esame verti jų priesakų ir 
tęsiame krašto istoriją. O išsaugotais ir puoselėjamais 
liaudies kultūros lobynais didžiuojamės ir norime jais 
dalintis su visais. Juk visi esame Karšuvos žemės vaikai.
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Kai lygiai už dviejų metų minėsime Lietuvos dainų 
švenčių 100-metį, dabar tik galime įsivaizduoti, kaip 
sudėtinga jaunai Lietuvos valstybei buvo surengti 
pirmąją dainų šventę. Tačiau jau 1923 m. pasklido ži-
nia, kad po metų ji bus surengta. Apie tokią šventę jau 
seniai galvojo vyresnieji kompozitoriai, nes kaimynai 
estai savo pirmąją šventę buvo surengę 1869, o latviai 
– 1873 metais. Mažojoje Lietuvoje taip pat vykdavo 
jungtinių chorų pasirodymai, ypač ant Rambyno kal-
no, bet jie nepasiekdavo tikrų dainų švenčių masto. 
Tais įsimintinais metais sukruto visa Lietuva: daly-
vauti užsirašė 97 chorai. Šventės dalyviai už viską tu-
rėjo patys susimokėti, tik geležinkelio tarifas buvo pa-
mažintas. Dainų dienos tąsyk Kaune klausėsi 60 000 
žmonių. Vien geležinkeliais į Kauną atvyko 80 000. 
Atrodė, kad visa Lietuva. Dalyvavo ir chorai iš Taura-
gės – mokytojų seminarijos choras (vad. V. Dirginčius, 
18 dalyvių) ir Lietuvos jaunimo sąjungos choras (vad. 
Dz. Austynas, 29 dalyviai). Tarpukario metais Tau-
ragėje veikė keletas katalikų ir evangelikų liuteronų 
parapijų, lietuvių evangelikų draugijos, mokytojų se-

 DAINŲ ŠVENTĖS – KAŽKAS DAUGIAU NEI TRADICIJA

minarijos, aukštesniosios komercijos mokyklos, Jau-
nosios Lietuvos Tauragės skyriaus, Šaulių sąjungos 
chorų.

Antrojoje Dainų šventėje, vykusioje taip pat Kaune 
1928 m., dalyvavo dar daugiau Tauragės krašto dai-
nininkų. Didelį darbą padarė muzikas profesionalas 
Juozas Gudavičius, nuo Varlaukio kilęs iš Tauragės 
apskrities. Jis sujungė visus tauragiškių chorus į vieną 
skaitligą. Ir tai buvo net 240 dainininkų. 

1930, Vytauto Didžiojo metais, trečiojoje Dainų šven-
tėje dalyvavo 4 chorai iš Tauragės. Ypač skaitlingas 
buvo mokytojų seminarijos choras – 82 dalyviai. 
Aukštesniosios komercijos mokyklos chorą sudarė 48 
dalyviai. Chore „Jaunoji Lietuva“ dainavo taip pat 48 
dainininkai, o bažnytiniame chore – 26. Tuoj po karo 
audros buvo pradėta rengtis pirmajai tarybinei dainų 
šventei. 1946 m vykusioje respublikinėje dainų šventė-
je dalyvavo 188 chorai ir 12 778 dainininkai.

Tauragės apskrities pirmojoje dainų šventėje tais pa-
čiais metais dalyvavo Eržvilko, Skaudvilės, Kvėdar-
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nos, Laukuvos, Šilalės, Žemaičių Naumiesčio, Žygai-
čių, Gaurės ir Tauragės saviveiklininkai, daugiausia 
moksleiviai. Šventės organizatorius ir vyriausiasis di-
rigentas Edvardas Balčiūnas tuomet vienintelis aps-
krityje turėjo muzikinį išsilavinimą. Šventėje pasiro-
dė skudutininkai, vaikų, moterų, vyrų, mišrūs chorai, 
mokinių pučiamųjų orkestras ir šokėjai.

1950 metais vyko Tauragės rajono dainų šventė. Joje 
dalyvavo daugiau kaip 300 dalyvių. 1952 m liepos 
27 d. įvyko Skaudvilės rajono (tuomet Skaudvilė buvo 
rajono centras) dainų šventė. Šiame rajone šventės 
vyko 1953, 1954, 1955, 1956 ir 1960 m. Tuo metu Ada-
kave, Eržvilke, Nemakščiuose, Upynoje, Stulgiuose 
dirbo mokytojai entuziastai J. Šapoka, A. Bersėnienė, 
V. Tilvikas, L. Gaurylius, o Skaudvilėje Algirdas Vyžin-
tas, vėliau - profesorius, garsus muzikas, monografijų 
autorius, dainų švenčių Vilniuje dirigentas. 

1952 m. per Jonines Tauragės miesto sode sureng-
ta antroji rajono dainų šventė. 1953 - trečioji, kurioje 
dalyvavo daugiau kaip 1000 dalyvių. Rajono šventės 
vyko 1954,1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 ir vė-
liau.

1957 m. Pajūrio pušyne įvyko Tauragės miesto moky-
klų, o po metų jaunimo festivalis. Švenčių vyr. dirigen-
tas Edvardas Balčiūnas. 1964 m. birželio 14 d. miesto 
hipodrome, naujai įrengtoje estradoje įvyko 15-oji 
rajono dainų šventė. Vyriausiuoju dirigentu buvo 
Edvardas Balčiūnas, dirigentai Vytautas Naraškevi-
čius, Liudas Andrulis (kompozitorius, respublikinių 
švenčių dirigentas), Nijolė Jautakienė (dainų ir šokių 
ansamblio „Jūra“ įkūrėja), Stasys Jautakis, Vytautas 
Adomaitis, Albinas Gudavičius, šokių vyr. vadovė 
Marytė Saukaitienė, kaimo kapelų dirigentai Jonas 
Samoška (vėliau chorų vadovas ir Tauragės muzikos 
mokyklos direktorius), Vytautas Čaikauskas, Petras 
Milevičius. 1966 m. liepos 3 d. rajono saviveiklininkų 
šventėje „Tauragės vasara“ pasirodė dainų ir šokių 
liaudies ansamblis „Jūra“.

1977 ir 1979 m. Tauragėje vyko Žemaitijos zonos dai-
nų šventės. Pastarojoje dalyvavo Jurbarko, Klaipėdos 
(teko sutikti svečius Tauragėje ir juos pagloboti, nes 
buvau šviežiai baigęs mokslus Klaipėdos muzikos 
fakultete ir dalis studentų- choro dalyvių - buvo bi-
čiuliai, taip pat ir vadovas, docentas Pranas Jankaus-
kas buvo chorinės katedros vedėjas, dėstytojas, choro 
studijos vadovas), Kretingos, Plungės, Skuodo, Šilalės, 
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Telšių, Palangos ir, žinoma, Tauragės. Dalyvavo ir pu-
čiamųjų orkestrai, ir kapelos. Iš viso 23 mišrūs, 19 mo-
terų, 4 vyrų, 8 vaikų chorai, 9 kaimo kapelos, 13 pučia-
mųjų orkestrų – 96 kolektyvai, 3618 dalyvių. Šventės 
vyko jau naujojoje dabartinėje Vasaros estradoje.

Vėliau, nuo 1980 metų, Tauragės rajone šventės vyko 
kasmet. Jas organizuodavo kultūros skyrius ir ilga-
metis jo vedėjas Juozas Šimkus, perdavęs visas orga-
nizavimo paslaptis ir subtilybes man, nes nuo 1982m. 
pradėjau dirbti Kultūros skyriaus vedėju ir šventes 
teko neišvengiamai organizuoti. Tai būdavo lyg ir viso 
kultūrinio darbo sezono apvainikavimas. Kaip tai-
syklė, šventėse dalyvaudavo stiprūs mišrūs chorai iš 
Keramikos gamyklos (vad. Edmundas Špečkauskas, 
vėliau Albinas Rukas), Skaičiavimo mašinų elementų 
gamyklos mišrus choras (vad. Edmundas Špečkaus-
kas, Danutė Petraitienė, vėliau Jonas Samoška), Mėsos 
kombinato (vad. Zenonas Komskis), mokytojų mišrus 
choras (vad. Liudas Andrulis, vėliau Zenonas Koms-
kis), moterų chorai iš Taurų veislinio paukštyno (vad. 
Danutė Norgailienė), medicinos darbuotojų (vad. Vy-
tautas Ambroza, šis chirurgas buvo ir muzikos moks-
lus baigęs), Vaisių ir daržovių perdirbimo kombinato 
(vad. Romualdas Eičas) moterų choras.

Dalyvaudavo gausūs vaikų chorai vadovaujami mo-
kytojų Anelės Ališauskienės, Danutės Petraitienės, 
Genovaitės Červinskienės, Romualdo Malakausko, Al-
binos Šaltienės, Vytauto Valiuko ir kitų muzikos mo-
kytojų. Grodavo pučiamųjų orkestrai – Autotranspor-
to įmonės (vad. Valentinas Karosas, Petras Bartkus), 
Keramikos gamyklos (vad. Vincas Sadauskas), Skai-
čiavimo mašinų elementų gamyklos (vad. Robertas 
Kazlauskas), Tauragės muzikos mokyklos (vad. Alfon-
sas Sadauskas, vėliau Virginijus Bartušis), Tauragės 
2-osios vidurinės mokyklos (vad. Eugenija Macaitė, 
vėliau ir dabar Kazys Bivainis). Grodavo ir Tauragės 
politechnikumo orkestras (vad. Romualdas Eičas), 
Tauragės 4-osios vidurinės mokyklos orkestras (vad. 
Vytautas Valiukas).

Pasirodydavo gausios kaimo kapelos, kurių vyr. va-
dovais buvo Jonas Jankauskas (vėliau ir respublikinės 
dainų šventės dirigentas, bet jau dainų ir šokių an-
samblių žanre), Romualdas Jurkšaitis.

Arti 10 jaunimo šokių kolektyvų visada paruošdavo 
unikali choreografė ir ilgametė „Jūros“ ansamblio ba-
letmeisterė, respublikinių dainų švenčių choreogra-
fų asistentė Stanislava Čilinskienė. Kitus kolektyvus 
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parengdavo Birutė Sagatauskienė, Povilas Šakinis, 
Mamertina Balserytė ir kiti. Vidutinio ar vyresniojo 
amžiaus šokių kolektyvų vyr. vadove buvo Mamertina 
Balserytė, o estradoje šokdavo 5-6 šios amžiaus kate-
gorijos šokių kolektyvai. Devintajame praėjusio am-
žiaus dešimtmetyje iki 1989 metų švenčių režisieriais 
yra buvę Eugenijus Šaltis, Danguolė Cancingerytė (Al-
brechtienė), diktoriais, vedėjais Elena Gulbinskienė, 
Algimantas Širka, Vytautas Mikalauskas, Eugenijus 
Šaltis, Genovaitė Urmonaitė.

 1989 m. Tauragėje įvyko regioninė dainų šventė. Pilies 
kieme vyko chorų koncertas, liaudies meistrų darbų 
paroda ir mugė, folkloro ir kaimo kapelų koncertas, 
hipodrome – liaudiška gegužinė. Dalyvavo Raseinių, 
Kelmės, Šilutės, Jurbarko, Tauragės meno kolektyvai. 
Vyriausiu chorų dirigentu buvo Jonas Samoška, vyr. 
orkestrų vadovu Robertas Kazlauskas, vyr. kapelų 
vadovu Jonas Jankauskas, vyr. senjorų šokių vadovu 
Povilas Šakinis, vyr. jaunimo šokių vadove Stanislava 
Čilinskienė. Šventės režisierė Mamertina Balserytė, ve-
dėjai Elena Gulbinskienė ir Algimantas Širka. Šventės 
organizacinės komisijos pirmininke buvo Vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduotoja Valerija Spudvilie-
nė.

1991 m. gegužės 18 d. surengtas Žemaitijos zonos dai-
nų ir šokių ansamblių vakaras. Iš Tauragės dalyvavo 
260 dalyvių. Vadovai Jonas Jankauskas, Virginijus 
Bartušis, Stanislava Čilinskienė. Šventės režisierius 
Eugenijus Šaltis. 1996 m. vyko dar viena dainų ir šokių 
ansamblių šventė Tauragėje. Tuomet kartu su visais 
Lietuvos ansambliais dalyvavo ir ansamblis „Lietuva“.  

2004 m. Šilalėje įvyko pirmoji, atgavus nepriklauso-
mybę, Tauragės apskrities dainų šventė. Joje dalyva-
vo per 2000 dalyvių iš visos apskrities. Šventės idėjos 
autorius ir koordinatorius Tauragės apskrities vir-
šininko administracijos Kultūros ir sporto skyriaus 
vedėjas Eugenijus Šaltis. Emblemos, kuriai sukurti 
buvo paskelbtas konkursas ir dalyvavo apie 20 dai-
lininkų, autorius - Edmundas Mažrimas. 2000 egz. 
tiražu Išleistas gausiai nuotraukomis iliustruotas 
leidinys „I-oji Tauragės apskrities dainų šventė“ ( nuo-
traukos Romualdo Vaitkaus, sudarytojas E. Šaltis). 
2007 m. gegužės 19 d., minint Tauragės miesto 500 
metų jubiliejų, buvo surengta 2-oji apskrities dainų 
šventė „Aidėk, Jūros slėni“. Joje dalyvavo 2651 daly-
vis, tarp jų choras „Polifonija“, ir „Lietuvos“ ansamblio 
šokėjai. Šventės vyr. dirigentas Zenonas Komskis, 
koncertmeisteris Gintaras Bartušis, liaudiškų kapelų 
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vyr. vadovas Romualdas Jurkšaitis, pučiamųjų orkes-
trų vyr. vadovas Virgnijus Bartušis, folkloro vyr. vado-
vė Lijana Kiltinavičienė, režisierė Danutė Naujokienė, 
dailininkė Margarita Paukštaitienė. Trečioji apskrities 
dainų šventė vyko 2009 m. Jurbarke. Ketvirtoji buvo 
numatyta Rambyne, Pagėgių savivaldybėje, tačiau 
neįvyko, nes buvo panaikintos apskričių administraci-
jos ir nebeliko kam organizuot ir finansuoti apskrities 
šventes. Labai daug darbo ruošiantis tokioms šven-
tėms įdeda Tauragės kultūros centras. Visi finansiniai 
reikalai, transportas į Vilnių (arba į Kauną, nes ir čia 
vyksta jubiliejinės šventės) ir atgal, repeticijų grafikai 
ir jų laikymasis, apgyvendinimas mokyklose, atvyks-
tančių sutikimas, išvykstančių išlydėjimas (kolektyvai 
atvyksta ir išvyksta skirtingomis dienomis, priklauso-
mai nuo to, kada ir kur koncertuoja, kada 
repetuoja), maitinimas, medicininė pa-
galba, tvarkos ir ramybės užtikrinimas ir 
aibė kitų reikalų gula šiandien ant kultūros 
centro vadovų pečių. Tačiau patirties yra 
užtektinai. Tačiau šiemet, kai Tauragė mini 
savo 515-ąjį gimtadienį, Tauragės Kultūros 
centro iniciatyva vėl organizuojama Taura-
gės apskrities dainų šventė – taip tęsiama 

šimtametė dainų švenčių tradicija, o ji sena ir gili. 

Neužmirškime, kad Lietuva kartu su Latvija ir Estija 
turi UNESCO įvertintą unikalią Dainų švenčių tradi-
ciją. Kaip žinoma, 2003 m. UNESCO paskelbė Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos Dainų švenčių tradiciją žmonijos 
žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru. 
Yra priimtas LR Seimo 2007 m. Dainų švenčių įsta-
tymas, taip stengiantis išsaugoti šią nuostabią tra-
diciją, kurios niekas neturi – tik Baltijos šalys. Labai 
prasminga, kad ir Tauragės žmonės, meno vadovai, 
kultūros puoselėtojai, savivaldybės vadovai svariai 
prisideda saugant šį reiškinį. Visko sudėti į vieną pro-
ginį leidinį yra neįmanoma. Palikime tai ateičiai. Jeigu 
kas ir nepaminėta arba nepaminėtas – prašau neįsi-
žeisti. Galbūt tai bus padaryta ateityje.

Eugenijus ŠALTIS

Tad tęsdami jau beveik šimtametę Lietuvos ir Tauragės apskri-
ties dainų švenčių tradiciją, laukiame visų tauragiškių ir gau-
sių svečių atvykti į Vasaros estradą ir kitas koncertines erdves 
birželio 3 ir 4 dienomis,  kur Jūsų lauks beveik 2600 muzikantų, 
dainininkų, šokėjų iš visos apskrities, svečiai iš Vilniaus ir kt.
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2022 m. Tauragės apskrities  Dainų šventė
KARŠUVOS ŽEMĖS VAIKAI

Birželio 3 d.  PROGRAMA
Tauragės  vasaros estradoje

PILIES AIKŠTĖ 19.00 VAL.

 19.00 val. Linijinių šokių  šventinė programa

 19.30 val. Šventės dalyvių eisena į Vasaros estradą

VASAROS ESTRADA 20.00 VAL. 

 Teatralizuota šventės įžanga

• „Žeme, žemynėle“.  Atlieka Tauragės kultūros centro dainų ir šokių ansamblis „Jūra“.

• „Stinta pūkis“. R. Norvilienės choreografija, lietuvių liaudies muzika. Šoka vyresniųjų šokių kolektyvai.

• Lietuvos respublikos himnas. Žodžiai ir muzika V. Kudirkos.  
Atlieka jungtinis choras, akompanuoja Tauragės kultūros centro Lengvosios muzikos orkestras.  
Diriguoja Tadas Zakarauskas.

• „Skaisgijos polka“. S.Vaitkevičiaus choreografija,  lietuvių liaudies muzika.  
Šoka vyresniųjų ir pagyvenusiųjų šokių kolektyvai.

•  „Vasareli graži“. Pateikėja C. Ričkienė. Dainuoja folkloro ansambliai.

• „Tap graže muokinta“. Pateikėja B. Keraitė - Teniukienė. Dainuoja folkloro ansambliai. 

•  „Du broliukai“. Pateikėjas K. Jokubauskas. Atlieka jungtinė tradicinė kapela.
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• ,,1943 m. valsas“. Atlieka jungtinė tradicinė kapela.

•  „Gailitis“. Pateikėjai: E. Dargienė, S. Dargis,  M. Mickienė,  A. Antanavičius. Šoka folkloro ansambliai.

• „Sėjau rūtą“. J. Gudavičiaus choreografija, A. Raudonikio muzika. Šoka jaunučių šokių kolektyvai.

• „Per tamsią naktelę“. Lietuvių liaudies daina, harmonizuota S. Šimkaus.  
Dainuoja jungtinis choras. Diriguoja Žilvinas Jankus. 

• „Giedu dainelę“.  Lietuvių liaudies daina,   A. Baranausko žodžiai, A. Kulikausko aranžuotė, chorui pritaikė V. Miškinis.  
Dainuoja jungtinis  choras. Diriguoja Kristina Martinaitytė - Glinskienė. 

•  „Mano vardas Lietuva“. L. Vilkončiaus muzika,   V. Nemunėlio ir S. Gedos žodžiai. Dainuoja jungtinis vaikų  choras. 
Diriguoja Irena Ubartienė. 

•  „Svarbiausi žodžiai“.  I. Šeduikienės muzika ir žodžiai. Dainuoja jungtinis vaikų  choras. Diriguoja Genutė Červinskienė. 

•  „Milčius“.  L. Kisielienės choreografija, muzika A.Lapinsko. Šoka jaunių šokių kolektyvai.

•  „Šliažo polka“. E. Morkūnienės choreografija  A. Šliažo muzika. Šoka jaunių šokių kolektyvai.

•  „Nenusigąsk, tai aš“. V. Kernagio muzika ir žodžiai , R. Katino aranžuotė chorui.  
Dainuoja jungtinis choras. Diriguoja Rasa Ramanauskienė. 

•  „Sėkminių ratelis“.   V. Usovo choreografija,  A. Rakšnio muzika. Šoka jaunimo šokių kolektyvai.

•  „Gaspadinės“. I. Baltikauskaitės  choreografija,  P. Budgino muzika. Šoka mergaičių šokių kolektyvai.

•  „Keltuvių maršas“. Lietuvių liaudies muzika,  E. Pilypaičio ir D. Daknio aranžuotė. Groja jungtinė kapela. Diriguoja 
Jadvyga Žemliauskienė.

• „Liaudiškas valsas“. Lietuvių liaudies muzika, K. Kavecko instrumentuotė. Groja jungtinė kapela. Diriguoja Alfredas 
Šniaukas.

•  „Vakaruškos“. B. Mūro muzika. Groja jungtinė kapela. Diriguoja Tomas Altaravičius. 

•  „Bėgtinė paskutinė“.  E. Žičkos choreografija, lietuvių liaudies muzika. Šoka vyresniųjų šokių kolektyvai.
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•  „Levandrėlė“. R. Tamučio choreografija,  A. Bražinsko muzika. Šoka merginų šokių kolektyvai.

•  „Mano kraštas“.   G. Paškevičiaus muzika,  E. Drungytės žodžiai,  R. Adomaičio aranžuotė.  
Dainuoja jungtinis jaunimo choras. Diriguoja Tadas Zakarauskas. 

•  „Skriski, skriski, Lietuvėlėn“.  G. Kuprevičiaus muzika, K. Sajos žodžiai, J. Cechanovičiaus aranžuotė.  
Dainuoja jungtinis jaunimo choras. Diriguoja Regina Pilkionienė. 

•  „Pakrėstinukė“. D. Radvilavičienės choreografija,  A. Žvirblio muzika. Šoka merginų šokių kolektyvai.

•  „Jadvygos polka“.   V. Mačiulskio choreografija, E.Čiplio muzika,  V. Mačiulskio žodžiai. Šoka jaunimo šokių kolekyvai.

• „Mes einame namo“.   T. Zakarausko muzika. Atlieka Mažosios Lietuvos medžioklės ragų ansamblis „Kurtinys“ ir jungtinis 
pučiamųjų instrumentų orkestras. Diriguoja Vincas Bakšys 

•  „Žvirblis“. M. Karoso muzika. Atlieka jungtinis pučiamųjų instrumentų orkestras ir orkestro šokėjų kolektyvai. Diriguoja 
Gražvydas Raila. 

•  „Pokštas“.  T. Zakarausko muzika. Atlieka jungtinis pučiamųjų instrumentų orkestras ir orkestro šokėjų kolektyvai. 
Diriguoja Kazys Bivainis.

• „Saulele, motule“. Lietuvių liaudies muzika, pritaikyta DJ Mindaugėlio  (Best Remix EVER),  V. Krūgelienės choreografija. 
Šoka šiuolaikinio šokio kolektyvai. 

•  „Kur giria žaliuoja“. J. Gudavičiaus muzika,  K. Sakalausko -Vanagėlio žodžiai. Dainuoja jungtinis choras. Diriguoja 
Sandra Rimkutė - Jankuvienė. 

• „Mūsų dienos kaip šventė“. V. Kernagio muzika.  V. Kernagio ir S. Nėries žodžiai. Dainuoja jungtinis choras. Diriguoja 
Danutė Lapienė.

Chorams akompanuoja Tauragės kultūros centro Lengvosios muzikos orkestras. Meno vadovas Mikas Karosas, dirigentas 
Tadas Zakarauskas. Orkestruočių autoriai Tadas Zakarauskas ir Mikas Karosas.  
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Birželio 4 d. PROGRAMA

Tauragės meno mokyklos Pilies teatras.  
Įvairios teatro išraiškos formos miesto erdvėse.
Režisierė Jolanta Kazlauskienė.

PILIES KIEMELIS  (Dariaus ir Girėno g. 5)

 11:00  val. Jurbarko r. sav. Veliuonos kultūros centro  
istorinių šokių studija SALTARE FESTUM
Vadovė Irma Svetlauskienė                                     

11:30 val. Skaudvilės kultūros namų jaunimo teatras
Literatūrinė – muzikinė kompozicija VAKARAS TOKSAI
Režisierius Sigitas Kancevyčius    

                                                                                                       

 ... Šimtmečius gyvuojantis mėgėjiškas teatras ir šiandien mus moko mylėti Darbą, laikytis Doros, puoselėti Tau-
tiškumą. Ant šių kertinių akmenų stovi Karšuva - istorinė  lietuvių žemė tarp Nemuno ir  Šešuvies upių. Tauragės 
apskrities  jaunimo ir suaugusiųjų mėgėjų teatrai birželio 4 d. susirinks į Tauragę vaidinti emocionalias dramas 
ir žaismingas komedijas. Džiazo improvizacijomis,  poezija ir netradicinėmis formomis skambanti  Teatro diena 
kviečia atverti širdis sodriam, pamokančiam, aštriam Mėgėjų Teatrui...

Tauragės apskrities dainų šventės KARŠUVOS ŽEMĖS VAIKAI
Teatro dienos TEATRAS – KARŠUVOS ŽEMEI 

11. 00  val. Jurbarko r. sav. Veliuonos kultūros centro  
istorinių šokių studija SALTARE FESTUM.
Vadovė  Irma  Svetlauskienė.                                     

11. 30 val. Tauragės kultūros centro Skaudvilės skyriaus 
jaunimo teatras.
Literatūrinė – muzikinė kompozicija VAKARAS TOKSAI.
Režisierius Sigitas Kancevyčius.   

                                                                                                       
11.45 val. Pagėgių sav.  kultūros centro jaunimo teatras. 
Ištrauka iš poezijos spektaklio NEBUS NUGALĖTA.  
Režisierius Sigitas Kancevyčius.                                                                                                            
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12.00 val.  Jurbarko kultūros centro  
Konstantino Glinskio teatras.
Pasaka visai šeimai NAKTUKAS pagal Birutės Mar apysaką. 
Režisierė  Danutė Samienė.

12.50 val.  Jurbarko kultūros centro  Girdžių  
skyriaus klojimo teatras „Mituvis“.
Juozas Grušas KELIONĖ SU KLIŪTIMIS.
Režisierė Loreta Zdanavičienė.    

                                                                                                              
13.40 val. Tauragės kultūros centro   
Skaudvilės  skyriaus teatras „Atodanga“. 
 Zita Jurevičienė KAS NETIESA – NEBŪTINAI MELAS.
Režisierė Zita Jurevičienė.  

14.30 val. Jurbarko kultūros centro Bigbendas  JADA.
Vadovas Gytis Gvozdas.

                                                                                                                   
15. 00  val. Jurbarko kultūros centro   
Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“.
 Balys Sruoga DOBILĖLIS PENKIALAPIS.
 Režisierė Birutė Šneiderienė.     

 16.10 val. Jurbarko kultūros centro  
vaikų ir jaunimo teatras „ Vaivorykštė“.
Spektaklis ANGELAS.
Režisierė Birutė Šneiderienė.                    

 17.00 val. Tauragės kultūros centro  Liaudies teatras ir 
jaunimo džiazo orkestras.
Literatūrinė – muzikinė kompozicija ŽODŽIAI KAIP MĖNESIAI 
IR METAI. 
Režisierė Genovaitė Urmonaitė. Orkestro vadovas Arūnas Rakevičius.  

           
KARTŲ PARKAS (Moksleivių alėja, prie Zumpės tvenkinio)

11.00 val. Tauragės kultūros centro  
Taurų skyriaus mėgėjų teatras. 
Komedija KNARKIA PALIEPUS. 
Režisierė Genovaitė Urmonaitė.  

11.40 val. Tauragės kultūros centro Kęsčių  
skyriaus teatro grupė.
Komedija SŪNUS STUDENTAS. 
Režisierius Remigijus Šiaudvytis.     

12.30  Jurbarko r. sav. Klausučių kultūros centro mėgėjų 
teatras „Klampynė“.
Spektaklis PIKČIURNIENĖ, pagal I.Simonaitytės apsakymą.
Režisierė Vilma Baltutienė.   

KULTŪROS RŪMAI (Dariaus ir Girėno g. 3 )

18.00 val. Šilalės kultūros centras.
Muzikinis spektaklis INTRIGŲ MIESTAS.
Režisierius Antanas Kazlauskas.
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TAURAGĖ
TAURAGĖS KULTŪROS CENTRAS

• Lengvosios muzikos orkestras, vadovas Mikas Karosas

• Dainų ir šokių ansamblis „Jūra“, vadovai Edita Bartkienė,  Vilija Krūgelienė,  Tomas Altaravičius 

• Liaudiškų šokių grupė ,,Vėjava“, vadovė Alma Rumšienė

• Liaudiškų šokių kolektyvas „Spietlius“, vadovė Alma Rumšienė

• Folkloro kolektyvas ,,Radasta“, vadovė Lijana Kiltinavičienė

• Bandonininkų ansamblis, vadovas Arūnas Rakevičius

• Vokalinė grupė, vadovas Arūnas Rakevičius

• Mišrus choras ,,Tremtinys“, vadovas Romualdas Eičas

• Vokalinis ansamblis ,,Dar pabūkim“, vadovas Arūnas Rakevičius

• Jaunimo džiazo orkestras, vadovas Arūnas Rakevičius

• Liaudies teatras, režisierė Genovaitė Urmonaitė

• Jaunimo džiazo orkestras, vadovas Arūnas Rakevičius

• 

KULTŪROS CENTRO SKYRIAI
• Adakavo mišrus vokalinis ansamblis, vadovė Paulina Šlepavičiūtė

• Baltrušaičių liaudiška kapela, vadovas Vytautas Eičas

• Baltrušaičių moterų vokalinis ansamblis, vadovė Edyta Lobšienė

• Dacijonų moterų vokalinis ansamblis, vadovas Zenonas Komskis
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• Dapkiškių moterų vokalinis ansamblis, vadovė Marytė Remeikytė

• Dapkiškių linijinių šokių grupė „Euforija“, vadovė Rima Liorančienė

• Dauglaukio moterų vokalinis ansamblis, vadovė Kristina Kuzminskienė

• Dauglaukio vokalinis ansamblis „Lakštutė“, vadovė Kristina Kuzminskienė

• Eičių moterų vokalinis ansamblis, vadovas Vladislovas Žičkus

• Gaurės folklorinių šokių grupė „Trepsiukas“, vadovė Rima Liorančienė

• Gaurės folkloro ansamblis, vadovas Vladislovas Žičkus

• Gaurės linijinių šokių grupė „Šokio labirintas“, vadovė Rima Liorančienė

• Kęsčių mėgėjų teatras, režisierius Remigijus Šiaudvytis

• Lauksargių vokalinis ansamblis, vadovė Marytė Remeikytė

• Lomių moterų vokalinis ansamblis, vadovė Sandra Valinčienė

• Mažonų moterų vokalinis ansamblis „Raskila“, vadovė Birutė Kaminskienė

• Mažonų mišrus vokalinis ansamblis, vadovė Birutė Kaminskienė

• Pagramančio mišrus vokalinis ansamblis, vadovė Rasa Jakienė

• Pagramančio folkloro ansamblis „Lylava“, vadovė Ernesta Giačienė

• Pilsūdų – Trepų mišrus vokalinis ansamblis, vadovas Sigitas Kazakevičius

• Sartininkų liaudiška kapela „Kamana“, vadovas Zigmantas Lešinskis

• Skaudvilės folkloro ansamblis „Inkstiliuks“ , vadovas Albinas Rukas

• Skaudvilės liaudiškos muzikos kapela „Dobilas“, vadovas Albinas Rukas

• Skaudvilės krašto mišrus choras, vadovė Birutė Liūnienė

• Skaudvilės mėgėjų teatras „Atodanga“, režisierė Zita Jurevičienė

• Skaudvilės jaunimo teatras, režisierius Sigitas Kancevyčius
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• Taurų mėgėjų teatras, režisierė Genovaitė Urmonaitė

• Taurų linijinių šokių grupė, vadovė Evelina Krūgelytė

• Žygaičių moterų vokalinis ansamblis, vadovė Vytautė Sudeikienė

TAURAGĖS KRAŠTO MUZIEJUS „SANTAKA“
• Folkloro ansamblis „Saulėkalnis“, vadovė Jolanta Kažukauskienė

• Tradicinių kanklių ansamblis, vadovė Jolanta Kažukauskienė

MENO MOKYKLA
• Pilies teatras, režisierė Jolanta Kazlauskienė

• Pučiamųjų instrumentų orkestras „Tauras“, vadovas Tadas Geštautas

• Orkestro šokėjų grupė, vadovė Vilija Krūgelienė

• Jaunučių šokių kolektyvas, vadovė Vilija Krūgelienė

• Tradicinių kanklių ansamblis, vadovė Laimutė Rudminienė

• Vaikų choras, vadovė Genovaitė Červinskienė

MOKYKLOS

TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA
• Jaunučių liaudiškų šokių grupė, vadovė Alma Rumšienė
• Mergaičių liaudiškų šokių grupė „Bitelės“, vadovė Alma Rumšienė
• Brass orkestras, vadovas Kazys Bivainis
• Skudutininkų ansamblis, vadovas Kazys Bivainis
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TAURAGĖS ŽYGAIČIŲ GIMNAZIJA
• Jaunučių šokių kolektyvas, vadovė Rima Liorančienė

TAURAGĖS JOVARŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
• Jaunučių šokių kolektyvas, vadovė Indrė Gedminienė

TAURAGĖS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJA
• Šiuolaikinio šokio grupė, vadovė Jolita Urbutė

TAURAGĖS VERSMĖS GIMNAZIJA
• Muzikos studija, vadovė Inesa Altaravičienė
• Šiuolaikinio šokio kolektyvas, vadovė Vilija Krūgelienė

SKAUDVILĖS GIMNAZIJA
• Vaikų choras, vadovė Birutė Liūnienė

KLUBAI
• Šokių klubas „Amadeus dance“, vadovė Evelina Krūgelytė

• Tauragės linijinių šokių kolektyvas „Ladies Show“, vadovė Vilija Krūgelienė

• Tauragės linijinių šokių kolektyvas „Smaragdas“, vadovė Aušra Danisevičienė

• Šokių studija „Time to Move“, vadovė Jolita Urbutė
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ŠILALĖ
ŠILALĖS  RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

• Šilalės krašto mišrus choras, vadovai Sandra Rimkutė-Jankuvienė, Žilvinas Jankus

• Vokalinis ansamblis „Aušrinė“, vadovė Laima Petkuvienė

• Vokalinis ansamblis „Kuplė“, vadovė Laima Saročkienė

• Merginų šokių grupė „Raizgė“, vadovė Laima Andrejauskienė

• Šokių kolektyvo „Mainytinis“ jaunimo ir vyresniųjų grupė, vadovė Laima Andrejauskienė

• Šokio teatras, vadovė Aušra Danisevičienė

• Liaudiškos muzikos kapela „Šilojus“, vadovas Aivaras Šimkus

• Folkloro ansamblis „Veringa“, vadovai Jolanta Kažukauskienė, Vaclovas Rudys

• Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Gers smuoks“, vadovė Ilona Raudonienė

• Tradicinių kanklių ansamblis, vadovė Jolanta Kažukauskienė

• Pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovas Zigmas Levickis

• Muzikinis teatras, režisierius Antanas Kazlauskas

• Orkestro šokėjų grupė, vadovė Laima Andrejauskienė

KULTŪROS CENTRO SKYRIAI
• Didkiemio laisvalaikio salės mišrus ansamblis, vadovas Aivaras Šimkus

• Kaltinėnų kultūros namų vokalinis ansamblis „Versmė“, vadovė Vileta Gailevičienė

• Kvėdarnos kultūros namų moterų vokalinis ansamblis  „Allegro“, vadovė Gražina Pameditienė

• Kvėdarnos kultūros namų Žadeikių laisvalaikio salės vokalinis ansamblis „Žarija“, vadovė Jolanta Kažukauskienė
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• Traksėdžio laisvalaikio salės moterų ansamblis „Dainė“, vadovas Alvydas Juodviršis

• Upynos kultūros namų moterų vokalinis ansamblis, vadovė 

• Renata Gužauskienė

• Kvėdarnos kultūros namų merginų šokių kolektyvas „Kadagėlis“, vadovė Giedrė Fasci

• Kvėdarnos kultūros namų suaugusiųjų šokių kolektyvas „Kadagys“, vadovė Giedrė Fasci

• Kvėdarnos kultūros namų folkloro ansamblis „Volungė“, vadovė Gražina Pameditienė

• Laukuvos kultūros namų suaugusiųjų šokių kolektyvas „Laukiva“, vadovė Olga Jogminienė

• Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos orkestro šokėjų grupė, vadovė Digma Kononovienė

• Kaltinėnų kultūros namų moterų šokių grupė, vadovė Aušra Danisevičienė

• Kvėdarnos kultūros namų Pajūralio laisvalaikio salės moterų šokių kolektyvas „Sūkurys“, vadovė Alma Šimkuvienė

• Upynos kultūros namų moterų šokių kolektyvas „Obelynas“, vadovė

• Silvijana Trijonaitienė

• Kaltinėnų kultūros namų liaudiškos muzikos kapela, vadovė Vileta Gailevičienė

• Laukuvos kultūros namų liaudiškos muzikos kapela „Laukuva“, vadovas Alfredas Šniaukas

• Traksėdžio laisvalaikio salės liaudiškos muzikos kapela „Tekinis“, vadovas Alvydas Juodviršis

• Kvėdarnos kultūros namų vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Volungėlė“, vadovė Gražina Pameditienė

• Laukuvos kultūros namų folkloro ansamblis „Dūzginėlis“, vadovė Olga Jogminienė

MENO MOKYKLA
• Krasauskienė

• Šilalės meno mokyklos jungtinis jaunių choras,  vadovai Rasa Ramanauskienė, Žilvinas Jankus

• Šiuolaikinių šokių vaikų grupė, vadovė Aušra Danisevičienė

• Pučiamųjų instrumentų orkestras „Šilas“, vadovas Mikas Karosas
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• Laukuvos klasės tradicinių kanklių ansamblis, vadovė Jolanta Bučnienė

• Šokių studija „Lokysta“, vadovės Laima Andrejauskienė ir Digma Kononovienė

MOKYKLOS
• Dariaus ir Girėno progimnazijos jaunučių choras, vadovės Laima Saročkienė, Loreta Krompalcienė, Laima 

Petkuvienė

• Dariaus ir Girėno progimnazijos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Padūktinis“, vadovė Alma Rumšienė

• Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos jaunučių tautinių šokių kolektyvas., vadovė Olga Jogminienė

• Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos jaunučių tautinių šokių kolektyvas., vadovė

• Digma Kononovienė

•  Simono Gaudėšiaus gimnazijos merginų šiuolaikinių šokių kolektyvas, vadovė Aušra Danisevičienė

• Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos folkloro ansamblis „Ūpa uzbuons“, vadovė Gražina Pameditienė

• Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos etnokultūros studija, vadovė Ilona Raudonienė

• Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos tradicinių kanklių ansamblis, vadovė Jolanta Bučnienė

KITI
• Šokio studijos „Salto“ vaikų grupė, vadovė Aušra Danisevičienė

• Linijinių šokių grupė „Smaragdas“, vadovė Aušra Danisevičienė
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JURBARKAS
JURBARKO KULTŪROS CENTRAS

• Berniukų choras „Bildukas“, vadovė Danutė Lapienė

• Jaunimo mišrus choras, vadovė Danutė Lapienė

• Moterų choras „Saulė“, vadovė Danutė Lapienė

• Moterų choras „Lelija“, vadovė Dalė Jonušauskienė

• Mišrus vokalinis ansamblis „Jurolė“, vadovė Laura Matuzaitė - Kairienė

• Folkloro grupė „Imsrė“, vadovė Birutė Bartkutė

• Folkloro grupė „Imsriukai“, vadovė Birutė Bartkutė

• Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“, vadovė Justė Lukauskienė

• Liaudiškų šokių kolektyvas „Sūkurėlis“, vadovė Ieva Janauskaitė

• Liaudiška kapela „Mituva“, vadovė Jadvyga Žemliauskienė

• Kapela „Santaka“, vadovas Petras Pojavis

• Girdžių skyriaus mišrus vokalinis ansamblis, vadovas Algimantas Vizbara

• Skirsnemunės skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Vikinda“, vadovė Olga Jurėnienė

• Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Raskila“, vadovė Andžela Jagminaitė

• Liaudiškų šokių studija „Nemunėlis“, vadovė Jolanta Telišauskienė

• Konstantino Glinskio teatras, režisierė Danutė Samienė

• Vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“, režisierė Birutė Šneiderienė

• Girdžių skyriaus klojimo teatras „Mituvis“, režisierė Loreta Zdanavičienė
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• Skirsnemunės skyriaus teatras „Pakeleivis“, režisierė Birutė Šneiderienė

• Bigbendas „Jada“, vadovas Gytis Gvozdas

• Vokalinis ansamblis „Jada Voice“, vadovė Elona Andriūnė

KULTŪROS CENTRO SKYRIAI 

VELIUONOS KULTŪROS CENTRAS
• Vokalinis moterų ansamblis „Veliuonietis“, vadovė Jadvyga Žemliauskienė

• Raudonės kaimo kapela, vadovas Jonas Apolius Grygartas

• Liaudiškų šokių ansamblis „Veliuonietis“, vadovė Gintarė Malinauskaitė

• Senovinių šokių studija „Saltare Festum“, vadovė Irma Svetlauskienė

MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRAS
• Viešvilės vokalinis moterų ansamblis „Vėtrungė“, vadovė Kristina Glinskienė

ERŽVILKO KULTŪROS CENTRAS
• Bandonininkų ansamblis „Eržvilko bandonija“, vadovė Gintarė Stirbienė

• Vadžgirio skyriaus vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Šebukai“, vadovė Lina Lukošienė

KLAUSUČIŲ KULTŪROS CENTRAS
•  Mėgėjų teatras „Klampynė“, vadovė Vilma Baltutienė
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MOKYKLOS

 ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLA
• Jaunučių choras , vadovė Monika Buitkuvienė

• Liaudiškų šokių kolektyvas „Mituvėlė“, vadovė Ieva Janauskaitė

• Mergaičių šiuolaikinių šokių grupė, vadovė Ieva Janauskaitė

• Pučiamųjų instrumentų orkestras „Šventė“, vadovasVincas Bakšys

• Kanklių ansamblis „Smilga“, vadovė Rima Balčiūnienė

SKIRSNEMUNĖS JURGIO BALTRUŠAIČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA
• Jaunučių choras, vadovė Dalė Jonušauskienė

JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO – GIEDRIAUS GIMNAZIJA
• Šokių studija „Era“, vadovė Reda Žemelienė

KITI 
• Šiuolaikinių šokių studija „Dona“, vadovė Kristė Donauskienė

• Linijinių šokių kolektyvas „Sveikatos erdvė“, vadovė Ieva Janauskaitė

• Linijinių šokių kolektyvas „Five“, vadovė Evelina Šauklienė
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PAGĖGIAI
PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

• Kapela „Vaivorykštė“, vadovas Valdas Armonas 

• Šokių kolektyvas „Marguva“, vadovė Gražina Paliokienė

• Moterų šokių grupė „Harmonija“, vadovė Gražina Paliokienė

• Šiuolaikinio šokio kolektyvas „Siautulys“, vadovė Gražina Paliokienė

• Jaunimo teatras, režisierius Sigitas Kancevyčius

 ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA
• Jaunučių choras, vadovė Irena Ubartienė

MENO IR SPORTO MOKYKLA
• Jaunių choras, vadovės Evelina Norkienė ir Regina Pilkionienė

KITI 
• Folkloro kolektyvas ,,Kamana“, vadovė Irena Ubartienė

ŠVENTĖS SVEČIAI 
• Šilutės meno mokyklos fanfarinis orkestras ,,Pamarys“, vadovas Gražvydas Raila
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ORGANIZATORIAI:
• Šventės scenarijaus autorius ir vyriausiasis režisierius  GINTARAS ZARECKAS

• Teatro ir kitų žanrų dienos vyriausioji režisierė  ALGIMA JUŠČIUVIENĖ

• Vyriausioji choreografė  JOLANTA TELIŠAUSKIENĖ

• Vyriausioji šiuolaikinio šokio kolektyvų koordinatorė  VILIJA KRŪGELIENĖ

• Vyriausioji folkloro kolektyvų koordinatorė  JOLANTA KAŽUKAUSKIENĖ

• Vyriausioji orkestro šokėjų kolektyvų koordinatorė  KRISTĖ DONAUSKIENĖ

• Vyriausiasis vokalinių kolektyvų koordinatorius  ARŪNAS RAKEVIČIUS

• Vyriausiasis liaudiškų kapelų koordinatorius  TOMAS ALTARAVIČIUS

• Vyriausiasis pučiamųjų orkestrų koordinatorius  TADAS GEŠTAUTAS

• Dailininkė  ARETA DIDŽIONIENĖ

• Šventės vedėjai  RIMA BANDZINAITĖ - LATOŽIENĖ ir GINTARAS ZARECKAS

• Šilalės rajono savivaldybės koordinatorė  JOVITA VOVERIENĖ

• Jurbarko rajono savivaldybės koordinatorė  AIDA BLIUNDŽIUVAITIENĖ

• Tauragės rajono savivaldybės koordinatorė  RIMA BANDZINAITĖ - LATOŽIENĖ

• Pagėgių savivaldybės koordinatorė  INGRIDA JOKŠIENĖ
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JURBARKO 
RAJONO 
SAVIVALDYBĖ

TAURAGĖS 
RAJONO 
SAVIVALDYBĖ
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RAJONO 
SAVIVALDYBĖ

PAGĖGIŲ 
SAVIVALDYBĖ
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