GEGUŽIAI

III tarptautinės naktinio tinklinio 3x3 varžybos. Ar kada bandei žaisti tinklinį NAKTĮ? Su
mini PROŽEKTORIUMI ant galvos? Su šviečiančiu kamuoliu? REGISTRACIJA: registruok trijų
žmonių komandą, komandos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip viena moteris. Telefonu 8 612
07080, el.paštu gbrazlauskaite@gmail.com (NURODYKITE komandos narių vardus ir pavardes, komandos pavadinimą, kontaktinio asmens telefoną, iš kokio miesto esate).
Tvenkinys Prūdelis, Šiauliai.

21.00-02.00

21.00-23.30

III tarptautinių naktinio tinklinio 3x3 varžybų finalas.
Tvenkinys Prūdelis, Šiauliai.

NUKLONAS

Sporto prekių parduotuvė “S-Sportas” ir “FUGA” atrakcionai suaugusiems ir jaunimui
organizuoja 3 valandų trukmės BEPROTIŠKAS VARŽYBAS miesto centre. Registracija ir
numerių atsiėmimas vyks 2017-08-25 18 val. prie „Šiaulių viešbučio“: žemėlapių ir taisyklių
išdavimas, bendras startas visiems dalyviams. *Orientavimosi sportas tik bėgte ar pėstute,
patiems pasirenkant kontrolinių punktų (KP) rinkimo tvarką per nustatytą laiką ir kontroliniuose
punktuose įvykdant specialias užduotis. Kontrolinių punktų (KP) užduotys: 1 KP – Malonumas
bėgti (bėgimas laiptais); 2 KP – Robinas Hudas - mano draugas (šaudymas iš lanko); 3 KP
– Man patinka Talkša (dvivietė baidarė); 4 KP – lenktynės automobiliukais (Drift&Go); 5 KP
– Skrydis Šapirkėje (Splius nuotykių parkas); 6 KP – Visagalė šluota (Fuga.lt); 7 KP – EKO vairavimas (Vytauto vairavimo mokykla); 8 KP – Irklavimas ant asfalto (sporto klubas “EuroGym”)
Būtina išankstinė registracija! Registracija su apmokėjimu priimama iki 2017-08-23, 23.59
val. adresu nuotykiuparkas2@gmail.com. Dalyvių skaičius ribotas. Varžybos mokamos. Išankstinė registracija - 10 eur komandai, renginio dieną – 15 eur
Varžybos vyks visoje “Šiaulių naktų” erdvėje. Startas - Šiaulių viešbutis (Draugystės pr. 25).

18.00-21.00

17.00-23.00

17.00-20.00

Duris atveria “Dviračių muziejus”. Įėjimas -1 EU (*nuolaidos netaikomos. Vaikai iki 12 metų
muziejus lanko nemokamai. Informacija www.ausrosmuziejus.lt).
„Dviračių muziejus“ (Vilniaus g. 139).
“Vežam į Pietinį” - linksma fotosesija su įvairia atributika ir galimybė pasigaminti mielų smulkmenėlių su savo nuotraukomis.
„Bruknė“ (Vilniaus g. 112).

20.00-01.00
18.00-01.00

“Kay mana Garažiuks”- 1980 – 1998-ųjų metų automobilių paroda.
Šiaulių universitetas, Technologijos ir gamtos mokslų fakultetas (Vilniaus g. 141).
Tašks po blatu.
„ZV-PUB“ house (Vytauto g. 76).

22.30-00.00
22.30-00.00

„Erotika yra Visur“ - erotinių eilėraščių skaitymai, su muzikos elementais bei mini performansais.
(N-16).
„ZV-PUB“ house (Vytauto g. 76).

18.00-05.00

Saulės picoj per naktis startuoj mėnulio pica. Tik Šiaulių naktų metu, privalai paragauti bo
tapsi lunatiku.
Saulės pica (Draugystės pr. 21).

18.00-01.00

Kiekviens vaiks kada nors turies ūsus, mes galim tai pagreitint. Barber’s house - ūsų laika
mašina.
Barber’s house (Vilniaus g. 155).

renginys vyks abi naktis

renginys vyks pirmąją naktį

renginys vyks antrąją naktį

17.00-04.00

Šiaulių menininkų sujudims “Pietinia archipelags”.
Amfiteatras.

LIEPORIAI

20.00-5.00

„Šiaulių naktų“ proga legendinis ir visiems gerai žinomas klubas METRO, kuriame ne viens
mūsų pradėjo savo elektroninės muzikos Odisėją, vienam savaitgaliui teleportuojasi į „Space“ barą. Renginių metu svečius linksmins Fantastic 5: Jogaila/OBCDN/Do Something/Bosheit/
ARTHUR DEN.
„SPACE_bar“ (Vilniaus g. 126).

18.00-03.00

Turbūt skaniauses picikes i geriauses kebabs Šiauliuose lauks geziukų ir gezikių Gedimynkėj
centriuke. Sočei bus ne tik maista bet i fotkiu su Šiaulių miesta vaizdais.
Gedimino pica (Vilniaus g. 16).

18.00-00.00

Specialus gėrimų ir picų meniu: “Picikes papiagiaja”.
„Čili pica“ (Vilniaus g. 128).

Burtų keliu išrinktiems,
el.
paštu
bus
pranešta reginio vieta ir
laikas.

Specialus naktinis Ginto Gascevičiaus peformansas “Šiaulių naktyse”. Pasirodymas tik 25 žiūrovams. Registracija būtina: https://goo.gl/forms/skLPv5D1CDPbm4iM2
Burtų keliu išrinktiems, el.paštu bus pranešta reginio vieta ir laikas.

18.00-03.00

Normali viečike pabūt’ su panike.
„Sakura“ (P. Višinskio g. 41b).

19:00
ir
20:30

Valerijono vaistinės edukacija „Del ko Šiauliu mergikes tokias gražias: 90-ųjų kremo „Vito“
gamyba“ Mergikes kviečiame išmokti pasigaminti tikra klasika tapusį „Vito“ kremą. Kuo
jis ypatingas iki šių dienų sužinosite net dvejuose edukacinėse programose! Būtina registracija el. p. valerijonas@valerijonas.lt iki rugpjūčio 24 d. (nurodykite ir pasirinktą
dalyvavimo laiką).
Vaistinė „Valerijonas“ (Vilniaus g. 173).

21.00-23.00

„Tradicinė protų kova Šiaulių naktyse. Kviečiame registruoti komandą ir naktinėti protingai
- light@naktys.lt. Laiške nurodykite komandos pavadinimą, kontaktinius kapitono duomenis.
Komandos kviečiamos pateikti klausimą žaidimui „Šiaulių naktų“ tema - 90-ieji (mada,
istorija, įvykiai, prisiminimai, muzika, miestas ir kt). Komandos sudėtis - 5-9 asmenys
Žaidimą sudarys 6 turai po 10 klausimų (gali būti tekstiniai, vaizdiniai ir muzikiniai klausimai).“
IQ ZONA (P. Višinskio 41).

23.00-01.00

Nanktinis stalo teniso turnyras. Galimybė žaisti apie 50 rūšių stalo žaidimų, nuo saboteur iki
domino, nuo domino iki tower ir kt.
IQ ZONA (P. Višinskio 41).

17.00-18.00

Tinklininkų “Naujaks” – naujojo sezono atidarymas. Tinklinio kamuolių ore rekordas. Susitiks
1990 – 2017 tinklinio rinktinių žaidėjai. Visa tinklinio bendruomenė nuo vaikų iki veteranų
kviečiami su komandų apranga ir kamuoliais.
Šiauliai Jazz’17 scena (P. Višinskio aikštė).

18.00-04.00

18.00-01.00

“Šiaulių naktų” euriukai - simbolinė pinigų kolekcija, sukurta knygų apie Kakę Makę autorės Linos Žutautės. Šie suvenyrai bus platinami tik per “Šiaulių naktis”, susrinktos lėšos bus
skirtos gyvūnų globos namams “Šiaulių letenėlė” paremti. Kviečiame įsigyti 1, 2, 3, 5, 10, 15 ir
20 Eur nominalo pinigėlius ir gauti specialias nuolaidas kavinėse. Informacija apie nuolaidas teikiama prie “Šiaulių letenėlės” aukų dėžučių.
Šiauliai Jazz’17 scena (P. Višinskio aikštė).
Šiauliai Jazz’17: Trintukas prieš tikrovę „Pietinia manifesc“ (LT), Paper clips (LT), Ieva Paniulaitytė Quartet (LT), Vakarų plentas (LT), Armed Sheep Doom Cloud Prank (LT), Gin‘Gas (LT),
Very Cool People (LV).
Šiauliai Jazz’17 scena (P. Višinskio aikštė).

renginys vyks abi naktis

renginys vyks pirmąją naktį

renginys vyks antrąją naktį

18.00-01.00

Šiauliai Jazz’17: Toms Rudzinskis trio feat. Gerhart Ornig (LV), Silverpieces (LT), Silent Blast
Quintet feat.Kotryna (LT), MaNNazz (LT), Timid Kooky (LT/UK), Keymono (LT).
Šiauliai Jazz’17 scena (P. Višinskio aikštė).
“Šiaulių naktų” atidarymas, vėliavos nešimas.
Šiauliai Jazz’17 scena (P. Višinskio aikštė).

18.07-18.10
19.00-19.10

Jurgos Mikelionienės iš yoga šokis su komanda, Šiaulių šokis.
Šiauliai Jazz’17 scena (P. Višinskio aikštė).

21.00-21.30

Sporto prekių parduotuvė “S-Sportas” ir “FUGA” atrakcionai suaugusiems ir jaunimui organizuotų 3 valandų trukmės varžybų miesto centre nugalėtojų apdovanojimai.
Šiauliai Jazz’17 scena (P. Višinskio aikštė).

22.10-22.20

Šviečiančių žmonių ir transporto priemonių paradas. Tiesioginė .
Šiauliai Jazz’17 scena (P. Višinskio aikštė).

00.00-00.15

III tarptautinių naktinio tinklinio 3x3 varžybų nugalėtojų apdovanojimai.
Šiauliai Jazz’17 scena (P. Višinskio aikštė).

18.00-03.00

VIP vietos lauko kavinėje visiems, norintiems pasiklausyti išskirtinai nerealaus koncerto. Rezervuokite vietas iš anksto, nes “Šiauliai Jazz’17” ruošia tikrą muzikos bombą!
Black Bar (Vasario 16-osios g. 48).

15.00-16.30

Pokalbis su Lietuvos džiazo federacijos prezidentu Julijumi Grickevičiumi „Džiazas ir jo laikas“.
Dalyvauja žymus saksofonininkas Vytautas Labutis.
Naktinis Klubas “Kapitol” (Vasario 16-osios g. 42).

19.00-21.00

Antano Gluskino režisuotas spektaklis “Čia aš varatarius”.
Naktinis Klubas “Kapitol” (Vasario 16-osios g. 42).

21.00-05.00

Naujojo sezono atidarymas.
Naktinis Klubas “Kapitol” (Vasario 16-osios g. 42).

22.00-03.00

Disco vakarėlis su DJ Dariumi.
W1642 PUBlick house (Vasario 16-osios g. 42).

KAMČIATKA

AGIRDI,
D1 7U.08O.25D-2 6I

18.30-22.00

Pirmojo pasaulyje masinio gezų tapybos darbo kūrimas. Visi norintys galės tapyti ant sienos,
procesui vadovaus ir vieno kūrinio parodą atidarys Adomas Žudys.
Šiaulių naktų štabas (Vasario 16-osios g. 51).

18.00-03.00

Akcija „Pusryčiauk nuo ryto iki vakaro“
„Presto“ kavinė (Vilniaus g. 134).

17.00-20.00

Bulkikes visokias.
Prezo kepyklėlė (Vilniaus g .179).
“Extreme’” šokėjai. Jurgos Mikelionienės iš yoga šokis su komanda, Šiaulių šokis
„Gorilla“ (Vilniaus g. 183).

20.00-22.20
18.00-03.00

Gražias bufetavas, varškės surgikes, tirpi kava su kondensofke, su sasyskas su garstyčiam,
pomidorų sultys su druskike. 10 % nuolaidžike su “Letenėlės” pinigėliais.
„Centro šokoladinė” (Vilniaus g. 134).

18.00-03.00

90-ųjų vakarėlis, graži muzikike, mergikes i tradicine „Silkė pataluose“
„Kapitonas morganas“ (Vilniaus g. 183).

18.00-22.00

Akcija “Kieno “stuogs” aukščiausias, tam i kava nemokamai”
„Coffe inn“ (Vilniaus g. 136).

19.00-01.00

Talkučkė “štukų” siuvimo kursai “Šiaulių naktyse”. Aprangos mados mėgėjus kviečia prisiminti Šiaulius prieš 30 metų, kuomet klestėjo “štukų” verslas. Ištrauksime į dienos šviesą ir
eksponuosime to meto siuvimo įrangą ir medžiagas, furnitūrą bei aksesuarus. Supažindinsime
su šio laikotarpio mados tendencijomis ir kultūra. Demonstruosime ir pristatysime aprangos
mados kolekciją “TALKUČKĖ”.
121 studija - kūrybinės dirbtuvės (Tilžės g. 168 - Projektavimo centro vidinis kiemas).
renginys vyks abi naktis

renginys vyks pirmąją naktį

renginys vyks antrąją naktį

07.00-12.00

Talkučkė stumk, pirk, parduok turgiuks. “Šiaulių naktys” turgelių, šrotų ir bazarų megėjus kviečia prisiminti Šiaulius prieš 30 metų, kuomet klestėjo nelegalios “talkučkės”.
Jei nuori ką nuors prastumt, kuo nuors atsikratyt, parduot a nupirkt ką - atvaryk ir
gera zdelke padaryk ! Kiems nemažs, vietas užteks, ryts ankstyvs, mentai mieguos...
Veiksmas vyks Tilžės g. 170 (projektavimo centro vidinis kiemas) Jei įduomu prisiduok į štabą:
vadyba@naktys.lt. Atsakings Virgiuks ŠIMŠINIS.
121 studija - kūrybinės dirbtuvės (Tilžės g. 168 - Projektavimo centro vidinis kiemas).

18.00-21.00

Ateik, susipažink ir nusifotografuok su karščiausiom pietinio nuotakom Sandra ir Monika.
Baltos suknelės namai (Vilniaus g. 136).

18.00-03.00

Nu va, atieja ta diena, kai „GIMME” grįšt prie sava šaknų i keič vardą į normalu šiaulietiška
„AGIRDI, DUODI” bo tie angliški pavadinimai užknis nenormalei. Tai va, mes, aišku - tik po
blatu, rimtiem bachūriukam i kietom panikėm stumdysim buterbruodus. Tie, kas atieje skels:
„Agirdi, nesiparini i duodi buterbruoda” i sumuokies geeeerą kainikę, galies pajust, koks yra
tikra šiaulietiška buterbruoda skuonis i kvaps (už bazarą atsakom, bo dirbam po stuogu).
Sumuštinių baras „Gimme“ (Vilniaus g. 138).

18.00-01.00

11.00-18.30

„Wãpsva StartUp“ kviečia kuriantį jaunimą;
mados dizainerius, menininkus, studentus ar šiaip entuziastus pristatyti savo idėjas „Wãpsva LT“ dizaino namuose.
Tai puikus būdas pranešti Lietuvai apie save, apie savo veiklą, sutikti bendraminčių, o gal ir pastūmėti idėją realybės link. Jūsų laukia kolekcijų pristatymas, kūrinių galerija, susitikimai su autoriais.
Dalyvių registracija labas@wapsva.lt Registracija vyksta iki rūpjūčio 20 d. Daugiau informacijos +37063963353.
„Wãpsva | LT dizaino namai“ (Vilniaus g. 138).
Duris atvers Fotografijos muziejus. Garso ir vaizdo naktis „BE STOGO (kitos Šiaulių kronikos)“
Fotografijos muziejaus studijoje filmai BIX (1991 m., aut. Saulius Pučinskas, Paulius Arlauskas),
„KINIJA. Šiauliai, Prūdelio 9“ (2002 m., aut. Tomas Andrijauskas, Sigita Inčiūrienė), pirmieji grupių BIX, „Lygiailyja“, „Žuvys“, „Gin’Gas“ ir kt. videoklipai. Kuratorius Tomas Andrijauskas.
Fotografijos muziejaus terasoje „Diskoteka 90“ su Yanik ir T-Kid: 90-ųjų elektroninė muzika ir
šiandien skambantys elektroninės muzikos kūriniai. Gatvės šokių mokyklos „Extreme” pasirodymas.
Viso vakaro metu galimybė aplankyti Fotografijos muziejaus galerijoje, studijoje veikiančią Remigijaus Pačėsos (1955–2015) retrospektyvinę fotografijų parodą „Geltona gulbė neatplauks“.
17.00–21.00 val. įėjimas – 1 Eur. Nuo 21.00 val. – 2 Eur. Vaikams iki 12 metų lankymas nemokamas. Nuolaidos netaikomos.
Fotografijos muziejus (Vilniaus g. 140).

17.00-01.00

17.00-20.00

Duris atvers Fotografijos muziejus. Įėjimas – 1 Eur. Vaikams iki 12 metų lankymas nemokamas.
Nuolaidos netaikomos.
Fotografijos muziejus (Vilniaus g. 140).
Kaip ir kiekvienais metais, „Šiaulių naktis“ atidaro motorizuota kolona su Sun City Bulls MCC
prieš aky.
Gaidžio laikrodžio aikštė (Vilniaus ir Tilžės g. sąnkryža).

18.00-18.30
20.00-20.10

Jurgos Mikelionienės iš yoga šokis su komanda, Šiaulių šokis
Gaidžio laikrodžio aikštė (Vilniaus ir Tilžės g. sąnkryža).

21.00-01.00

Vasaros
koncertų
ciklas
“Muzikiniai
vitražai
ant
stogo”
pristato specialiai Šiaulių naktims skirtą jaunimo koncertą “Naktis ant saulės stogo”.
PROGRAMOJE: Gabija Petrauskaitė, Rugilė Prialgauskaitė, Juliaus Janonio gimnazijos grupė
“Basi”, grupė “Flopikai”, Elzė ir Dominykas, grupė “Kalnų ereliai”. Renginys nemokamas! Renginio
metu dirbs kavinė.
Koncertų salė „Saulė“ (Tilžės g. 140).

21.20-22.00

Orientacinių žaidynių su Meškiuku Rudnosiuku apdovanojimai.
Fabrikas “Rūta”, “Šokolado muziejus” (Tilžės g. 133).

SACHALINAS

KI EN

18.00-04.00

Teisingas šukuosenas i pasidažimsfeisa su „Pandora makeup“.
Salotų baras „SaVynė“ (Vilniaus g. 199).

renginys vyks abi naktis

renginys vyks pirmąją naktį

renginys vyks antrąją naktį

Koncerčiuks penktadieni ant stoga ‚JBC‘.
„Blic baras“ (Tilžės g. 155).

17.00-04.00
22.00-04.00

I šeštadieni atvara ‚E-ROOT IR DJ MAMANIA.
„Blic baras“ (Tilžės g. 155).
Sporto prekių parduotuvė “S-Sportas” ir “FUGA” atrakcionai suaugusiems ir jaunimui organizuojamos 3 valandų trukmės BEPROTIŠKOS VARŽYBOS miesto centre.
Varžybos vyks visoje “Šiaulių naktų” erdvėje. Startas - Šiaulių viešbutis (Draugystės pr. 25).

18.00-21.00
18.00-03.00

18.00 ir 21.00

17.00-21.00

Programike tiems, kas burtus miegst: “Jonas Dėdė Jonas. Magija iš arti; būrimas kortomis”.
“Arkos” (Vilniaus g. 213).
Jau visai netrukus „kiečiausias“ ir „slapčiausias“ pietinia kronikas suvienys be precedentinis, jokių analogų savo kelyje nesutikęs projektas – ekskursija be konkurencijos. EKSKURSIJA – „ORIGINALS“ su aukščiausios kategorijos „bachūriukais“. (Ne) išgalvota
pietinio istorija ir romano herojaus (iš) gyvenimo keliai ir klystkeliai 90 – tųjų realijose.
Sake, ka biletus sunkiau gaut, negu spalvuotą „Rembo“ plakatą iš filma „Pirmasis kraujas“ I
dar. „Jeigu treningai – kaip gyvenima stilius, tada pietinis – tai gyvenima filosofija“ (Pietinia
liaudies išmintis). Va taip va.
Ekskursijos pradžia: nuo automobilių aikštelėsVarpo g.15 prie Santuokų rūmų. Išankstinė registracija
Šiaulių turizmo informacijos centre (Vilniaus g. 213), tel. 8 41 523 110 arba el. paštu: tic@siauliai.lt
Registracija patvirtinama tik užmokėjus pinigus. Ekskursijos kaina asm. – 5 Eur.
Šiaulių turizmo info centras (Vilniaus g. 213).
Persimetimas šachmatais“ - šventinis šachmatų turnyras ir simultanai, dalyvaujant didmeistriams - Viktorija Čmilyte-Nielsen ir pasaulio čempiono Magnus Carlson sekundantas Peter
Nielsen.
VšĮ „Versli Lietuva“ Bendradarbystės centras „Spiečius“ (Vilniaus g. 213).

21.00-00.00

Akcija “Nebūk be ryšio, būk matomas!”
Etaplius pramogos (Prie Šiaulių TIC, Vilniaus g. 213).

19.00-21.00

Kviečiam į spektaklia “Pietinia kronikas/ originals on the stage” aktorių atrankikę. Atsakyk mintyse į klausimus:
Skaitei Kmitas “Pietinia kronikas”? TAIP/NE
Esi pilnametis originals, o ne padielka? TAIP/NE
Kalbi kaip tikras šiaulietis „laisvai“ šiaulietiškai? TAIP/NE
Jei į visus tris klausimus atsakei teigiamai – ateik i išbandyk save.
Valstybinis Šiaulių dramos teatras (Tilžės g. 155, vidinis kiemas).

21.00-04.00

„ŠIAULIŲ NAKTYS“. GOD IS A DJ
21.00 dj Ligonis (Audronis Rutkauskas). Šiaulių KC „Disco video baras“. Muzikos periodas:
1988-1990.
21.30 dj Lainius Always (Laimontas Dinius). „Stroikė diskoteka TEKA“. Muzikos periodas: 19801985m.
22.00 dj Tomas (Tomas Auga), dj Classics (Aurelijus Baltrušaitis). „ Arklidė / Studentų svetainė“. Muzikos periodas: 1992 – 1998m.
23.00 dj Caramba (Egidijus Anglickis), dj CD (Andrius Senkus). „MAX Dance Paradise“. Muzikos periodas: 1998– 2000.m.
24.00 dj Saga „Strokes Temple“. Specialus vakaro svečias.
01.30 MC Super Sonic Turbo Sexy BoomBoy Kyzas (Romualdas Grybas). „Studentų kampas“.
Muzikos periodas: 1995 – 1997m.
02.30 dj Ričardas Staniulis. Diskoteka „Aušrinė“. Muzikos periodas 1986-1989m.
Valstybinis Šiaulių dramos teatras (Tilžės g. 155, vidinis kiemas).

21.00-04.00

18.00-04.00
21.00-23.30

„ŠIAULIŲ NAKTYS“. GOD IS A DJ
21.00 dj Indrė Vau (Indrė Šiliauskaitė). „Max Dance Paradise“. 1997-1999m.
21.30 dj Dūda (Mantas Vasiliauskas). „Babilonas“. Muzikos periodas: 1996-1998m.
22.00 dj Nionis (Gintaras Banionis) „Babilonas“. Muzikos periodas: 1996-1998m.
22.45 dj Porky‘s (Renatas Porakis), dj Kipshas (Marius Vaškys). „Studentų kampas“. Muzikos
periodas: 1995-1997m.
24.00 dj Saga Strokes Temple. Specialus vakaro svečias.
01.30 dj Šeškus V. (Vaidas Šeškus). Diskoteka „Šeškinė“. Muzikos periodas: 1996-1998m.
02.30 dj Senis (Romualdas Volodka). Diskoteka „Quadro“. Muzikos periodas: 1976 – 1990m.
+ dj Geras
Valstybinis Šiaulių dramos teatras (Tilžės g. 155, vidinis kiemas).
“Pankų rojus”: 90-ųjų ŠAMURLIAKS.
„Kišenė“ (Aušros al. 13).
Pilna ereliuma bachuriuku grupike “Kalnų ereliai”.
„Kišenė“ (Aušros al. 13).
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LYRA

18.10-18.20

Vėliavos pakėlimas. Jurgos Mikelionienės iš yoga šokis su komanda, Šiaulių šokis.
Šiaulių naktų vėliava (Varpo ir Vilniaus gatvių sankryža) žiūrėti aukštyn!!

19.00-00.00

„Madam Fu Fu” grožia salona akcija “90’s Rave Cuts”
Varpas 154 (Vilniaus g. 154).
19.00-00.00

Naktiniai Laimės blyneliai su „Šiaulių bočiais“, Gatvės kova: Šiaulių bočiai prieš Mikniūnų
bendruomenės kapelą. Etnografinio maisto degustacijos.
Bočiai (Prie „Žiburio“ knygyno - Vilniaus g. 213).

18.00-03.00

18.00-03.00

19.00-00.30

Naktiniai Laimės blyneliai su „Šiaulių bočiais“, Gatvės kova: Šiaulių bočiai prieš Skuodo rajono “Bočius”. Etnografinio maisto degustacijos.
Bočiai (Prie „Žiburio“ knygyno - Vilniaus g. 213).
Video salonas “Akimirka”. Vaizdo kasečių nuoma ir peržiūra, pirmieji kompiuteriniai žaidimai,
TV laidų “X klanas”, “Tangomanija”, “Nuo penktadienio iki penktadienio” peržiūra.
„Žiburio“ knygynas (Vilniaus g. 213).
Vieša diskusija „Kas kietesnis? Švarcas ar Stalonė?“ su filosofijos prof. Gintautu Mažeikiu
„Žiburio“ knygynas (Vilniaus g. 213).

20.00-21.30
20.00-21.00

18.00-04.00

20.00-21.00

Skanūs patiekalai ir ypatingi pasiųlymai.
Varpas 154 (Vilniaus g. 154).

21.00-22.00

Susitikimas su pirmųjų publicistinių laidų Lietuvoje autore Ligita Juknevičiūte
„Žiburio“ knygynas (Vilniaus g. 213).
“Baltijos” mugės – gera viečike apsipirkt, kas da atsimen. Čia lauks “Kramtoškės” parduotuvike, “štukų” parduotuvike, suvenyrų gamiklike, madingų drabužių butyks, “Šiaulių naktų”
suvenyrų gamiklike i da kai ko gera bus.
Buvęs „Baltijos” restoranas (Vilniaus g. 166).
1988 - bendra Lietuvos ir Latvijos, Perestroikos pagimdytų vaikų kolaboracija.
Tai modernūs sentimentai. Praeities detalės, sudėliotos pagal tai, kas esame šiandien.
Aš esu rajonas.
1988
Buvęs „Baltijos” restoranas (Vilniaus g. 166).

18.00-04.00

“Šiaulių naktų” euriukai - simbolinė pinigų kolekcija, sukurta knygų apie Kakę Makę autorės Linos Žutautės. Šie suvenyrai bus platinami tik per “Šiaulių naktis”, susrinktos lėšos bus
skirtos gyvūnų globos namams “Šiaulių letenėlė” paremti. Kviečiame įsigyti 1, 2, 3, 5, 10, 15 ir
20 Eur nominalo pinigėlius ir gauti specialias nuolaidas kavinėse. Informacija apie nuolaidas teikiama prie “Šiaulių letenėlės” aukų dėžučių.
Buvęs „Baltijos” restoranas (Vilniaus g. 166).

18.00-03.00

Renkam Šaiką: pakraut Malkų. Dress kodas (jei tik leidžia aplinkybės) - 90’s Adidas, Puma,
Reebok Naktinių plėšrūnų skrandžiams - burgeriai, sumuštiniai, šonkauliai.
“Cask 215” (Vilniaus g. 215).
Į svečius atlek’ kiečiausias 90-ųjų pacans Rims Šapausks (Budulis). Kai sakant, magu, kai
pietinis nusivelk sava betoninius marškinius i persikel’ visam savaitgaliui į Šiaulių bulvarą.
“Cask 215” (Vilniaus g. 215).

21.00-03.00

TAŠKENC
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18.00-00.00

“Mergičkų tašks”. Bazars tarp mergičkų, o po to...
“Menoja” (Vilniaus g. 217).

19.00-23.00

„Salida“ linijiniai šokiai.
“Menoja” (Vilniaus g. 217).

18.00-00.00

Edukacijos ir mini vaišės vaikams su “Agnės dizainu”.
“Zuikio pasaka” (Vilniaus g. 217).

19.00-22.00

Šokio klubo “Flamingas” flešmobai.
Įvairiose Vilniaus g. vietose.

17.00–23.00

17.00–20.00

Duris atveria Radijo ir televizijos muziejus. Įėjimas – 0,50 Eur.
Radijo ir televizijos muziejus (Vilniaus g. 174).

18.00-00.00

Pamokike, kaip pinigus kalt’ reik. Monetų kalykla.
Prie Didždvario gimnazijos (Vilniaus g. 188).

18.00-02.00

Dėžinukai.
„Prezo“ (A. Mickevičiaus g. 2a).

20.00-01.00

Gera žinia tiems kas niekada nebandė CrossFit ir dėl vienokių ar kitokių priežasčių nesiklausė 90-ųjų muzikos. Šiaulių naktų proga abu šiuos įvykius galėsite patirti kartu. Penktadienį ir
šeštadienį 22h SunCity CrossFit klube vyks nemokamos intro klasės „CrossFit + ’90 Hits”. Vietų
skaičius ribotas, tad būtina registracija žinute Facebook’e. Nepamirškite ir spalvotų treningų,
ryškių galvos juostų, o gal net triko? Išsikrovus po CrossFit, bei ieškančių ramios erdvės triukšmingame Šiaulių bulvare lauks naktinis jogos seansas “Yoga – mėnulio pasveikinimas”. Būtina
registracija žinute Facebook’e. Sesijos pradžia 00:00. Kas tiesiog eisite pro šalį ir mėgstate
išbandymus, sustokite prie SunCity CrossFit įėjimo ir priimkite skersinio iššūkį. 90-ųjų Šiauliai
atgims naujomis spalvomis, švęskime tai kartu!
PROGRAMA:
20:00 - 22:00 Skersinio iššūkis
22:00 - 23:00 CrossFit + ‘90s Hits (būtina registracija žinute Facebook’e)
00:00 - 01:00 Yoga - mėnulio pasveikinimas (būtina registracija žinute Facebook’e)
SunCity CrossFit (Vilniaus g. 237).

18.00-02.00

RS2 10-ies metų gimtadienio šventė. Koncertuoja: BELEKUOKS, INFINITY (Šiauliai), SOUL
WINGS (N. Akmenė), RATAI (Radviliškis), OBERTONAS (Kelmė), KALNŲ ERELIAI (Šiauliai), RITMAS
KITAIP (Šiauliai), THE YOUNG ENGINEERS (Šiauliai), TEQUILA (Plungė), SUN CITY BEAT (Šiauliai), STRESAS (Šiauliai), RS2 diskoteka.
3 Nykštukai (Vilniaus gatvė).

19.00-00.00

“Centra parodžike i seni video”.
„Šiaulių dailės galerija“ (Vilniaus g. 245).

19.00-22.00

“Petra Rakštika chalturike”.
„Šiaulių dailės galerija“ (Vilniaus g. 245).

19.00-22.00

Interaktyvus kolektyvinis veiksmas GAIDŽIA NEONKE su menininke iš pietinia EGLE NARBUTAITE.
„Šiaulių dailės galerija“ (Vilniaus g. 245).

19.00-21.00

Aukštakulnių bėgimo varžybos “Batų kalno” prizui laimėti.
Prie Buratino.

18.00-02.00

Tikrų vyrų rojus - kačalke.
Vilniaus g. 237.

18.00-02.00

“Buratina kašmarai” – Lietuvos ryto fotografų paroda, Pauliaus Arlausko ir galerijos “Medusa”
performancas, Ričardo Dailidės fotografijų paroda, Gintaro Miltenio fotografijų paroda.
Vilniaus g. 237.

18.00-21.00

Sporto prekių parduotuvė “S-Sportas” ir “FUGA” atrakcionai suaugusiems ir jaunimui organizuojamos 3 valandų trukmės BEPROTIŠKOS VARŽYBOS miesto centre.
Varžybos vyks visoje “Šiaulių naktų” erdvėje. Startas - Šiaulių viešbutis (Draugystės pr. 25).

18.00-02.00

“Šiaulių naktys“ konstruoja laiko mašiną! Į miestą dviems naktims sugrįžta saldieji 1990 ieji... Į madą keliauja ryškios, neoninės spalvos, bižuterija, širšių lizdus menančios šukuosenos.
Lauksime Jūsų “Meri” salone. Visą šį laiką 90-ųjų metų šukuosenoms, 90ųjų metų makiažui ir lakavimui ryškiomis spalvomis bus taikoma 50% nuolaida. O visiems šampūnams, kaukėms ir kondicionieriams bus taikoma 30% nuolaida.
Vaišinsime klientus kava, arbata,saldumynais.
Lauksime Jūsų ,prižadame gerą nuotaiką bei maloniai praleistą laiką.
Grožio salonas “Meri” (Vilniaus g. 233).

18.00-20.00

“Regbis - pietinia žaidims”. Improvizuota regbio treniruotė su Sigitu Kukulskiu. Ateikit, pažaiste
i pamatyste, kai užsižaiste. Jūsų laukia konkursas regbio temomis, vaikų varžybėlės, prizai,
“Trečias kėlinys” su regbio veteranais.
Kaštonų alėja.
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19.00-22.00

18.00-03.00

“Renginio „Šiaulių naktys“ metu, tradiciškai bus išrinktas šviesiausias miesto žmogus – Asmenybė ir geriausiai šviečiantis žmogus bei transporto priemonė.
ŠVIESIAUSIAS MIESTO ŽMOGUS – ASMENYBĖ
Siūlykite
kandidatus,
kurių
veiklos
ir
iniciatyvų
dėka
Šiaulių miestas tampa gražesnis, o šiauliečių gyvenimas – geresnis ir šviesesnis!
Jūsų laiškų su pasiūlymais lauksime iki rugpjūčio 22 d. 22 val. el. paštu light@naktys.lt
Laiške
būtinai
nurodykite
siūlomo
kandidato
duomenis
(vardą,
pavardę) ir kandidato kontaktus (el. paštą, telefono numerį), taip pat pateikite trumpą
veiklos ir pasiekimų aprašą (iki 1000 spaudos ženklų).
ŠVIEČIANTIS ŽMOGUS BEI TRANSPORTO PRIEMONĖ
Ar
dalyvauti
šviečiančių
žmonių
parade?
Tikrai
taip!
Nenumaldomai artėja rugpjūčio 26-osios vakaras, kai Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaras švieste švies nuo šviečiančių žmonių parado. O Saulės laikrodžio aikštėje bus išrinkti bei apdovanoti geriausiai šviečiantis žmogus bei transporto priemonė.
Šviečiančių žmonių parade dalyvauti ir į geriausiai šviečiančių nominacijas pretenduoti gali visi norintys. Svarstai, ar tau sudalyvauti? O gal abejoji, kad tu šviesi ne taip, kaip kiti? Nedvejok ir dalyvauk! Apribojimų aprangai ir šviesoms tiesiog nėra!
Visi „šviečiantys“ kviečiami registruotis eisenai anketoje
bei rinktis Kaštonų alėjon rugpjūčio 26 d. 21 val. eisenai. Klausimus užduokit el.paštu sviecia@naktys.lt
Į geriausiai šviečiančios transporto priemonės nominaciją gali pretenduoti visi įrenginiai, pradedant paspirtukais, baigiant didingais automobiliais.
Dalinamės keliomis idėjomis, kaip galima apšviesti save parado metu: Tebūnie šviesa! Fiat
lux!”
Kaštonų alėja.
90-ųjų muzika, mados, žaidimai, filmų ištraukos, užkandžiai bei gėrimai. Cool laika praleidims
su chebrike, galima pasidaryt’ i visai kieta nuotraukike.
ČinČin vyninė (Aušros alėja 25).

BERŽYNĖLIS

18.00-03.00

Skonio studija “2meniu” jauč respektą geruos širdies geziukam i fiejom, tode aukojant Šiauliu
letenėles gyvūnų prieglaudai pinigielį, jūsų sąkaitai bus taikoma 20 proc. nuolaida.
Skonio studija „2 meniu“ (Aušros al. 52).

19.00-23.00

“Naktis bibliotekoje”
19.45 val. Konferencijų salėje Rimanto Kmitos knygos „Pietinia kronikas“ pristatymas. Dalyvauja knygos autorius R. Kmita.
21 val. Meno ir muzikos skyriuje diskusija „HIP HOP SUBKULTŪRA: MC, DJ, Graffity makers ir
b-boys“. Moderatorius Jonas Andruška.
20–22 val. II aukšto fojė, kūrybinės voko dirbtuvės „1990 metai. Šiauliai“. Užsiėmimą veda
dailininkė Lolita Putramentienė-Braza.
19–23 val. Vaikų literatūros skyriuje, žaidimas „Knygų medžioklė“, kūrybinės komiksų dirbtuvės.
Būrimas literatūrinėmis kortomis.
19–23 val. Mažojoje salėje, mobili inovatyvių technologijų laboratorija. QR kodai, virtuali
realybė, išmanioji literatūrinė viktorina, robotų varžybos.
19–23 val. III aukšto fojė Dokumentinių filmų „Šiaulių jaunimas: istoriniai kadrai“ iš Šiaulių kino
meno klubo kolekcijos peržiūra.
19–23 val. Xbox, orientavimosi ir stalo žaidimai, karaokė, 3D filmai vaikams.
Užmaršuoliai galės grąžinti knygas be delspinigių.
P. Višinskio biblioteka, (Aušros alėja, 62).

18.00-21.00

Sporto prekių parduotuvė “S-Sportas” ir “FUGA” atrakcionai suaugusiems ir jaunimui organizuojamos 3 valandų trukmės BEPROTIŠKOS VARŽYBOS miesto centre.
Varžybos vyks visoje “Šiaulių naktų” erdvėje. Startas - Šiaulių viešbutis (Draugystės pr. 25).

21.00-01.00

Ansamblio “Jonis” koncertas. Renginys mokamas.
Jonio pastogė (Aušros al. 31).
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20.00-01.00

Grupės “Vairas” koncertas. Renginys mokamas.
Jonio pastogė (Aušros al. 31).

17.00-19.00

“Skrydis Šapirkėje”.
Splius nuotykių parkas (centrinis miesto parkas).

18.00-19.30

‘Meškiukas Rudnosiukas’ Rūtos fabriko orentacinės žaidynės Meškiukas Rudnosiukas kviečia ir didelius, ir mažus pažinti Šiaulius orientacinių žaidynių metu! Komandinis orientacinis foto žaidimas bus puiki pramoga visiems norintiems patirti aibę gerų emocijų, kurias užfiksuosite nuotraukose. Meškiukas Rudnosiukas garantuoja – bus smagu!
Būtent todėl suburk savo šeimyną į 3-5 žmonių komandą, registruokis ir lauk “Šiaulių naktų”.
Žaidynės nemokamos, bet būtina išankstinė registracija!
Registracija priimama iki 2017.08.25 -18.00 val. el.paštu: brigita@ruta.lt.
Centrinis miesto parkas.

21.00-22.00

„Laiptų“ galerija” - teatralizuotas muzikos ir poezijos vakaras „Palaimink atmintį ir pražūtį, tačiau nesigailėk manęs“. Poeto, vertėjo, eseisto, literatūros tyrinėtojo, publicisto Tomo Veclovos
tekstus skaito aktorius Giedrius Arbačiauskas. Groja Agnė Arbačiauskienė (violončelė).
“Laiptų galerija” (Žemaitės g. 83).

20.00-00.00

Nuolatinis „Šiaulių naktų“ partneris Gubernija plečia šviečiančias miesto erdves ir kviečia į šviesos, istorijos ir gurmaniško maisto renginį. Senove dvelkianti aplinka, romantiška atmosfera, gurmaniški patiekalai ir unikali vakarienė žvakių šviesoje.
Rugpjūčio 25-ą, pirmąjį Šiaulių naktų vakarą, “Gubernijos” alaus bravoras kviečia pasimėgauti išskirtiniu maistu, istorine aplinka ir paslaptingų šviesų reginiu skambant gyvai muzikai.
Vakaro programoje: pasivaikčiojimas po senove alsuojančius 18 amžiaus rūsius, spalvingi istoriniai pasakojimai, o naujam gyvenimui prikeltas autentiškas 19 amžiaus salyklo sandėlys nušvis dar neregėtomis šviesomis. Pasivaikčiojus po seniausią Lietuvos
įmonę, svečių lauks gurmaniška šviečianti vakarienė ir išskirtinių Gubernijos bravoro produktų degustacija. Renginį vainikuos šviesos instaliacijos ir gyva saksofono muzika.
Išskirtinis renginys išskirtinei publikai. Vietų skaičius ribotas.
Informacija dėl bilietų tel. (8 41) 59 19 28 ir el p. gubernija@gubernija.lt
“Gubernijos bravoras” (Dvaro g. 179).

16.00-18.00

“Kas y? a muoki regbi žaist?” regbio klubų BALTREX ir VAIRAS varžybos - ateik pasižiet. Lietuvos čempionatas (top 4 lyga).
Šiaulių miesto centrinis stadionas (Daukanto g. 23).

DAINAI

23.00-00.00

Renginio „Šiaulių naktys“ metu, tradiciškai bus išrinktas šviesiausias miesto žmogus – Asmenybė ir geriausiai šviečiantis žmogus bei transporto priemonė. Saulės laikrodžio aikštėje bus išrinkti bei apdovanoti geriausiai šviečiantis žmogus bei transporto priemonė.
Šviečiančių žmonių parade dalyvauti ir į geriausiai šviečiančių nominacijas pretenduoti gali visi norintys. Svarstai, ar tau sudalyvauti? O gal abejoji, kad tu šviesi ne taip, kaip kiti? Nedvejok ir dalyvauk! Apribojimų aprangai ir šviesoms tiesiog nėra!
Visi „šviečiantys“ kviečiami registruotis eisenai anketoje
bei rinktis Kaštonų alėjon rugpjūčio 26 d. 21 val. eisenai. Klausimus užduokit el.paštu sviecia@naktys.lt. Į geriausiai šviečiančios transporto priemonės nominaciją gali pretenduoti visi įrenginiai, pradedant paspirtukais, baigiant didingais automobiliais.
Dalinamės keliomis idėjomis, kaip galima apšviesti save parado metu: Tebūnie šviesa! Fiat
lux!
Auksinio berniuko aikštė.
Sporto prekių parduotuvė “S-Sportas” ir “FUGA” atrakcionai suaugusiems ir jaunimui organizuojamos 3 valandų trukmės BEPROTIŠKOS VARŽYBOS miesto centre.
Varžybos vyks visoje “Šiaulių naktų” erdvėje. Startas - Šiaulių viešbutis (Draugystės pr. 25).

18.00-21.00
22.00-06.00
21.00 - 04.00

DJ Andrej xPučinis „Plaustas -1”. Elektroninės muzikos diskoteka ant Talkšos ežero
Fox Spot (Meškerių g.).
“Wake naktis”. Gyva eilė plaukioti su vandenlente naktį.
Fox Spot (Meškerių g.).
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BE JŲ, NEBŪTŲ MŪSŲ! AČIŪ, KAD JUMS RŪPI MIESTO KULTŪRA!

