Informacija apie renginius, skirtus dr. Jono Basanavičiaus 160-osioms metinėms
Trečiadienis, 09 Lapkritis 2011 11:07

„...pirmucziausei turime rupintis apie dwasziszką szwiesą...“ (Laikraštis „Auszra“, 1883)
Šiais, 2011-aisiais, lapkričio 23 d. minimos dr. Jono Basanavičiaus 160-osios metinės.
Asociacija „Sūduvos kultūros fondas“ su partneriais bei savanoriais rengia trijų dienų programą
šiai progai paminėti.

Norėtume Jus iš anksto kviesti į renginius, skirtus šiai iškiliai mūsų krašto asmenybei –
Nepriklausomybės akto signatarui, laikraščio „Aušra“ pirmajam redaktoriui, Lietuvių mokslo
draugijos įkūrėjui, istorijos, archeologijos, kultūros istorijos, etnografijos, folkloristikos,
kalbotyros, sanitarijos studijų autoriui, tautosakos rinkinių sudarytojui ir leidėjui.

Lapkričio 23 d. (trečiadienį) 17.30 val. „Sūduvos kultūros fondas“ kviečia į dr.Jono
Basanavičiaus 160-ąjį gimimo dienos paminėjimą, kuris vyks restorane „Midaus ragas“.
Programoje: vakarienė („karveliai smožyti“); prakalbų, skirtų dr. J.Basanavičiui, sakymas
(prakalbos trukmė – ne daugiau nei 2-3 min.), pramoginė vakaro dalis (folkloro ansamblio
„Diemedis“ jausmingos ir „uždegančios“ dainos, trankūs šokiai ir žaidimai). Į renginį kviečiame
registruotis www.suduvosfondas.lt ; įėjimo mokestis – 10 Lt.

Lapkričio 24 d. (ketvirtadienį) „Spindulio“ kino teatre 13.30 val. vyks dokumentinio filmo
premjera „Dr. Jonas Basanavičius“ (scenarijaus autorė Inga Berulienė, režisierius Justinas
Lingys). Filmo trukmė – 26 min. Edukacinis filmas, šiuo metu baigiamas kurti Lietuvos
Nacionalinio muziejaus užsakymu, skirtas vyresniųjų klasių mokiniams, tačiau mielai lauksime ir
marijampoliečių, kuriuos žavi Jono Basanavičiaus asmenybė. Į premjerą atvyks filmo režisierius
ir scenarijaus autorė, o įdomų pranešimą Marijampolės gimnazistams rengia istorikas Algirdas
Grigaravičius.
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Nuo lapkričio 24 d. Marijampolės kultūros centro fojė veiks Lietuvos Nacionalinio muziejaus
parengta paroda, skirta dr. Jonui Basanavičui.

Lapkričio 26 d. (šeštadienį) 17.00 val. Seimo narys dr. Arvydas Vidžiūnas, asociacija „Sūduvos
kultūros fondas“ ir Marijampolės kultūros centras organizuoja iškilmes, skirtas dr. Jono
Basanavičiaus 160-osioms gimimo metinėms „Jis mokėjo mylėti“. Renginio programoje –
pranešimas apie dr. Jono Basanavičiaus dienas ir darbus, apie Lietuvos valstybę, iš istorijos ir
kalbos prikeltą (pranešėjas – Seimo narys Arvydas Vidžiūnas). Į iškilmes atvyks kultūros
ministras Arūnas Gelūnas, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė, kiti garbūs
svečiai. Koncertuos publikos numylėtiniai - šv. Kristoforo kamerinis orkestras, dirigentas –
maestro Donatas Katkus. Solistė – Ona Kolobovaitė. Žiūrovų laukia staigmenos.

Bilietai į iškilmes „Jis mokėjo mylėti“ ir šv. Kristoforo kamerinio orkestro bei Onos Kolobovaitės
koncertą parduodami Marijampolės kultūros centro kasoje (Vilkaviškio g. 2); bilietų kainos – 10
ir 20 Lt.

Nuoširdžiai laukiame Jūsų renginiuose.

Renginių organizatoriai:

Dr. Arvydas VIDŽIŪNAS
Lietuvos Respublikos Seimo narys

Asociacija „Sūduvos kultūros fondas“

Marijampolės kultūros centras

LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
JONO BASANAVIČIAUS GIMTINĖ
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