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Su nubudusiu pavasariu, sugrįžusia saule, šiluma, šviesa, sustiprėjusiu džiugesiu ir meile, šypsena ir laim

Kartu su nubudusia gamta į duris pasibeldė ir viena linksmiausia, nuotaikingiausia tradicinė Kapelų šven

Atvelykio šventę su gera nuotaika, pavasariška energija pradėjo šių namų šeimininkai –
liaudiškos muzikos kapela STRAZDELIS, vadovas Petras Pučkorius. Žemaitijos krašto dainų
švenčių dirigentas, respublikinės moksleivių dainų šventės konkursų laureatas, chorų vadovas,
mokytojas ekspertas, rajono garbės pilietis, Lietuvos muzikų draugijos narys, maestro
nuopelnams išvardinti užtrukčiau gerą valandą, manau geriau pasiklausykime jų dainų...

Žiūrovai negailėjo aplodismentų salantiškiams ir tuo pačiu pasitikome artimiausius mūsų
kaimynus - Laivių instrumentinį ansamblį, vadovas Vaclovas Kaubrys

Šventėje Kauno Eigulių Žaliakalnio bendruomenės centro ansamblis SMARAGDAS.
Ansambliui greit bus 9 metai. Jo įkūrėja ir vadovė p. Onutė Delonienė. Vadovė ne tik vadovauja
ansambliui, - rašo eiles, romanus, išleidusi net 9 knygas. Onutės žodžiais, - yra dainų, kurioms
pritaikiusi net muziką. Ansamblis turi ir muzikos vadovą p. Arūną Šalčių. Na , o labiausiai
Salantus aplankyti norėjo pats bendruomenės pirmininkas Algirdas Delonas.

1/2

„Kaimynėli, būki svečias“
2019-05-02

Ne pirmą kartą susitinkame su Stalgėnų kaimo kapela „Sodžius“ ir jų vadove Vilija Razmiene,
tačiau mūsų scenoje, - pirmą kartą...Jie ateina gyvent ir pamilti, jie ateina dainų padainuoti ir
žole po langais sužaliuoti...

Mus aplankė Jomantų kaime Šilalės rajone įsikūrusi Birutės ir Kęstučio Tarvydų parke kilusi
TARVYDŲ PARKO KAPELA, vadovaujama Kęstučio Tarvydo, - menininko, išdrožusio zodiako
ženklus, dizainerio, įkūrusio 8 ha dydžio sodybą su žaliomis vejomis, tvenkiniais, pavėsinėmis,
estrada – poilsiui ir pramogoms, užtenkančio laiko ir muzikai. Prieš Jus pats pats tikriausias
Kęstutis ir jo vadovaujama kapela.

Džiugu, kad nuoširdžiai puoselėjate mūsų krašto tradicijas, ugdote kūrybines galias, padedate
atverti vartus į kultūros ir meno pažinimo erdves, padovanojote mums geras, šiltas ir
nepamirštamas emocijas. Linkiu ir toliau visiems kartu pajusti kultūrinę bendrystę, nepristigti
kūrybiškumo, naujų idėjų ir drąsos savo sumanymams įgyvendinti. Sėkmės, džiaugsmo ir naujų
atradimų kiekvieną dieną...

Preibienė

Kultūros centro direktorė

Stasė

Fotogalerija
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