KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETO
SPALIO - GRUODŽIO MĖNESIŲ
TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (toliau - TAU) RENGINIŲ GRAFIKAS
2014-10-02
14.00 val.
2014-10-01
2014-10-31
Šiuo
laikotarpiu
laukiame jūsų
darbelių
2014-10-09
Išvažiuojame
nuo ŠPC
8.45 val.

2014-10-23
8.10 val.
Išvykstame
nuo ŠPC

2014-11-06
10.00 val.

2 aukštas, posėdžių
salė

TAU fakulteto studentų
susitikimas, kurso temų pristatymas.
Pranešėjos – fakultetų kuratorės
Meninių darbų paroda konkursas tema „Gražiausias
mano darbelis“. Maloniai prašome
atnešti 1 (mieliausią, gražiausią)
savo rankų darbo eksponatą.
Bus išrinkti gražiausi senjorų darbai.
Edukacinė išvyka Į Valdovų rūmus,
kuriuose eksponuojami unikalūs
gobelenai iš privačių kolekcijų
visame pasaulyje.
Vėlyvųjų viduramžių ir Renesanso
bei Baroko epochos dailiosios
tekstilės fenomenas – senieji
gobelenai.
Edukacinė programa į Panemunės
pilį.

A.Pupininkienė
L. Bernatavičienė
V. Kandrotienė
A. Pupininkienė

TAU studentai

A. Pupininkienė

TAU studentai

Valdovų rūmai,
Vilnius

A. Pupininkienė

TAU studentai
(pirmenybė
Kultūros ir menų
fakulteto
studentams)

Jurbarko rajonas

Susitikimas su dailininke Sigute
Ach. Praktinis užsiėmimas tema
„Spalva ir vaizduotė“

A. Pupininkienė

TAU studentai

2 aukštas, posėdžių
salė

Visi TAU studentai Elektrėnų sav.
Švietimo paslaugų
centras

Maloniai kviečiame atvykti

Parodos darbeliai bus
eksponuojami 2014 m.
lapkričio mėnesį.
P.S. Atnešdami darbelį,
prašome paruošti kortelę su
autoriaus vardu ir pavarde.
Iki 2014-10-08 registruotis
tel: 34271 kviesti Alą
Pupininkienę
Kaina 1 asm. – 8 Lt
(2,32 EUR). Į kainą įeina:
bilieto į rūmus ir gido
paslaugos.
Iki 2014-10-20 registruotis
tel: 34271 kviesti Alą
Pupininkienę
Kaina 1 asm. – 4.00 Lt
(1.16 EUR). Į kainą įeina:
bilietas ir gido paslaugos
Iki 2014-11-03 būtina
registruotis tel: 34271
kviesti Alą Pupininkienę
Užsiėmimas nemokamas

A. Pupininkienė

TAU studentai

Kaunas

Susipažinkime su Kinijos kultūros
tradicijomis - arbatos gėrimo
ceremonija.

A. Pupininkienė

Kultūros ir menų
fakulteto studentai

2 aukštas, posėdžių
salė

2014-11-27
8.45 val.

Edukacinė kelionė į bažnytinio
paveldo muziejų ir Vilniaus
arkikatedros bazilikos požemius.

A. Pupininkienė

TAU studentai
(pirmenybė
Kultūros ir menų
fakulteto
studentams)

Vilnius

2014-12-04
11.00 – 15.00
val.

Floristikos praktinis užsiėmimas
tema „Papuoškime namus
Kalėdoms“
Lektorė: floristė Giedrė Tartėnienė

A. Pupininkienė

Kultūros ir menų
fakulteto studentai

2 aukštas, posėdžių
salė

2014-12-12
8.10 val
Išvažiuojame
nuo ŠPC

Kelionė į Panevėžį – 2014 m.
kultūros sostinę. Tarptautinė
kalėdinė mugė - Kultūros sostinės
uždarymas
Teatralizuotas ledo skulptūrų
pjovimas – šviesos ir muzikos
blyksniai, stingdantis snieguolių šou,

A. Pupininkienė

Kultūros ir menų
fakulteto studentai

Panevėžys

2014-11-13
9.45 val.
išvažiuojame
Nuo ŠPC

Edukacinė išvyka į istorinę Lietuvos
Respublikos Prezidentūrą Kaune
tema „Aprangos kodas laikinojoje
sostinėje“.
Apžiūrėsime (užsakytos gido
paslaugos) rūmus bei dalyvausime
edukacinėje programoje.

2014-11-20
13.00 – 15.00
val.

Iki 2014-11-10 registruotis
tel: 34271 kviesti Alą
Pupininkienę
Kaina 1 asm. – 6,50 Lt
( 1,88 EUR). Į kainą įeina:
bilietas į rūmus, gido
paslaugos ir edukacinė
programa.
Dalyvių skaičius – 18.
Kviečiame iki 2014-11-17
registruotis tel.: 34271
Užsiėmimas nemokamas
Dalyvių skaičius - 15
Registruotis iki 2014-11-24
tel. 34271
Dalyvių skaičius – 18.
Kaina 1 asm. – 16.00 Lt
(4,63 EUR). Į kainą įeina:
bilietas į muziejų bei
arkikatedros požemius, gido
paslaugos.
Registruotis iki 2014-12-01
tel. 34271
Dalyvių skaičius – 17.
Atsinešti:
Už priemones atsinešti
5 Lt. (1,45 EUR)
Registruotis iki 2014-12-09
tel. 34271
Dalyvių skaičius – 18.

Planuojama
data ir laikas
(bus
patikslinta
prieš pat
renginį)
2014-12-22
13.50 val.
renkamės prie
senelių globos
namų

12 skirtingų užsienio šalių Kalėdų
Senelių sveikinimai ir jų palydovų
koncertinės programos, 12 šalių
prekybininkų stendai su unikaliu
kulinariniu paveldu, amatininkų
darbais. Kultūros sostinės projekto
uždarymo vainikas - fejerverkai
Kalėdinis šventinis renginys,
skirtas globos namuose
gyvenantiems senoliams tema
„Dvylika mėnesių“

A. Pupininkienė

Visi norintys
dalyvauti TAU
studentai

Elektrėnų senelių
globos namai

Atnešti pagamintą
(nupirktą) kalėdinę
dovanėlę.

