


SPORTIŠKASIS RAJONAS

18.00 -19.00 17.00 - 20.00
Duris atvers Chaimo Frenkelio vila. Įėjimas -1 EU (*nuolaidos netaikomos. Vaikai iki 12 metų muziejus lanko nemokamai. Informacija www.ausrosmuziejus.lt).
Vilniaus g. 74.

22.00

Tradicinės tik Šiauliuose naktinės tinklinio varžybos 3x3. 
Ar kada bandei žaisti tinklinį NAKTĮ? Su mini PROŽEKTORIUMI ant galvos? Su šviečiančiu kamuoliu?
REGISTRACIJA: Kviečiame registruotis trijų žmonių komandą, komandos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip viena moteris. Registracija telefonu 8 612 07080, el.paštu gbraz-
lauskaite@gmail.com (NURODYKITE - komandos narių vardus ir pavardes, komandos pavadinimą, kontaktinio asmens kontaktinį telefoną, iš kokio miesto esate).
Tvenkinys Prūdelis, Šiauliai.



renginys vyks abi naktis renginys vyks pirmąją naktį renginys vyks antrąją naktį



SOTUSIS RAJONAS

18.30
Karinių oro pajėgų aviacijos bazės pasirodymas. Iškilmingą Šiaulių naktų atidarymo skrydį atliks ir šiauliečius sveikins  Karikių oro pajėgų sraigtasparnis Dolphin.
Šiaulių pėsčiųjų bulvaras.

18.00 - 05.00
Šiaulių naktų respublikos pasienio I postas. 
Prie “Dviračių muziejaus”, Vilniaus g. 139.

19.00 - 01.00
“Šviesk iš rėmų” - linksma fotosesija ir galimybė pasigaminti mielų smulkmenėlių su savo nuotraukomis. 
Brukne.com, Vilniaus g. 112.

18.00 - 23.00 17.00 - 20.00
Atvers duris “Dviračių muziejus”.  Įėjimas -1 EU (*nuolaidos netaikomos. Vaikai iki 12 metų muziejus lanko nemokamai. Informacija www.ausrosmuziejus.lt).
“Dviračių muziejus”, Vilniaus g. 139.

19.00 - 01.00
“Pasienio scena”. Programoje: Saulės SMS, Gabija Petrauskaitė, Poezijos medžiotojai, Tykiai, Tomas Drąsutis, The Lava Lamp, Justas Skauminas - teisybės bardas, Sweet MC, Real 
Dreams.
Prie Technologijų ir gamtos mokslų fakluteto, Vilniaus g. 141.

19.00 - 02.00
“Pasienio scena”. DJ programa “ DISKOPROŽEKTORIUS”. Dalyviai: DJ VAU, DJ Marchellianno, DJ Kačių Muziejus.
Prie Technologijų ir gamtos mokslų fakluteto, Vilniaus g. 141.

19.00 - 03.00
Šiaulių naktų restoranai. 
Technologijų ir gamtos mokslų faklutetas, Vilniaus g. 141.

18.00 - 01.00
UseME design market. Lietuvos dizaino mugė.
Technologijų ir gamtos mokslų faklutetas, Vilniaus g. 141.

16.00 - 04.00
“deg-alinėje” ieškosime “Dundulio” draugų. Auksinis eliuks “Saulėns” atvažiuoja su “pupytėm” į “deg-alinę”, pristatydamas  topinį vasaros porteriuką “Labas vakars”. 
Užsisakykite rinkinį “Labas vakars” ir “Saulėns”, ir “pupytės” bus Jūsų. 
DegAlinė, Vytauto g. 76.

21.00 - 23.00
Protmūšis. Registracija facebooke arba el. paštu egidijus.anglickis@gmail.com.
Amfiteatras, Vilniaus g. 153a.

18.00 16.00

Savigynos seminaras TIK moterims! Lektorius Zenonas Urbonas. Zenonas Urbonas - Bujinkan 4 dano meistras. Ninjutsu pradininkas Lietuvoje, vienas geriausiu merginu savigynos 
ekspertų pabaltyje. Zenono Urbono vedamuose seminaruose merginos ir moterys supažindinamos su pagrindinėmis gynybos taktikomis, veiksmais. Analizuojamos standartinės 
situacijos, aptariami įvairūs jų sprendimo būdai. Labai didelis dėmesys skiriamas prevencinėms priemonėms ir psichologiniams savigynos aspektams. Seminaruose gausu statistikos, 
teorinių žinių bei praktinių patarimų.
Technologijų ir gamtos mokslų faklutetas, Vilniaus g. 141.



UseME

renginys vyks abi naktis renginys vyks pirmąją naktį renginys vyks antrąją naktį



MUZIKALUSIS RAJONAS

18.40
Šiaulių naktų atidarymas. 
P. Višinskio aikštė.

19.00 - 04.00
Šiaulių naktys Rock’N’Roll ritmu. Pub’ą aplankys šiaulietė Indrė, linksminsianti susirinkusiuosius Rock’N’Roll muzika! Ištikimiausi pub’o lankytojai šią didžėją prisimins iš mūsų gimtadie-
nio! Ar pamenate, kaip tada drebėjo grindys? Pakartokim tai!!!
Rock’n’Roll baras, Vilniaus g. 128.

19.00 - 03.00
Gražios, mielos, šiltos ir šviesios dovanos! 
“Bitytė”, Vilniaus g. 155.

19.00 - 03.00
Pasitiks daug šviesų, garso ir ritminga muzika!
„Happy Mosquito“, Vilniaus g. 126.

19.00 - 03.00
Specialus picų ir alaus meniu su specialiomis nuolaidomis!
“Čili pica”, Vilniaus g. 128.

19.00 - 03.00
Šviesiausios picos ir nuolaidos gėrimams! 
“Gedimino pica”, Vilniaus g. 167.

20.00 - 01.00
Žolelių arbata vaišins vaistinė „Valerijonas“.
Vaistinė „Valerijonas“, Vilniaus g. 173.

22.00 - 01.00
Suši! Nuo kurių bus šviesu ir lengva.
“Sakura”, P. Višinskio g. 41b.

22.00 - 05.00
We are back. Šį savaitgalį prisikeliame ir pradedame penktąjį klubo sezoną! Laukiame senų ir kviečiame naujus draugus prisijungti prie mūsų tūso. Kaip visada: pilnas baras 
vienų skaniausių kokteilių bei shotų mieste ir naujausi muzikos ritmai ALL NIGHT!!! Įėjimas: iki 00.00 nemokamai, vėliau 3EU. N-18 + Face Control.
Naktinis Klubas “Kapitol”, Vasario 16-osios g. 48.

22.00 - 01.00
“Višinskio Pokeris”. Turnyras, skirtas Šiaulių naktims! Šalia P. Višinskio skulptūros rasite šviesią „IQ zoną“, kurioje renkasi sportinio pokerio mėgėjai ir, žinoma, stalo teniso ir stalo 
žaidimų entuziastai! Turnyras rimtas, su gerais prizais ir ilgais lygiais, tad PANAKTINĖSIM!
P. Višinskio aikštė.

18.40 - 00.30
Festivalis Šiauliai Jazz’16. Programoje: The Magic Time Orchestra (LT), Netikėti Svečiai (LT), Sirupas (LT), The Coco‘nuts (LV), Pučiamųjų instrumentų orkestras „Romuva“ (LT), 
Gerda & The Rhythmics (LT), Trintukas prieš Tikrovę (LT).
P. Višinskio aikštė.

18.00 - 00.30
Festivalis Šiauliai Jazz’16. Programoje: THE LAVA LAMP (IT), Lynchette Marchell (LT),  Jutas, Pilibavičius & Milda (LT), 3sun-C (LT), Šviečiančių žmonių paradas su perkusininkais, 
Ritmas kitaip (LT), VERY COOL PEOPLE – FUNKOLOGY (LV).
P. Višinskio aikštė.

19.00 - 03.00
Šiaulių elektroninės muzikos vedliai - Jogaila, Jon (Black Wave), TAG.
SPACE bar, Vilniaus g. 126.

19.00 - 03.00
Šiaulių elektroninės muzikos vedliai - OBCDN, Do Something, Arxitech.
SPACE bar, Vilniaus g. 126.

20.00
Welcome to the Jungle Šiauliai. LINE UP: SLA, MICRO ONE, LTZOO, OMERTA, THC, ONE EIGHT CREW, KIGIDI KARMA, HEX, TYFAZ, STYGLE X LUSTAS, DYAR X NEZINOMAS X DOM.
N-16 (NO ALKO FOR DEM). KAINA 6 EU.
Verpstas, 4 aukštas, Trakų g. 43.

19.00 - 01.00
“Šiaulių letenėlė” pristatinės savo veiklą. Galėsite įsigyti jų pagamintų gražių dalykėlių, taip prisidėdami prie šios įstaigos veiklos.
P. Višinskio aikštė.

18.00 - 00.00
Naktinės bandelės.
Prezo kepyklėlė, Vilniaus g. 179.



renginys vyks abi naktis renginys vyks pirmąją naktį renginys vyks antrąją naktį



ŠOU BIZNIO RAJONAS

19.00 - 02.00
Naujojo meniu pristatymas.
Kavinė “Presto”, Vilniaus g. 134.

19.00 - 21.00
25% nuolaida kavai ir arbatai, 20% nuolaida aksesuarams ir konditerijos gaminiams.
“Presto” parduotuvė, Vilniaus g. 134.

19.00 - 02.00

Laisviems piliečiams kvietimas į laisvą diskusiją prie žibalinių lempų šviesos Šiaulių miesto identitetas - praeitis, dabartis, ateitis. Šiaulių naktis pradėkime. Diskusijos moderatorius 
- Raimundas Balza. Kviečiame diskutuoti - visus laisvuosius Šiaulių piliečius. Tema: Šiaulių miesto identitetas. Kokį turėjome praeityje, turime dabar ir kokio mes norėtumėme 
ateityje. Laukiame jūsų. 
„Centro Šokoladinė“, Vilniaus g. 134.

19.00 - 03.00
Naktinė kava.
“Kapitonas Morganas”, Vilniaus g. 183.

19. 00 - 03.00
Šviesa ir jaukumas visą naktį! 
Restoranas „Lėja“, Vilniaus g. 138.

19.00 - 03.00
Šildysime miestą su specialia “Šiaulių naktų” kava.
“Coffe Inn”, Vilniaus g. 136.

19.00 - 03.00
Sumuštinių baras GIMME ne tik švies, bet ir ŠVIES! Kiekvienam gudragalviui po “Gudragalvį”. 
Sumušninių baras “Gimme”, Vilniaus g. 138.

18.00 - 18.40
“Šiaulių naktų” atidarymas su motorizuota kolona. The Magic Time Orchestra pasirodymas.
Gaidžio laikrodžio aikštė.

20.00 - 00.00
Pačių išmintingiausių lauksime saldainių fabriko „Rūta“ kavinėje, kur galėsite patikrinti savo jėgas protų mūšyje „Saldainiai ir tarpukario dvasia“. Dalyvauti verta, nes 
nugalėtojų komandos bus apdovanotos šokoladiniais prizais! 
Kavinė „Ruta“, Tilžės g. 133.

19.00 - 03.00
“Gorilla” džiunglės.
Gorilla studija, Vilniaus g. 183.

18.00 - 23.00
Duris atvers Fotografijos muziejus.  Įėjimas -1 EU (*nuolaidos netaikomos. Vaikai iki 12 metų muziejus lanko nemokamai. Informacija www.ausrosmuziejus.lt). 
21.00 Muziejaus terasoje koncertuoja grupė Manazz su Kamile. Įėjimas - 3 EU.
Fotografijos muziejaus stogas, Vilniaus g. 140.

17.00 - 20.00
Duris atvers Fotografijos muziejus.  Įėjimas -1 EU (*nuolaidos netaikomos. Vaikai iki 12 metų muziejus lanko nemokamai. Informacija www.ausrosmuziejus.lt). 
Fotografijos muziejaus stogas, Vilniaus g. 140.

21.00 - 00.00

21.00 - 22.00 Aisčio Mickevičiaus knygos: “KVEPALAI: aromatų magija, arba olfaktorinės istorijos” pristatymas wãpsva LT dizaino namuose!! Tai pirmoji lietuvių auto-
riaus parašyta knyga apie aromatus ir parfumeriją. Knygos pristatymo metu aktorius, TV laidų vedėjas, pirmojo Lietuvoje kuriamos ir gaminamos parfumerijos ženklo FUMparFUM 
įkūrėjas ir aromatų autorius Aistis Mickevičius bendraus, atsakynės į Jūsų klausimus, o norintys galės knygą įsigyti su autoriaus autografu. Taip pat bus pristatomi A. Mickevičiaus 
sukurti FUMparFUM aromatai. Galėsite degustuoti, įvertinti knygos autoriaus sukurtus aromatus.
23.00 - 23.50 Dvi Šiaulietės dizainerės sujungia savo kūrybą ir Šiaulių naktyse pristato ją Jums! Prekių ženklo „Naked Bruce“ įkūrėja dizainerė Monika Vaitkienė ir vakarinių 
suknelių kūrėja dizainerė Diana Nevedomskytė.
Wãpsva I LT dizaino namai, Vilniaus g. 138.

18.00 - 00.00
Sulčių baras.
Burbuliukas, Tilžės g. 139.



LĖJA

renginys vyks abi naktis renginys vyks pirmąją naktį renginys vyks antrąją naktį



VĖLIAVOS RAJONAS

19.00 - 03.00
Plokštelių traškesys, atsinaujinęs baro interjeras ir meniu, geriausi draugai šalia, laukiantys, kol barmenas į eilę supils 10 vnt. shot’ų už 8 eur - štai koks bus penkta-
dienio vaizdas zap zap bare. Muzika rūpinasi: Rokas M.
Kavinė ZAP ZAP, Tilžės g. 151.

19.00 - 03.00
Išlaisvink savo vidinį elnią. Digital Marks rūpinasi muzika, o baras tau ruošia įvairiausius pasiūlymus su Jagermeister’iu. Tegu šeštadienio naktis trunka amžinai.
Kavinė ZAP ZAP, Tilžės g. 151.

22.00 - 01.00
„Šiauliu dramos teatro“ ekskursijos ir projekcijos - 22.00, 23.00, 00.00, registracija ekskursijoms - margarita.androncenko@sdt.lt
“Šiaulių dramos teatras”, Tilžės g. 155.

22.00 - 04.00 Salotų baras “SaVynė”, Vilniaus g. 199.

18.00 ir 21.00

INTRIGUOJANTI EKSKURSIJA „ŠIAULIAI – PASAULIO BAMBA?“
Pastebėjote, kad Šiauliuose telpa visas pasaulis: nuo Egipto, Graikijos iki Kaukazo ir Kinijos? Ką galvojate apie pasaulio miestais pavadintus Šiaulių prekybos centrus? Ar Jums 
žinomi visi Šiaulių miesto teritorijų buvę ir esami pavadinimai? Apie kokias lankytinas Šiaulių vietas kalba pasaulis? Kas kelia „audras“ Šiauliuose? „Palaužykim ietis“! Jeigu žinote, 
užsiregistruokite į ekskursiją ir padiskutuokite. Jeigu ne, užsiregistruokite ir sužinokite. Ekskursiją ves aukščiausios kategorijos gidas Alfonsas ZALESKIS. Jam „padės“ 3 „ekspertai“: 
menotyrininkas, tautos atstovas, politikas. Bus prizų, siurprizų, diskusijų ir nesuderinamų skirtingų nuomonių!
IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA Šiaulių turizmo informacijos centre (Vilniaus g. 213), tel. (841) 523 110 arba el. paštu: tic@siauliai.lt. Registracija patvirtinama tik užmokėjus pinigus. 
Ekskursijos kaina asm. - 4 EU. Daugiau informacijos: www.siauliai-events.lt
Ekskursijos pradžia - nuo automobilių aikštelės Varpo g. prie Santuokų rūmų.

21.00
Smagios šokių pamokos su šokių studija SALIDA.
Prie Salotų baro “SaVynė”, Vilniaus g. 199.

19.00 - 03.00
Etaplius programa.
Šiaulių turizmo informacijos centras, Vilniaus g. 213.

19.00 - 00.00
“KIŠENĖ Grand Opening Show”. Jūsų laukia netikėčiausi magijos, tatuiruočių, meniniai ir muzikiniai pasirodymai.
Baras” Kišenė”, Aušros al. 13.

21.00 - 04.00

Šiaulių naktys Blic Bar`e - pats geriausias planas naktinėtojams! MAMANIA mūsų visų didžiausiam džiaugsmui atsiveža savo bičiulį SVARĄ (Gatvės Lyga Soudsystem). Tie-
siogine prasme laipiosim Blic Bar`o stogais, mat duetas pasirodys and mūsų įėjimo stogo! Po live pasirodymo - afterparty su projektu WHEN REGGAE MEETS HIP HOP. Mamania & 
E-Roott duos peno mūsų ausims ir sieloms. Įėjimas nieko nekainuoja! 
“Blic Bar”, Tilžės g. 155.

21.00 - 04.00
Šiaulių naktys Blic Bar`e - pats geriausias planas naktinėtojams! Pirmą kartą svečiuose legendinis DJ Erichas, Kauno underground`o krikštatėvis, turintis nerealų muzikinį skonį, 
tad jo selekcija liksime sužavėti absoliučiai visi! Įėjimas nieko nekainuoja! 
“Blic Bar”, Tilžės g. 155.

21.00 - 00.00
Andriaus Kaniavos koncertas.
Kavinė “Varpas”, Varpo g. 154.

19.00 - 00.00
Naktų linksmybės tęsiasi.
Kavinė “Varpas”, Varpo g. 154.

18.30
Muzikuojantys stogai, “Šiaulių naktų” vėliavos pakėlimas.
Varpo ir Vilniaus gatvių sąnkryža, žiūrėti aukštyn.

19.00 - 02.00
Nepraleiskite progos paragauti naujų patiekalų.
Kavinė “Arkos”, Vilniaus g. 213.

19.00 - 20.00

“Šiaulių naktys” ir “Šiaulių tinklinio mėgėjų lyga” kviečia prie Centukų fontano visus Šiaulių miesto tinklininkus į simbolinę šventę.
Tinklininkų nauji metai - paplūdimio sezono pabaiga - naktinis tinklinio turnyras prie prūdelio ir salės tinklinio pradžia - 2016/2017 m. Šiaulių tinklinio mėgėjų lygos reguliaraus 
sezono pradžia. Bendra komunikacija - paskelbti Šiaulius tinklininkų miestu, nes visi geriausi tinklinio žaidėjai ir treneriai yra ‘užauginti’ šiauliuose ar netoli  (Kelmė, Tytuvėnai) ir 
žaidžiančių tinklinį mėgėjų su kiekvienais metais vis daugiau. Oficialiai pripažinti tinklinio kalbą - šiaulietiška (nes Vilniuje dažnai skamba  pakėlimS, padavimS ir mušimS). Kodėl 
reikėjo sukviesti visus tinklininkus matomoje vietoje? Nes, naktinio tinklinio žaidėjai lieka ‘nematomi’ prie prūdelio, o salės žaidėjai visą sezoną lieja prakaitą salėse, tad bendra 
nuotrauka visus sujungs.
“Centukų” fontano aikštė.

19.00 - 02.00
Šiauliečius sveikins Darbo partija.
Vilniaus g. 146.



KIŠENĖ

VARPAS

renginys vyks abi naktis renginys vyks pirmąją naktį renginys vyks antrąją naktį



RETRO RAJONAS

17.30
Saldainių fabrikas „Rūta“ kviečia Jus pasinerti į tarpukario laikotarpį ir pajusti retro stiliaus dvasią! Kviečiame visus sudalyvauti retro stiliaus fotosesijoje, Šiaulių 
bulvare įsisukti į šokių sūkurį su Šiaulių Lindy Hop bendruomene. 
Prie „Žiburio“ knygyno, Vilniaus g. 213.

19.00 - 03.00
Turnyras „Kieno blynai labiau šviečia“. Šiaulių bočiai, Kelmės bočių ansamblis ir Mikniūnų kaimo bendruomenės ansamblis. 
Prie Žiburio knygyno. Vilniaus g. 213.

19.00 - 03.00
Turnyras „Kieno blynai labiau šviečia“. Šiaulių bočiai, Joniškio ir Radviliškio bočių ansambliai.
Prie Žiburio knygyno, Vilniaus g. 213.

20.00 - 03.00
Retro kinas. Visiems tiems, kurie matė filmus tik iš vaizdo grotuvų ir DVD.
Prie Žiburio knygyno, Vilniaus g. 213.

19.00 - 23.00
Meniniai užsiėmimai.
“Menoja”, Vilniaus g. 213.

19.00 - 05.00
Martini, Mojito, Cuba Libre pirmas kokteilis, VISIEMS  iki 24h tik 0,10 EU.
Baras “Pegasas”, Vilniaus g. 225.

19.00 - 05.00
Visiems kokteiliams 40% nuolada.
Baras “Pegasas”, Vilniaus g. 225.

17.00 - 23.00 17.00 - 20.00
Duris atvers Radijo ir televizijos muziejus.  Įėjimas - 0,50 EU (*nuolaidos netaikomos. Vaikai iki 12 metų muziejus lanko nemokamai. Informacija www.ausrosmuziejus.lt).
Vilniaus g. 174.

19.00
“Zuikio pasakoje” nuolaidos kai kurioms kolekcijoms ir kiekvieną klientą (vaiką, mamą, tėtį ir t.t.) vaišins kakava ir pyragu.
“Zuikio pasaka”, Vilniaus g. 217.



renginys vyks abi naktis renginys vyks pirmąją naktį renginys vyks antrąją naktį



BURATINO RAJONAS

19.00 - 02.00
Jie kiekvieną dieną keičia meniu, todėl ir yra nenuspėjami ir įdomūs. NAKTYS dar labiau tai sustiprins! 
Skonio studija “2 meniu”, Aušros al. 54.

20.00
Saulės kliošo koncertas. Kaina 3 EU.
Muzikinis klubas JUONĖ PASTUOGĖ, Aušros al. 31a.

20.00
Karolis gyvai koncertas. 
Muzikinis klubas JUONĖ PASTUOGĖ, Aušros al. 31a.

19.00 - 00.00

19.00 Konferencijų salėje susitikimas su rašytoju, kultūristu, asmeniniu treneriu Andriumi Pauliukevičiumi.
19.00 Vaikų literatūros skyriuje rašytojos Urtės Uliūnės pokalbis su vaikais, pasakų apie tarakonus ir svirplius skaitymas. Laukia dideli šnypščiantys Madagaskaro tarakonai ir 
naminiai svirpliai!
21.00 - 24.00 atraskite kitokią, įdomią biblioteką dalyvaudami žaidime „Linksma biblioteka“. Įvykdžiusiųjų užduotis laukia prizai.
21 .00 - 23.00 Kūrybinėse dirbtuvėse kartu su dailininke Lolita Putramentiene Braza susikurkite ekslibrisą sau.
21.00  - 22.00 val. Amerikos skaitykloje dalyvaukite viktorinoje “The Great American State Quiz”.
21.00 -  22.30 ir 22.30 -00.00 Kino salėje 3D filmų peržiūra visai šeimai.
19.00  - 24.00 Išmanioje erdvėje išbandykite inovatyvias technologijas (robotų varžybos, robotas žaislas BB 8, 3D spausdintuvas, iPAD planšetės, QR kodai, linksma literatūrinė 
viktorina). Jaunimo erdvėje   stalo žaidimai, žaidimų konsolė XBox. Galimybė išbandyti save KARAOKĖ.
Užmaršūs skaitytojai galės grąžinti knygas be delspinigių!
Iki vidurnakčio vaišinsime arbata su pyragu.
Jūs visada čia laukiami!
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Aušros al. 62.

20.00 - 03.00
Naktišokiai. 50-ųjų diskoteka su DJ Seniu. Meliha Dance šokėjų pasirodymas.
Prie legendinio Buratino, Vilniaus g. 243.

21.00
Šviečiančio žmogaus paradas. Dalyviai renkasi 21.00, paradas prasideda 22.00. Maršrutas: pėsčiųjų bulvaras nuo Kaštonų alėjos iki Diračių muziejaus, S. Šalkauskio g., Auksi-
nio berniuko aikštė.
Kaštonų alėja.

20.00 - 00.00
DIGITIZER. Vaizdo ir garso instaliacijos. MPD-Aum (Sigita Meslinaitė) ir Silly Cat (Virmantas Balnys).
Šiaulių dailės galerija, Vilniaus g. 245.

20.00 - 00.00

20.00 - 00.00 Šiuolaikinės Kauno tapybos paroda PRIEŠ / PO / DABAR.
20.00 - 00.00 Medijų meno festivalio ENTER’ 14 konkursinių filmų peržiūra.
20.00 - 00.00 Animacino filmo SAULĖ MŪSŲ peržiūra. Filmas sukurtas edukacinės programos vaikams ir jaunimui MENOPOLIS metu ir skirtas Saulės mūšio 780-osioms metinėms. 
21.00 - 00.00 Kūrybinės ženkliukų gaminimo dirbtuvės BŪK UNIKALUS - SUSIKURK SAVO ŽENKLIUKĄ.
Šiaulių dailės galerija, Vilniaus g. 245.

20.00

„Gubernijos“ dviratis - baras įsilies į Šiaulių naktų šurmulį. Miestiečius ir svečius kviesdamas pasivažinėti po tamsėjantį miestą išskirtine  tarnsporto priemone. Pasivažinėjimą 
sau ir savo antrąjai pusei bus galima laimėti Gubernijos FB puslapyje.
Ne tik kviesime kartu minti „Gubernijos“dviratį, bet ir su juo dalyvausime šviečiančioje eisenoje.
Startas prie Kaštonų alėjos.
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BURATINO RAJONAS

19.00 - 05.00
“Šiaulių naktų” respublikos pasienio II zona.
Prie Kaštonų alėjos.

19.00 - 03.00
Sportinis įrenginys – kabėjimo skersinis „Tik 2 min.“ Atrakcionas puikiais prizais skatina sportą ir sveiką gyvenimo būdą – tai įdomi pramoga ne tik išbandymui, bet ir stebėjimui.
Prie buvusio kino teatro „Laikas“, Vilniaus g. 172.

19.00 - 23.00
Naktiniai skėčiai su tapytoja Birute Kuicienė.
Prie Šiaulių Didždvario gimnazijos, Vilniaus g. 188.

20.00
I-osios Šiaulių aukštakulnių bėgimo varžybos! Dalyvauti gali visi - tiek vyrai,  tiek moterys! Pakulnė ne žemesnei nei 6 cm! Tik 78 metrai kančios ir prizas tavo (78 metrų lenkty-
nės aukštakulniais skirtos Šiaulių 780 metinėms paminėti). Registracija: run@atomas.lt. Pagrindinis prizas “BATAS fashion” čekis 50 Eurų!
Prie „Batas fashion“,Vilniaus g. 237.

19.00 - 03.00
“Linksmo lagamino komanda” žada nepakartojamus įspūdžius ir smagų pasibuvimą. Tikra šventė vaikams ir sugrįžimas į vaikystę jų tėveliams!
Prie Didždvario gimnazijos

19.00 - 03.00
Karinių pramogų bazė „Pentagonas“ - Karinė taktika žaidimuose, pasiruošimas ekstremalioms sąlygoms ir išgyvenimo pradmenys! Net neįsivaizduoji, kaip gali būti įdomu!
Kaštonų alėjos prieigose – prie Pėsčiųjų bulvaro.

19.00 - 03.00

FUGA – nuotykių parkas. Įsivaizduokite – linksmybės, adrenalinas, juokas, azartas, varžymasis, geras oras, smagi draugų kompanija, puiki nuotaika... Koks vienas žodis apibūdina 
visus šiuos malonumus? FUGA! 
Tai daugybė įdomių ir smagių atrakcionų, neišdildomi įspūdžiai – garantuoti! Šlavėjas šluos jus iš savo kelio, boulinge galėsite numušinėti savo draugus, futbolą žaisite su ilgais 
plačiais sijonais, o krepšinį – sujungti lynu su priešininku... O kur dar klastingieji burbulai, kurie netikėtai švystelės jus bet kuria pasaulio kryptimi. Skamba smagiai? Taip ir yra! Šie ir 
daug kitų žaidimų bei atrakcionų leis linksmai, įdomiai ir nenuobodžiai praleisti laiką su draugais.
Aikštė prie „Buratino“

19.00 - 03.00
Aikido užsiėmimai su japoniškais ginklais - kardais, kovine lazda.
Aikštė prie „Buratino“

20.00
A. Sireikos krepšinio akademija kvies pažaisti netradicinį krepšinį su... futbolo kamuoliu! Prireiks nemažai ištvermės ir tikslumo, o už taiklius metimus būsite apdovanoti akade-
mijos prizais. 
Aikštė prie „Buratino“

19.00 - 00.00

“Auto-aksesuarai” iš Bruklino su senu Cadillac’u, papuoštu švytinčiais aksesuarais, vienai nakčiai persikels į Šiaulių bulvarą. Prie automobilio bus vykdoma smagi loterija 
be praiaimėjimų: sukamas didelis laimės ratas, o jo laimėjimai – įvairiausi automobilių aksesuarai /pagrindinis prizas- dviračių laikiklis. Prekiausime įvairiiomis švytinčiomis (ir ne tik) 
smulkmenomis automobiliams. Žmonių dėmesiui pritraukti, bus ugnies šou pasirodymas (be ugnies: alternatyva – LED lemputės). 
Prie Šiaulių Didždvario gimnazijos, Vilniaus g. 188.
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ŠVIEČIANČIO ŽMOGAUS RAJONAS

22.00
Šviečiančio žmogaus parado finišas.
Auksinio berniuko - Šauliuko aikštė

22.00 - 00.00

2016 m. LR Seimas paskelbė Saulės mūšio metais, jubiliejinį 780-ąjį gimtadienį švęs ir Šiaulių miestas, o „Šauliuko“ aikštė – trisdešimtąjį. Pasitinkant šias datas, VšĮ „Remigijaus akcija“ 
planuoja visiems šiauliečiams ir jų svečiams įspūdingą reginį – akciją - festivalį (AF) „Šviečiantis žmogus“. Renginys skiriamas Saulės laikrodžio aikštės ir Šiaulių simbolio Šauliuko 
trisdešimtmečiui paminėti. (Esant geram orui vyks šviečiančių žmonių bei transporto priemonių paradas nuo Dailės galerijos Vilniaus gatve iki Saulės berniuko aikštės prieigų). 
Transporto priemonėms apribojimų nebus – riedlentės, riedučiai, vaikų vežimėliai, paspirtukai, triratukai, dviratukai, dviračiai, karučiai, motociklai ar automobiliai ir kt. – visi galės 
dalyvauti ir pretenduoti į prizus. Svarbiausia – kad „šviestų“. Po eitynių pagrindinio renginio metu bus vykdomasis parodomasis paradas aplink „Šauliuką“ ir autoritetinga komisija 
vertins „šviečiančius“:
1. Šviečiančių žmonių parado – Geriausio rinkimai (Jūs galite čia pristatyti ir savo produkciją ir save).
2. Šviečiančių motorizuotų priemonių paradas ir geriausios rinkimai (esant galimybėms, išskirsime kategorijas ir Jūs vėl galite čia pristatyti savo produkciją).
3. Labiausiai „švietusio“ - Šviesiausio piliečio rinkimai.
4. Papildomi prizai už išradingumą ir kūrybiškumą jau dabar skelbiamas video, foto ir fotomantažų konkursas, kurių darbai su šviečiančiais objektais ar subjektais bus talpinami 
“Šviečiantis žmogus “ fb paskyroje ir, – neabejojame, kad jų bus begalė. Siųsti galima jau dabar …
Bus sukurti specialūs filmukai reklamuojantis/viešinantys šviečiančių žmonių ir transporto priemonių idėją ir rinkimus, vykdoma jų sklaida ir transliacija visuomenės informavimo 
priemonėse, taip pat bus inicijuotas išankstinis šviesuolių rinkimas, todėl planuojamas renginys sutrauks tūkstančius žmonių, norinčių pamatyti, kokie linksmi ir išradingi miestiečiai 
tokios šventės metu... Galintys ir žinantys, kaip jie ar jų transporto priemonės gali originaliau šviesti! Renginio metu, keičiantis paradams ir registruojant žiūrovų balsus, vyks gyvos 
muzikos koncertai.
Sveikindami su artėjančiu jubiliejiniu Šiaulių ir Šauliuko gimtadieniais, norime pakviesti visus šią progą paminėti originaliai ir prasmingai!
Programoje: Saulės SMS, Gabija Petrauskaitė, Viens žmogus, The Lava Lamp, 3sun-C, Justas Skauminas - teisybės bardas.
Auksinio berniuko - Šauliuko aikštė

20.00 - 01.00
Wake Naktis. Švies Šiaulių naktys, švies ir vandenlenčių parkas FOX SPOT. Tavęs laukia gyva wake eilė naktį!!! Gyvos eilės mokestis 15EU.
“FOX SPOT”, Meškerių g., Talšos ežeras.

22.00
Talkšos ežero pabaisa atgijo! Naktinės drakonų lenktynės Talkšos ežeru nerealaus - “drakoniško” dydžio valtimis!
Talšos ežeras.
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AČIŪ JIEMS!


