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Chaimo Frenkelio vila (Vilniaus g. 74)
19.00, 21.00  Ekskursijos parodoje „Sveika, Nepriklausomoji! 
Tau�škumo ir modernumo ženklai tarpukario Lietuvoje“
19.00–24.00  Edukacija Chaimo Frenkelio odos dirbtuvėlėse
20.00, 22.00  Ekskursijos „Moters s�lius ir gyvenimo būdas tarpukariu“
Chaimo Frenkelio vilos parkas
19.00  Šiaulių „Senų ratų“ klubo automobilių paroda
Koncertuoja:
19.20  Dominykas Jokubauskas
19.40  Grupė „The Phonic Strings“
20.00  Grupė „Kieno Miške Kankorėžiai“
21.00  Grupė „Mono“
21.30  Šiaulių universiteto gimnazijos jaunieji bardai 
(vad. Rasa ir Kęstu�s Stoškai)
22.20  Filmo „Emilija iš Laisvės alėjos“ (2017) seansas, 122 min. 
19.00–24.00 Veikia lauko kavinė

Fotografijos muziejus (Vilniaus g. 140)
19.00–1.00 Interaktyvios edukacinės užduotys parodoje „Tapatybės 
formatai. Tradicija ir modernumas tarpukario Lietuvos fotografijoje“
19.00–1.00 Muziejaus Kampo studijoje, skambant vinilo 
muzikos garsams, vyks žaismingos fotosesijos
Fotografijos muziejaus terasa 
Koncertuoja:
19.00  Rūta Budreckaitė ir Titas Juška
20.00  Darius Dunauskas
21.00  Gabija Petrauskaitė
22.00  Grupė „Kalnų ereliai“
23.00  Gintarė Juknaitė
24.00  Grupė „The Lost Keys“

Žaliūkių malūnininko sodyba (Architektų g. 73)
19.00–24.00 Piemenėlių pramogos prie laužo, įvairūs žaidimai
21.00–22.00 Gegužinė su jaunimo folkloro ansambliu „Ramtatūris“ 
23.00–1.00 Dangaus šviesulių stebėjimas (vad. Vacys Jankus)
24.00 Vidurnakčio ekskursija su malūnininku Žaliūkių vėjo malūne

Dviračių muziejus (Vilniaus g. 139)
19.00–24.00 Dviratukų lankstymas iš vielučių (I aukšte), 
akcija „Mano įspaudas“ (piešimas su dviračių protektoriais)

Radijo ir televizijos muziejus (Vilniaus g. 174)
19.00–24.00 Garso atkūrimo prietaisų originalių įrašų transliacija: 
muzikinė dėžutė „Polifon“, brolių Isserlinų XX a. 2 deš.
pagamintas gramofonas, VEF radiola, magnetofonai ir kt.

Sporto muziejus (J. Jablonskio g. 16)
19.00–24.00 „Sportas visiems“  edukacinė veikla
20.00  Istorija atgis kartu su žymiais spor�ninkais olimpiečiais ir Lietuvos 
vardą garsinančiais šiauliečiais (Remalda Kergyte, Santa Pakenyte, Egle 
Balčiūnaite, Rasa Drazdauskaite, Vilma Rimšaite, Pauliumi Viktoravičiumi, 
Antanu Sireika, Midaugu Žukausku ir kt.) 
22.00  Nak�nė zumba

Šiaulių apygardos teismo teismų istorijos muziejus (Dvaro g. 83)
19.00–24.00 Ekskursijos muziejuje ir vienintelėje Lietuvoje vardinėje 
Pelikso Bugailiškio teismo salėje, supažindinančios su Lietuvos 
ir Šiaulių teismų istorija. Ekskursijų pradžia 19, 20, 21, 22 ir 23 val. 
Vienu metu bus įleidžiamas ribotas lankytojų skaičius

Šiaulių geležinkelių muziejus (Dubijos g. 26)
19.00–24.00 Geležinkelių istoriją ir dabar� atspindintys eksponatai. 
Lauko ekspozicijoje – išskir�nė traukinių, lokomotyvų ir geležinkelio 
mašinų paroda. Žaidimai ir pramogos vaikams

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejus 
(Tilžės g. 137)
19.00–23.00 Edukacinė programa „Moderniosios Lietuvos kūrėjų 
ženklai Šiaulių gimnazijoje“ (parodos „Šiaulių gimnazijos auklė�niai – 
Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“ lankymas, 
ekskursijos muziejuje ir po senąją gimnaziją)

Šiaulių kino muziejus (Aušros al. 15)
19.00–24.00 Kino retrospektyva „Šiauliai anuomet ir dabar“

Šiaulių universiteto gynybos ir karybos edukacijos centras 
(P. Višinskio g. 38)
19.00–22.00 Pažin�s su Lietuvos karybos ir gynybos raida, XX a. 
par�zaniniais karais, kariuomenės uniformomis. Ekskursijos vyks kas 
pusvalandį. Vienu metu bus įleidžiamas ribotas lankytojų skaičius

Vandentvarkos muziejus (Vytauto g. 103)
19.00–24.00 Viename iš aukščiausių Šiaulių miesto pastatų – Šiaulių 
vanden�ekio bokšte – įsikūrusio muziejaus lankymas: UAB „Šiaulių 
vandenys“ istorija, miesto vanden�ekio ir nuotakyno sistemos raidos 
etapai, ūkio plėtojimas ir modernizavimas, bendrovės kolektyvo tradicijos

Šiaulių universiteto Stasio Gliaudžio gamtos muziejus 
(P. Višinskio g. 25-407)
18.00–20.00 Pažin�s su gyvosios gamtos eksponatais: įvairiomis 
paukščių, žinduolių, varliagyvių, žuvų, roplių, jūrų žvaigždžių ir kt. rūšimis


