Poezijos pavasaris
Poetry Spring

2021

Tarptautinis poezijos festivalis

International poetry festival

birželio 27– liepos 11 June 27– July 11

Poezijos pavasario 2021 Kaune rengėjai

Birželio 27 d., sekmadienį, 18 val.
Tarptautinio Poezijos Pavasario
festivalio atidarymas Nacionalinio
Kauno dramos teatro balkone
(Laisvės al. 71, Kaunas)

Projektą finansuoja

Partneris

Renginiai Kaune ir Kauno rajone

Informaciniai rėmėjai

Birželio 29 d. antradienį, 12 val.
Borutaičių draugijos poezijos šventė
„Laisvo vėjo valia gausti“
(Kazio Borutos sodyba, Ražiškių k.,
Garliavos apyl. sen., Kauno r.)
Birželio 30 d., trečiadienį, 18 val.
Ekskursija „Žodžio meistrai Kauno
senamiestyje“. Ekskursijos pradžia –
prie Istorinės LR Prezidentūros Kaune
(Vilniaus g. 33, Kaunas)

Šventės bičiuliai ir rėmėjai

Liepos 1 d., ketvirtadienį, 17 val.
Moterų poezijos popietė
„Dainuok gyvenimą lengvutį“
S. Nėries memorialiniame muziejuje
(S. Nėries g. 7, Kaunas)
Kauno rajono
savivaldybė

Renginiuose bus fotografuojama, filmuojama, todėl informuojame, kad Jūs galite būti
matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai
gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar medijos priemonėse.
Renginių metu prašome laikytis galiojančių karantino reikalavimų.

Liepos 1 d., ketvirtadienį, 19 val.
Slemo vakaras kartu su Kauno
menininkų namais Kauno kultūros
centro terasoje (Kęstučio g. 1, Kaunas)
Liepos 2 d., penktadienį, 17 val.
„Poetų pievelė“ – poezijos skaitymai
ir pašnekesiai Vytauto Didžiojo
universiteto Botanikos sode
(Ž. E. Žilibero g. 6, Kaunas)

Liepos 2 d., penktadienį, 18 val.
Poezijos skaitymai Vilkijos Nemuno
atodangoje prie senosios klebonijos
(Vilkijos apyl. sen., Kauno r.)
Liepos 4 d., sekmadienį, 13 val.
Sakralinės poezijos valanda Kauno
Šv. Mikalojaus (Benediktinių)
bažnyčioje (Benediktinių g. 8, Kaunas)
Liepos 4 d., sekmadienį, 15 val.
Kačerginės poezijos žydėjimo šventė
V. Mykolaičio-Putino skulptūrinių
suolelių parke (V. MykolaičioPutino g., Kačerginė)
Liepos 9 d., penktadienį, 18 val.
Poezijos pavasario laureato (-ės)
vainikavimas, Kauno miesto
savivaldybės Maironio premijos
įteikimas Maironio lietuvių literatūros
muziejaus sodelyje (Rotušės a. 13,
Kaunas)
Liepos 10 d., šeštadienį, 18 val.
Poezijos skaitymai Tado Ivanausko
Obelynės sodyboje-memorialiniame
muziejuje (Obelynės g. 2, Ringaudai,
Kauno r.)

Kviečiame
Įėjimas į visus renginius nemokamas
Daugiau informacijos
www.kaunorasytojai.lt;
Kauno rašytojai

