
 

DEVINTASIS 

 

DRUSKININKŲ TEATRO IR MUZIKOS FESTIVALIS 

 

2013 

 

Rugpjūčio 18 d. (sekmadienis) 19:00  
ATIDARYMO PREMJERA 

 

Vilniaus Aktorių Teatras 

ATOMINIAI BIČAI 

 

Koncertas – spektaklis. Trukmė – 1 val. 30 min. 

Autorius ir atlikėjas - Juozas Gaižauskas. Muzikinė grupė: Zbignievas Levickis (smuikas, 

mandolina, akordeonas), Ramutis Ležinskas (kontrabosas), Aurelijus Globys (gitara), Darius  

Pašiūnas (mušamieji) 
 

Druskininkų jaunimo užimtumo centre, JUC (Veisiejų g. 17), bilieto kaina - 15 Lt. 

 

Gilus, prasmingas, melodingas ir filosofinis, lyrinis, bet nevengiantis humoro, autorinis koncertas. 

Solidi profesionalų muzikantų komanda, žaismingos aranžuotės, improvizacijos ir tik gyva muzika. 
Pusantros valandos tikrumo, nesumeluoto, nepakartojamo gyvenimo žavesio, iš gerumu 

dvelkiančio, mėgiamo ir talentingo aktoriaus lūpų.  

 

 
 

 

 

http://www.dtf.lt


Rugpjūčio 22 d. (ketvirtadienis) 20:00  
 

LIEPOS MAKNAVIČIŪTĖS AKUSTINIS KONCERTAS 

 

Trukmė – 1 val. 20 min. 
Liepa Maknavičiūtė – vokalas, klavišiniai. 

 

Restorane – muzikiniame klube „Druskininkų Kolonada“ (V. Kudirkos g. 22), įėjimas nemokamas. 

 

Liepa Maknavičiūtė – vokalistė ir pianistė, atliekanti savo kūrybos dainas. Šiuo metu mokosi 
LMTA džiazo fortepijono skyriuje, yra konkursų „Vunderkindai.lt“ ir „Baby Sing Christmas“ 

laureatė. Jos kūrybą įkvepia tokios atlikėjos kaip Lana Del Rey, Tori Amos, Fiona Apple. Liepos 

kūrybą galima priskirti indie pop, alternatyvos, dainuojamosios poezijos stiliams. 

 
www.DruskininkuKolonada.lt 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.druskininkukolonada.lt/


Rugpjūčio 23 d. (penktadienis) 21:00 
 

NUO FLAMENKO IKI SUTARTINIŲ 

 

Dviejų dalių koncertas. Trukmė – 1 val. 30 min. 
Idėjos autorė, dainininkė, aktorė Brigita Bublytė La Gita – vokalas, Andrius Masilionis – gitara. 

Dalyvauja flamenko klubas „Tientos“- Marina Golubeva ir Ilona Čibirienė. 

 

Restorane – muzikiniame klube „Druskininkų Kolonada“ (V. Kudirkos g. 22), bilieto kaina - 15 Lt, 

renginio dieną - 20 Lt. 
 

Sutartinių ir flamenko, kaip grynųjų muzikinių tradicijų, sugretinimas arba, kitaip tariant, 

susitikimas, susilietimas atveria naujas galimybes sutartinėms suskambėti kitame fone, išgirsti 

lietuviškąjį paveldą naujai, moderniai. Brigita Bublytė - aktorė dainininkė, cante jondo (flamenko 
dainavimas) pradininkė Lietuvoje, LMTA dėstytoja. Sukūrė vaidmenis E. Nekrošiaus, J.Vaitkaus, 

O.Koršunovo ir kt. režisierių spektakliuose, bendradarbiavo su V.Čeksinu, P.Geniušu ir kitais 

muzikos pasaulio meistrais. Studijavo cante jondo ir flamenko šokį tarptautinėje flamenko 

mokykloje Sevilijoje, Ispanijoje. 

Andrius Masilionis - flamenko gitaristas. Šiuo metu studijuoja Kordobos konservatorijoje ir tik 
vasaros atostogoms grįžta į gimtinę.  

 

www.DruskininkuKolonada.lt 

 

 
 

 

 

http://www.druskininkukolonada.lt/


Rugpjūčio 24 d. (šeštadienis) 19:00 
 

Teatro judėjimas No Theatre 

NO CONCERT 

 

Gedulingai-šventinis teatralizuotas koncertas jaunimui. Trukmė - 1 val. 

Režisierius – Vidas Bareikis. Vaidina - Eglė Špokaitė, Indrė Lencevičiūtė, Emilija Latėnaitė, 

Elzė Gudavičiūtė, Marius Repšys, Dovydas Stončius, Vainius Sodeika, Ainis Storpirštis, Vidas 

Bareikis 

 
Druskininkų jaunimo užimtumo centre, JUC (Veisiejų g. 17), bilieto kaina - 15 Lt. 

 

Gedulingai-šventiškas teatralizuotas koncertas „NO CONCERT“ – tai rytietiškos atmosferos 

persmelktas valandos trukmės pasirodymas. Nelogiškos bei absurdiškos jungtys yra raktas, kuriuo 
bandoma atrakinti šį keisto žanro pasirodymą. 

Veiksmas gali būti prilygintas šių laikų Charmso oberiutams – gimusiems iš šiuolaikinio žmogaus 

lūpų, tačiau išlaikantiems tą pačią trapią ribą tarp visą persmelkiančio juoko bei absurdiško 

tragizmo. 

 
www.notheatre.eu 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Rugpjūčio 24 d. (šeštadienis) 21:00 
 

SHINKARENKO JAZZ 4 

 

Dviejų dalių koncertas. Trukmė – 1 val. 30 min. 
Leonidas Šinkarenko – bosinė gitara, Dainius Pulauskas – klavišiniai, Vyatutas Labutis – 

trimitas, Linas Būda – mušamieji. 

 

Restorane – muzikiniame klube „Druskininkų Kolonada“ (V. Kudirkos g. 22), bilieto kaina - 30 Lt, 

renginio dieną - 35 Lt. 
 

Programoje skambės boso gitaros virtuozo Leonido Šinkarenko auksiniai kūrinai. Nuolat 

pasipildančiame muzikanto koncertų sąraše – daugiau nei 100 festivalių pavadinimų, o 

diskografijoje – per šešias dešimtis albumų. L. Šinkarenko pelnė Lietuvos instituto apdovanojimą 
už šalies garsinimą pasaulyje.  

 

www.DruskininkuKolonada.lt 

 

 
 

 
 

http://www.druskininkukolonada.lt/


Rugpjūčio 31 d. (šeštadienis) 19:00  
 

Klaipėdos Pilies teatras 

D. Fo ir F. Rame komedija su siurprizais AŠ LAUKIU TAVĘS, MIELASIS 

 
Monospektaklis. Trukmė – 1 val. 

Režisierius - Alvydas Vizgirda. Vaidina - Jolanta Puodėnaitė 

 

Druskininkų jaunimo užimtumo centre, JUC (Veisiejų g. 17), bilieto kaina - 15 Lt. 

 
Ši komedija žaižaruoja intriguojančia siužetine linija, humoru ir puikia Klaipėdos dramos teatro 

aktorės Jolantos Puodėnaitės vaidyba. Jos herojė iš gyvenimiškų situacijų lipdo žaidimą, 

atskleisdama nepaprastai spalvingą savo pačios asmenybę. Tai paslaptinga, kelianti gailestį, 

stebinanti, sukrečianti ir labai simpatiška moteris.  
Spektaklyje kalbama aktualiomis, skaudžiomis ir jautriausias sielos gelmes paliečiančiomis 

temomis – apie vienatvę ir moterį, patyrusią vėlyvą meilę. Apie gyvenimą, kuriame moteris, 

nepaisant nieko privalo būti laiminga, graži ir stipri. 

 

 
 
 

 

 



Rugpjūčio 31 d. (šeštadienis) 21:00 
 

ROSITOS ČIVILYTĖS ir pianisto FELIKSO ZAKREVSKIO akustinis koncertas  

 

Trukmė – 1 val. 30 min. 
Rosita Čivilytė – vokalas, Feliksas Zakrevskis - klavišiniai. 

 

Restorane – muzikiniame klube „Druskininkų Kolonada“ (V. Kudirkos g. 22), bilieto kaina - 30 Lt, 

renginio dieną - 35 Lt. 

 
Programoje skambės lietuvių ir užsienio kompozitorių V. Ganelino, M. Dannis, R.Rodgers, D. 

Gillespie Ch. Fox ir kitų kūriniai.  

Išskirtinio balso dainininkę Rositą Čivilytę muzika lydi nuo pat vaikystės. Atlikėja yra daugybės 

festivalių ir konkursų dalyvė ir nugalėtoja. Pianistas Feliksas Zakrevskis pradėjo skambinti 
fortepijonu būdamas penkerių metų. B.Dvariono muzikos mokykloje mokėsi džiazo improvizacijos 

pas O. Molokojedovą ir V. Čekasiną. Feliksas Zakrevskis yra populiariojo ansamblio „4tango" 

narys. 

 

www.DruskininkuKolonada.lt 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.druskininkukolonada.lt/


Rugsėjo 6 d. (penktadienis) 19:00  
 

Ukrainos dramos ir komedijos teatras 

VOICEKAS. KŪNO KARNAVALAS 

 

Muzikinis spektaklis pagal Georg Büchner pjesę. Trukmė – 1 val. 40 min. 

Režisierius - Ukrainos Nacionalines premijos laureatas Dmitrijus Bogomazovas 

 

Druskininkų jaunimo užimtumo amfiteatre, JUC (Veisiejų g. 17), bilieto kaina - 15 Lt. 

 
Vieno geriausių Kijevo akademinio dramos ir komedijos teatro kairiajame Dniepro krante trupę 

sudaro Ukrainos aktorių žvaigždynas. Dmitrijaus Bogomazovo spektaklis – tai meistriškas ir 

prieštaringas kūrinys, muzikinė plastinė drama, kurioje judesiai ir emocijos reiškia daugiau nei 

žodžiai. Režisierius sukūrė labai stilingą spektaklį garsios grupės „Rammstein“ stiliuje, tik 
naudodamas pačių aktorių sukurtas muzikines kompozicijas. Pagrindini vaidmenį atlieka žymus 

Ukrainos teatro ir kino aktorius, daugelio teatro premijų laureatas Vitalijus Lineckis.  

 

www.drama-comedy.kiev.ua 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.drama-comedy.kiev.ua/


Rugsėjo 7 d. (šeštadienis) 19:00  
 

Klaipėdos dramos teatras 

Ksenija Dragunskaja LUNAČIARSKIO LUNAPARKAS 

 

Vienos dalies spektaklis. Trukmė – 1 val. 30 min. 

Režisierius - Darius Rabašauskas. Vaidina: Edvardas Brazys, Toma Gailiutė, Arnoldas 

Lukošius, Vaidas Jočys, Simona Šakinytė, Jolanta Puodėnaitė, Renata Idzelytė. 

 

Druskininkų jaunimo užimtumo centre, JUC (Veisiejų g. 17), bilieto kaina - 15 Lt. 
 

Spektaklis apie naujų ir senų laikų sankirtas, apie dirbtinį sostinės spindesį ir tikrą provincijos 

nykulį, grėsmingą visuomenės susiskaldymą, gręsiantį socialiniu sprogimu. Ir, žinoma, apie 

konkrečius žmones - graudokai juokingus, iškritusius iš savojo laiko, tačiau tebegyvus ir 
tebesvajojančius apie didelį stebuklą, visam laikui pakeisiantį jų mažus gyvenimus.  

 

www.kldteatras.lt 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.kldteatras.lt/


Rugsėjo 7 d. (šeštadienis) 21:00 
 

MONMARTRO GATVELĖMIS 

 

Dviejų dalių koncertas nepataisomiems romantikams. Trukmė – 1 val. 20 min. 
Solistė Evelina Sašenko - vokalas 

Dalyvauja akordeonininkų trio MADE IN: Martynas Norvilas, Romas Morkūnas, Nerijus 

Bakula. 

 

Restorane – muzikiniame klube „Druskininkų Kolonada“ (V. Kudirkos g. 22), bilieto kaina - 35 Lt, 
renginio dieną - 40 Lt. 

 

Prancūziška elegancija, romantiškos nuotaikos, svajingos šansonos, miuzetės, improvizacijos – tai 

šio koncerto raktažodžiai. 
Dainininkė Evelina Sašenko kartu su trio „made In“ kviečia paklaidžioti bohemiškojo Monmartro 

gatvelėmis, kurios alsuoja meilės intrigomis ir svaiginama aistra. Jei šiais metais taip ir nenuvykote 

į Paryžių, nenusiminkite – jis kur kas arčiau nei galvojate… 

 

www.Ewelina.lt 
www.TrioMadeIn.lt 

www.DruskininkuKolonada.lt 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.ewelina.lt/
http://www.triomadein.lt/
http://www.druskininkukolonada.lt/


Rugsėjo 13 d. (penktadienis) 19:00 
 

Marius Jampolskis 

ŽUVIS, ALUS IR JI ARBA DEDIKACIJA V. ŠAPRANAUSKUI 

 

Monospektaklis. Trukmė – 1 val. 20 min. 

Režisierė ir autorė – Ema Ashley,  vaidina  - Marius Jampolskis. 

Druskininkų jaunimo užimtumo centre, JUC (Veisiejų g. 17), bilieto kaina - 30 Lt. 

 

„Žuvis, alus ir ji“ – tai naujas M. Jampolskio kūrybos vaisius. Renginio programos M. Jampolskis 
neatskleidžia – tegul tai būna intriga... Tik užsimena, kad šį pasirodymą dedikuoja V. Šapranauskui. 

 

 

 

 
 Teodoro Biliūno/Žmonės.lt nuotrauka 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Rugsėjo 14 d. (šeštadienis) 19:00  
 

Judesio studijos „Kinesfera“ šokio laboratorija „Baltas Vėjas“ 

 

Šiuolaikinio šokio, teatro ir cirko spektaklis SONIA. Trukmė – 35 min. 
 

Idėja, režisūriniai sprendimai – Loreta Raškevičiūtė ir Jekaterina Deineko. Choreografija – 

Jekaterina Deineko. Atlieka – Loreta Raškevičiūtė, Laima Servaitė, Konstantin Kosovec. 

 

Druskininkų jaunimo užimtumo centre, JUC (Veisiejų g. 17), bilieto kaina - 15 Lt. 
Įsivaizduokite, gyvenimas – tai cirko arena. Žmonės – klounai, žonglieriai, iliuzionistai. Kiekvienas 

arenoje vaidina savaip: vienas svajoja ir idealizuoja, kitas – liūdi, trečias – kviečia paskui save... 

Kam jie visa tai daro – neaišku. Kuo daugiau žmogus parodo emocijų ir aistros bendraudamas su 

kitais, tuo aukštesnis klouno profesionalumo lygis. O iliuzionistai – pas juos viskas dingsta neaišku 
kur ir atsiranda neaišku iš kur... 

 

www.kinesfera.lt 

 

 
 
 

http://www.kinesfera.lt/


Rugsėjo 14 d. (šeštadienis) 21:00 
 

EDUARDO GIMENEZ ir MA‘TANGO kvartetas  

 

Dviejų dalių koncertas. Trukmė - 1 val. 30 min. 
Muzika - Ma‘tango kvartetas:  Milda Kazakevičiūtė – smuikas, Indrė Grušelionytė – klavišiniai, 

Laimonas Salijus ir Lukas Katinas – akordeonai. Dainuoja - Eduardo Gimenez. Šokėjai - 

Eduardo Gimenez ir Ligita Zujytė 

 

Restorane – muzikiniame klube „Druskininkų Kolonada“ (V. Kudirkos g. 22), bilieto kaina - 30 Lt, 
renginio dieną - 35 Lt. 

 

Tai dainos ir šokiai, kurie kviečia nukeliauti į „Rio de la Plata“ (Sidabro Upė) tarp Urugvajaus ir 

Argentinos. Ten, kur karaliauja aistra, melancholija, viliojanti nežinomybė... Keturios jaunos, 
karštos širdys, kviečia pasivaikščioti Buenos Airių gatvėmis, kuriose gimė tango muzika – 

ilgesinga, elegantiška, kupina prarastos meilės skausmo ir mąslių žvilgsnių. Muzika, kuri tapo 

sielos kalba ir gyvenimo būdu... 

 

www.TangoAkademija.lt 
www.LatinPower.lt 

www.BalticTangoFestival.com 

www.DruskininkuKolonada.lt 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.tangoakademija.lt/
http://www.latinpower.lt/
http://www.baltictangofestival.com/
http://www.druskininkukolonada.lt/


Rugsėjo 15 d. (sekmadienis) 13:00  
 

Alytaus dramos teatras 

MEDINUKO, VARDU PINOKIS, PAMOKANČIOS ISTORIJOS 

 

Vienos dalies spektaklis vaikams pagal K. Kolodį. Trukmė – 1 val. 

Režisierė ir inscenizacijos autorė – Loreta Liausaitė. Vaidina: Onutė Gudaitytė, Inesa Pilvelyte, 

Jonas Gaižauskas, Eugenijus Rakauskas, Tomas Kunčinas, Rasa Grigutytė, Vidas Vaškius, 

Eglė Juškaitė, Erika Jasinskaitė. 

 

Druskininkų jaunimo užimtumo centre, JUC (Veisiejų g. 17), bilieto kaina vaikams – 15 Lt, 

lydintiems suaugusiems įėjimas nemokamas. 

 

Lėlių teatras mažame miestelyje. Sužavėtas vaidinimo, meistras Džepetas nusprendžia išsidrožti sau 
medinuką, su kuriuo keliautų per pasaulį ir taip užsidirbtų duonos kąsniui. Bet vos tik išskaptuotas, 

Pinokis pabėga nuo savo geradario ir patiria daugybę nuotykių. Tai spektaklis apie sunkumus, kurie 

neatsiejami nuo pastangų tapti atsakinga žmogiškąja būtybe. 

 

www.AlytausTeatras.lt 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.alytausteatras.lt/
http://www.alytausteatras.lt/2012/05/21/spektaklis-vaikams-%e2%80%9emedinuko-vardu-pinokis-pamokancios-istorijos/pinokis001/


Rugsėjo 20 d. (penktadienis) 20:00 
 

Ansamblio ROKAS IR DOMINYKA akustinis koncertas 

 

Trukmė – 1 val. 30 min. 
Dominyka Kriščiūnaitė – vokalas, ukulėlė, Rokas Jasiūnas – gitara, vokalas, Andrej Pich – 

mušamieji, perkusija. 

Druskininkų jaunimo užimtumo centre, JUC (Veisiejų g. 17), įėjimas nemokamas. 

 

Nors ir jauni, bet drauge muzikuoja jau senokai. Groja įvairaus dydžio styginiais instrumentais ir 
dainuoja.  

Muzikos stilius artimas acoustic/world/reggae/jazz/paukštelių ir kt. Visa tai susilieja į darnią 

visumą, prasmingus muzikinius pasakojimus, tiesiančius tiltus į neišsemiamus visatos tolius. 

Besiklausant norisi užsimerkti ir keliauti ieškoti žvaigždžių. 
 

www.JUC.lt 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.juc.lt/


Rugsėjo 21 d. (šeštadienis) 19:00  
FESTIVALIO UŽDARYMO SPEKTALIS 

 

Keistuolių teatras 

GERBIAMI PILIEČIAI! 

 

Vienos dalies agitacinė injekcija pagal M. Zoščenkos kūrybą. Trukmė – 1 val. 30 min. 

Režisieriai - Aidas Giniotis, Andrius Kaniava, Ieva Stundžytė, Vaidotas Žitkus. 

Vaidina - Šarūnas Banevičius, Marija Korenkaitė, Dalius Skamarakas, Justas Tertelis, Judita 

Urnikytė, Aldona Vilutytė, 

Kiti: Justė Bulytė , Jolanta Korsakienė , Akvilė Lungevičiūtė, Darius Malinauskas, Lukas 

Malinauskas, Sigitas Mickis, Jolita Petronytė, Rytis Radzevičius, Ramunė Skrebūnaitė, Daiva 

Vaitekūnaitė 

 
Druskininkų jaunimo užimtumo centre, JUC (Veisiejų g. 17), bilieto kaina - 30 Lt. 

 

Sakoma, kad žmogaus sielą geriausia gydyti menu, pavyzdžiui, teatru. Juk teatre, kur visada tvyro 

dvasinga nuotaika, kur žmonės visada arčiau idealios visuomenės, pakilus uždangai nebereikia 

šaukti, rėkti, pyktis ir rietis, - čia užtenka pasidalinti žvilgsniais, kupinais meilės ir abipusio 
nuoširdumo, geranoriškumo ir nebylių komplimentų.  

Tad džiaugdamiesi, jog esate kartu su mumis, šį kartą norėtumėm su jumis pasidalinti nedidele 

agitacine injekcija pagal M. Zoščenkos apsakymus, feljetonus ir humoreskas. Pusantros valandos 

truksiančiame visuotinės terapijos seanse visi kartu visiems laikams, linksmai graudžių ir graudžiai 
linksmų teatrinių miniatiūrų pagalba, išrausime iš mūsų pilietinės visuomenės dirvonų suvešėjusias 

piktžoles: melą, pyktį, neapykanta, sukčiavimą, smurtą, socialinę neteisybę, bukumą, žiaurumą,  

girtuoklystę. 

Ir pagaliau pradėsime vieni kitus gerbti.   

Linkėdama pasveikti, nuoširdžiai jūsų, spektaklio kūrybinė grupė pagal abėcėlę: 
 

www.keistuoliai.lt 

 

 
P.S. Dėl galimo šalutinio agitacinės injekcijos poveikio būtinai pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.  

P.P.S. Beje, teatro valytojos Onutė ir Danutė norėtų jums padėkoti, kad prieš spektaklį išsijungiate 

mobiliuosius telefonus, o po spektaklio susirenkate šiukšles. 

http://www.keistuoliai.lt/


Rugsėjo 21 d. (šeštadienis) 21:00 
 

NEDA su ansambliu 4 TANGO. VINTAŽINĖS DAINOS 

 

Dviejų dalių koncertas. Trukmė – 1 val. 30 min. 
Aranžuočių autoriai: Andrius Kulikauskas, Rimantas Giedraitis. Solistė Neda Malūnavičiūtė – 

vokalas, fleita. Dalyvauja ansamblis 4TANGO: Birutė Bagdonienė – altas, Kristina Žebrauskaitė 

– akordeonas, Feliksas Zakrevskis – fortepijonas, Donatas Bagurskas – kontrabosas. 

 

Restorane – muzikiniame klube „Druskininkų Kolonada“ (V. Kudirkos g. 22), bilieto kaina - 30 Lt, 
renginio dieną - 35 Lt. 

 

Rinktiniai lietuvių estrados šedevrai ir naujos aranžuotės, kerintis Nedos vokalas ir harmoninga 

instrumentinė palyda – tai nauja kolektyvo 4Tango programa. 
Paklausti, kodėl ryžosi praeities melodijas prikelti naujam skambesiui, atlikėjai atsako pasiilgę 

laikų, kai žodžius dainoms kūrė tikri poetai, o muziką – tikri kompozitoriai. Būtent todėl jos pakeri 

jausmingumu bei sklindančia šiluma. Tai – tarsi „vintažas”, sugrįžęs iš praeities ir atgijęs šių dienų 

gyvenime.  

 
www.Malunaviciute.webs.com 

www.4tango.lt 

www.DruskininkuKolonada.lt 

 

 
 

 
Bilietus galima įsigyti Jaunimo užimtumo centre, JUC (Veisiejų g. 17), Turizmo informacijos centre, TVIC 

(M. K. Čiurlionio g. 65), restorane- muzikiniame klube „Druskininkų Kolonada“ (V. Kudirkos g. 22) bei 

prieš valandą renginių vietose. Kontaktinis telefonas: +370 620 66228 

http://www.malunaviciute.webs.com/
http://www.4tango.lt/
http://www.druskininkukolonada.lt/


 

Daugiau informacijos www.dtf.lt ir facebook.com/DruskininkuTeatroFestivalis 

  

Festivalio pagrindiniai rėmėjai 

 

Druskininkų savivaldybė 

UAB „Šventė Jums“ 
UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ 

 

Pagrindiniai informaciniai rėmėjai 

 
Mano Druskininkai www.ManoDruskininkai.lt 

FM 99 www.FM99.lt 

 

 

 
 

http://www.dtf.lt/
https://www.facebook.com/Druskininkuteatrofestivalis?fref=ts
http://www.manodruskininkai.lt/
http://www.fm99.lt/

