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SPEKTAKLIAI
13 d. 18 val. Teatre „Menas“PREMJERA! „BLOGOS MERGAITĖS DIENORAŠTIS“. 
Rež. a. vidžiūnas. Bilieto kaina 4, 5 eur

14 d. 12 d. lėlių vežimo teatre. „PRINCESĖ STRAZDANĖLĖ“. Rež. v. Čabanov
Bilieto kaina 2 eur
27 d. 18 val. J. Miltinio dramos teatre. PREMJERA! „VYŠNIA ŠOKOLADE“. 
Rež. l. m. zaikauskas. Bilieto kaina 10, 12 eur

RENGINIAI
2-30 d. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure
fotokonkursas „MANO SENELIŲ SVEIKATOS RECEPTAS“
6 d. 18 val. senvagėje. Bėgimas/ėjimas „MES UŽ BLAIVŲ IR AKTYVŲ PANEVĖŽĮ“
6 d. 21 val. kavinės kafenHauz džiazo klube „Randevu“ 
tarptautinio vaikų ir jaunimo festivalio „JAZZ FONTANAS“ koncertas 

6-7 d. Bendruomenių rūmuose. tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis „JAZZ FONTANAS“
12 d. 17 val. 12 d. 17 val. g. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos konferencijų salėje
susitikimas-diskusija su vdu profesoriumi, filosofu gintautu mažeikiu „DECIVILIZACIJOS GRIMASOS: 
NUO „VALIOS TRIUMFO“ IKI „NUOGO GYVENIMO“
12 d. 17.30 val. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure
Paskaita „POZITYVI TĖVYSTĖ“
12, 19 ir 26 d. 17 val. g. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos kompiuterių klasėje
socialinė akcija-mokymai senjorams „BŪK ATVIRAS PASAULIUI“
12 d. – kaip sukurti paskyrą socialiniame tinkle „facebook“, 19 ir 26 d. – kaip saugiai ja naudotis

17 d. 14 val. suaugusiųjų mokymo centre
masinė mankšta „PAJUDĖKIME DRAUGE!“ ir jaunam, ir senam

18 d. 17 val. dailės galerijoje. įžanginis festivalio „BonjouR, maestRo“ renginys. 
Teatrinio kostiumo paroda „MANON LESKO. VILNIUS CITY OPERA“. kostiumų autorius – juozas statkevičius 

19 d. 16.10 val. a. Bandzos kūdikių ir vaikų globos namuose. akcija „SVEIKA VAIKYSTĖ – SVEIKA SENATVĖ“
20 d. 9 val. kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos kieme.
tradicinė šeimų sporto ir sveikatingumo diena „BŪK ŽVALUS IR SVEIKAS“
21 d. nuo 16 val. iki 24 val. kraštotyros muziejuje (vasario 16-osios g. 23)
MUZIEJŲ NAKTIS 
24 d. 13 val. Rožyno progimnazijos bibliotekoje. DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS POPIETĖ
25 d. 10.30 val. šv. juozapo globos namuose. akcija „PASIDALINK GERUMU!“
26 d. 17 val. j. miltinio palikimo studijų centre. aktoriaus Petro kežio 70-mečio jubiliejaus minėjimo vakaras 
ir parodos „SCENA – MANO IŠPILDYTA SVAJONĖ. AKTORIUI PETRUI KEŽIUI – 70“ atidarymas

26 d. 18 val. j. miltinio dramos teatre. VAKARO VARTAI. SENATVĖ PAGAL BIBLIJĄ

KONCERTAI
2 d. 18 val. muzikos mokykloje. Styginių orkestro ir ansamblio Motinos dienos koncertas 
9 d. 18 val. muzikos mokykloje. Pučiamųjų ir mušamųjų skyriaus mokinių koncertas
16 d. 18 val. muzikos mokykloje
Tautinių instrumentų orkestro ir kanklininkių ansamblio „AŠARĖLĖ“ koncertas
23 d. 18 val. muzikos mokykloje. Gabiausių miesto jaunųjų atlikėjų koncertas
23 d. 17 val. v. mikalausko menų mokykloje. Tėvo dienos koncertas „MAT VYRAI ESAME MES“

PARODOS
Nuo 5 d. Panevėžio miesto savivaldybėje. fotografijos galerijos foto paroda „PATIRTIS IR ATRADIMAI“
Nuo 18 d. dailės galerijos keramikos paviljone. Paroda „Jaunystės ir senatvės kontūrai“
iš Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių kolekcijos

27 d. 14 val. gamtos mokykloje. XXv tarptautinis vaikų piešinių konkursas 
„IŠGIRSTI PAČIĄ SLAPČIAUSIĄ GAMTOS KALBĄ”, diplomantų darbų parodos atidarymas

AKCIJOS
1-30 d. visose Panevėžio miesto bibliotekose
kompiuterinio raštingumo ir interneto pradžiamokslio kursai senjorams

12 d. 9 val. senjorų klubo „Pabūkime kartu“ pažintis su j. miltinio dramos teatru

18 d. 10 val. j. miltinio dramos teatre. Akcija „DONORYSTĖ VIENIJA!“
27 d. Panevėžio mieste. labdaros akcija „Radastos diena“
lėšų rinkimo akcija trūkstamai medicinos įrangai nupirkti, kuri skirta Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei

Nuo 27 d. iki rugsėjo 1 d., kiekvieną penktadienį, 15 val. 
Ekskursija „TEATRO ŽENKLAI PANEVĖŽIO MIESTE“ 
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