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Gruodžio 2-3 dienomis vyks Marijampolės savivaldybės ir Suvalkų valsčiaus
administracijos vykdomo projekto „Tradicijos jungia kartas - Euroregionas ir kultūra“
baigiamasis renginys. Tarptautinis muzikos festivalio metu Marijampolėje ir Igliaukoje bus
surengti 2 koncertai, kuriuose savo šalių kultūros tradicijas pristatys projekte dalyvaujantis
jaunimo meniniai kolektyvai.
Projekto veikloje Marijampolės savivaldybės jaunimui atstovavo Igliaukos kultūros namų
jaunimo tautinių šokių kolektyvas „Tryptukas”. Įgyvendinat projektą kolektyvas dalyvavo
renginyje „Suvalkų krašto rugiapjūtės tradicijos”, kuris rudenį vyko Suvalkų valsčiuje
Przebrodzie kaime, advento tradicijų pristatymo renginyje „Šv. Andriejaus burtų vakaras
Vilniaus krašte”, kuri organizavo projekte dalyvaujanti Vilniaus rajono savivaldybė. Projektas
buvo įgyvendinamas iš Nemuno euroregiono vietinių, regioninių ir tarptautinių iniciatyvų rėmimo
fondo, finansuojamo iš Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų. Iš projekto lėšų jaunimo tautinių
šokių kolektyvo „Tryptukas” dalyviams pasiūti tautiniai rūbai, kurių bendra vertė 25 tūkstančiai
litų. Dalyvavimas projekte „Tryptuko” šokėjus praturtino ne tik naujais tautiniais kostiumais, bet ir
didžiuliu būriu draugų, kurie baigiamajame renginyje supažindins su savo krašto kultūros
tradicijomis.
Gruodžio 2 d. 17 val. Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinėje mokykloje tarptautinėje šokių
šventėje „Kai būrin draugystė sueina“ Igliaukos jaunimo tautinių šokių kolektyvas
„Tryptukas” ir jo bičiuliai - Suvalkų valsčiaus (Lenkija) gimnazijos muzikos grupė, Vilniaus rajono
Nemenčinės jaunimo šokių grupė „Perla“ bei Valmieros (Latvija) jaunimo šokių grupė
„Sadancis“ pristatys jungtinę tarptautinę programą.

Gruodžio 3 d. 15 val. Marijampolės kultūros centre vyks šventinis koncertas, kuriame
dalyvaus Marijampolės tautinių šokių kolektyvas „Javonėlis“, šokių grupė „Vilga‘ bei Suvalkų
valsčiaus gimnazijos muzikos grupė, Valmieros jaunimo šokių grupė „Sadancis“, Igliaukos
jaunimo tautinių šokių kolektyvas „Tryptukas” Jame dalyvaus ir Kalėdų seneliai iš Lietuvos,
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Latvijos, Lenkijos bei žada užsukti Senis Šaltis iš Rusijos.

Šis koncertas tai jaunatviška preliudija į 17 val. Jono Basanavičiaus aikštėje rengiamą
Kalėdų eglės įžiebimo šventę. Tikimės, kad projekto „Tradicijos jungia kartas - Euroregionas ir
kultūra“ baigiamojo renginio dėka tarpkultūrinės jaunatviškos šventinės kalėdinės nuotaikos
persikels ir į Basanavičiaus aikštę bei nukeliaus į marijampoliečių namus

Danguolė Micutienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių tarnybos
vyriausioji specialistė

www.marijampolieciai.lt
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