RUGPJŪČIO 20 N.
17:00
17:30

„Šiaulių naktų“ atidarymas, vėliavos pakėlimas. Dalius Puzinas, Reda ir Arūnas Uogintai.

Daliaus Puzino
terasa (Vilniaus g.
213).

18:00
20:00

Menininkų socialinių kūrybinių dirbtuvių „Kilowac“ atidarymas. Į dirbtuves „Kilowac“ pakviesti šie menininkai: Miglė Kosinskaitė (https://www.original-artworks.com/migle-kosinskaite/, http://www.miglek.
com/, https://www.paveikslai.lt/en/327_migle-kosinskaite, Peeter Krosmann (http://peeterkrosmann.
eu/, https://www.paveikslai.lt/en/animalistic-paintings/26103-buy-edik-painting-by-peeter-krosmann.html,
https://www.facebook.com/pg/krosmann.art/posts/), Andrius Miežis (https://www.facebook.com/andriusmiezisartist/, https://www.saatchiart.com/arunasrutkus, https://www.facebook.com/andrius.miezis,
https://andriusmiezis.weebly.com/), Laura Guokė (https://uk.mfa.lt/uk/en/news/laura-guokes-works-at-thebp-portrait-award-2017-national-portrait-gallery, https://www.lauraguoke.com/, https://www.facebook.
com/laura.guoke), Audrius Gražys (http://www.culture.lt/ArtDB/Rap.htm, http://www.artgrazys.com/
about-me/, http://www.gabrielegallery.eu/audrius-grazys/), Meda Norbutaitė (https://www.facebook.
com/meda.norbutaite, http://www.stoneart.lt/autoportretai/autoriai/73.html, http://www.litlogos.eu/L88/
Logos_88_100_106_Norbutaite_menas.pdf ).

Buvusio „Buratino“ patalpos
(Vilniaus g. 237).

18:00
20:00

Menininkų laisvos kūrybinės dirbtuvės. Dalyvauja: Vaidas Žvirblis (http://lithuanianculture.lt/atlikejai/
vaidas-zvirblis/, https://www.paveikslai.lt/lt/526_vaidas-zvirblis, http://birdsgallery.com.au/vaidas-zvirblis-biography/ ) instaliacijos, Adomas Žudys (https://vimeo.com/243840145, https://adomaszudys.weebly.
com/ , http://www.stoneart.lt/autoportretai/autoriai/136.html ) instaliacijos ir kiti.

Buvęs „Baltijos“
restoranas (Vilniaus g. 166).

21:00**

VIP renginys su grupe NIKO. Idėjomis gyvas nebūsi. Todėl dar kartą reiškiame dėkingumą savo rėmėjams, kurie savo finansiniu indėliu padaro tai, kad Šiauliai bent kartą per metus neužmiega per visą naktį.
Todėl atsidėkodami savo rėmėjams rengiame uždarą VIP vakarą apleistame „Elnio“
fabrike,
kur
savo
įsimintiną
ir
nepakartojamą
programą
pademonstruos visame pasaulyje pripažinimo sulaukę Naujų Idėjų Kamerinis Orkestras #NICOMUSIC
13-ąjį koncertinį sezoną žymintis NIKO pastaraisiais metais debiutavo pasaulinio lygio salėse ir festivaliuose, tarp kurių - prestižinės Leipcigo „Gewandhaus“, Londono „Saint Martin-in-the-Fields“ ir
„Roundhouse“, Liepojos „Great Amber“, Maskvos Valstybinio Puškino vardo menų muziejaus koncertų salė, bei Uzedomo (Vokietija), Elverum (Norvegija), Vilniaus ir kiti svarbūs Europos festivaliai.
Kolektyvas nestato savęs į griežtus klasikos rėmus, todėl nieko keista, kad pasirodymas vyks labai netradicinėje aplinkoje - apleistame fabrike. Patalpų švara rūpinasi Valumina. Kėdėmis ir kitais rekvizitais gelbėja Chaimo Frenkelio vila ir Šiaulių kultūros centras.
„Šiaulių naktys“ visą savaitę!

„Elnio“ fabriko
3-čio aukšto salė.
(Vilniaus g.)

18:00
04:00

„Šiaulių naktys“ naktinėtojams, apsirengusiems pagal #PietinisYraVisur aprangos kodą, visą savaitę legendiniame bare KIŠENĖ 10% nuolaida gėrimui.

Baras KIŠENĖ
(Aušros al. 13).
Vilniaus g. slenksčiai. Skraidys visur ir
visada.

Šokių performansas A. Pulkaunyko VU „Kinetinis teatras“.
7:30
21:00

Visą savaitę „Šiaulių naktys“ stiliumi pasipuošę šiauliečiai gaus papildomą nuolaidą gaivinantiems gėrimams ir desertams. Visą savaitę nepamirškite paskanauti XVIII a. Bajoriško patiekalo Vereščiako. Purons
garantuoj!

Kavinė „Presto“
(Vilniaus g. 134).

RUGPJŪČIO 21 N.
10:00
18:00

Menininkų socialinės kūrybinės dirbtuvės „Kilowac“. Tiesioginė transliacija per etaplius portalą!

* - renginys mokamas.				

** - įėjimas tik su kvietimais.

Buvusio „Buratino“ patalpos
(Vilniaus g. 237).
*** - yra registracija.

10:00
18:00

Buvęs „Baltijos“
restoranas (Vilniaus g. 166).

Menininkų laisvos kūrybinės dirbtuvės.
Šokių performansas A. Pulkaunyko VU „Kinetinis teatras“.

Skraidys visur ir
visada.

22:0000:30

Eglės Vertelytės filmo „Stebuklas“ vieša peržiūra, dalyvaujant režisierei bei pagrindinio vaidmens atlikėjai
Eglei Mikulionytei. 4kart Lietuvišks Oskars Šiauliuose!

Didždvario gimnazijos sodelis,
Vilniaus g. 188
(iš dešinės pusės
kiemelyje), blogu
oru „Baltijos“
restorano antrame
aukšte, video salone „Akimirka“.

22:00
02:00 ***

Naktinio tinklinio čempionatas (pirmas toks pasaulyje ir jau ketvirtas). Ar kada bandei žaisti tinklinį NAKTĮ?
Su mini PROŽEKTORIUMI ant galvos? Su šviečiančiu kamuoliu?
KAS: Tradicinės tik Šiauliuose naktinės tinklinio varžybos 3x3.
KADA: rugpjūčio 21-22 dienomis nuo 22 val.
KUR: Šiauliuose prie tvenkinio Prūdelis.
REGISTRACIJA: Kviečiame registruotis trijų žmonių komandą, komandos sudėtyje turi būti bent viena
moteris. Registracija telefonu 8 612 07080, el.paštu gbrazlauskaite@gmail.com (NURODYKITE - komandos
narių vardus ir pavardes, komandos pavadinimą, kontaktinio asmens telefoną, iš kokio miesto esate :) )

Prūdelio pliažo
aikštynas.

„Šiaulių naktys“ naktinėtojams, apsirengusiems pagal #PietinisYraVisur aprangos kodą, visą savaitę legendiniame bare KIŠENĖ 10% gėrimui.

Baras KIŠENĖ
(Aušros al. 13).

Visą savaitę „Šiaulių naktys“ stiliumi pasipuošę šiauliečiai gaus papildomą nuolaidą gaivinantiems gėrimams ir desertams.

Kavinė „Presto“
(Vilniaus g. 134).

7:30
21:00
22:00
02:00 ***

„Šiaulių naktys“ pirčių zona. Dvi ant ratų, viena net 20-vietė!!! Pirčių zona veiks iki kito antradienio!
Graffiti „We like Jazz“ by Adomas Žudys atidarymas.

Prūdelio pliažo
aikštynas.
Planuojama vieta Regbio stadionas.

RUGPJŪČIO 22 N.
10:00
18:00

Menininkų socialinės kūrybinės dirbtuvės „Kilowac“. Tiesioginė transliacija per etaplius portalą!

Buvusio „Buratino“ patalpos
(Vilniaus g. 237).

10:00
18:00

Menininkų laisvos kūrybinės dirbtuvės.

Buvęs „Baltijos“
restoranas (Vilniaus g. 166).

15:00
15:30

„Respekc Ciapam“ performansas. Dalyvauja: miesto kavinės ir restoranai, bei cepelinų mėgėjai, kurie juos
valgys, fotografai, kurie valgys valgytojus... Nepamirškit II ciapų vietos nugalėtojų Aukštelkės “Link Šiaulių”

Centro cepelininės.

15:00
15:30

Cepelinadienis keliasi į trečiadienį. Visą savaitę nepamirškite paskanauti XVIII a. Bajoriško patiekalo Vereščiako. Purons garantuoj!

Kavinė „Presto“
(Vilniaus g. 134).

18:00
00:00 ***

„Šiaulių naktys“ pirčių zona. Dvi ant ratų, viena net 20-vietė!!! Pirčių zona veiks iki kito antradienio!

18:00
21:00 ***

Vieno kavos puodelio istorija su Viktorija Šaulyte. Visada sakiau, kad viskas prasideda nuo kavos puodelio.
Taip atsitiko ir mano gyvenime...
Dabar prie jo kviečiu visus šiauliečius į pasimatymą su manimi, wãpsva I LT dizaino namai namuose! Sukursim savo istoriją!
Renginio metu kalbėsime apie drabužių derinimą, kūrybą, savęs išraišką bei kaip pasirinkti tinkamus variantus savo figūros tipui. Žaisime su drabužiais. Ir ne tik tai. Tikiu, kad turėsim smagų laiką pokalbiams,
diskusijoms bei vieni kitiems! Pasimatom! Bučkis.
Vietų skaičius ribotas.
Registracija : puodelioistorija@gmail.com (vardas, pavardė, amžius, telefono numeris, el.paštas)

wãpsva I LT
dizaino namai
(Vilniaus g. 138).

19:00
21:00

„Šiaulių naktys“ pristato: Pirmasis ŠiAulių SLEMS. Eksperimentalinis žuodžių mūšis be riėmų su EXTREME
LT hip-hop šokiėjais, DJ performansu. Slemą ved Renata Karvelis. Dalyvauj poetai, kur neieška eilių kišeniese
iš Šiaulių ir svečiai profesionalai iš Klaipėdos. Norintys dalyvauti SLEME susisiekit su mumi (min@naktys.lt)

Buvęs „Baltijos“
restoranas (Vilniaus g. 166).

19:00
22:00 ***

„Šiaulių naktys“ išskirtinis tradicinis protų mūšis „Ko nežino Kazys?“ Juonė Pastuogė kiemelyje. Registracija būtina! Dalyviai gali registruotis iki Rugpjūčio 21 d. puslapyje https://www.plaknk.lt/
Tai kas savaitę vykstantis tradicinis protų galiūnų turnyras. Organizatoriai tikisi, kad bent
keletas klausimų ar net vienas iš penkių turų bus skirtas Šiaulių naktims, 90’s ar Pietiniui.
Todėl registruokitės. Ir ruoškitės turnyrui.

Juonė Pastuogė
kiemelis.

* - renginys mokamas.				

** - įėjimas tik su kvietimais.

Prūdelio pliažo
aikštynas.

*** - yra registracija.

22:00
02:00 ***

Naktinio tinklinio čempionatas (pirmas toks pasaulyje ir jau ketvirtas). Ar kada bandei žaisti tinklinį NAKTĮ?
Su mini PROŽEKTORIUMI ant galvos? Su šviečiančiu kamuoliu?
KAS: Tradicinės tik Šiauliuose naktinės tinklinio varžybos 3x3.
KADA: rugpjūčio 21-22 dienomis nuo 22 val.
KUR: Šiauliuose prie tvenkinio Prūdelis.
REGISTRACIJA: Kviečiame registruotis trijų žmonių komandą, komandos sudėtyje turi būti ne mažiau kaip
viena moteris. Registracija telefonu 8 612 07080, el.paštu gbrazlauskaite@gmail.com (NURODYKITE - komandos narių vardus ir pavardes, komandos pavadinimą, kontaktinio asmens kontaktinį telefoną, iš kokio
miesto esate :) )

Prūdelio pliažo
aikštynas.

Šokių performansas A. Pulkaunyko VU „Kinetinis teatras“.

Miesc. Skraidys
visur ir visada.

18:00
04:00

„Šiaulių naktys“ naktinėtojams, apsirengusiems pagal #PietinisYraVisur aprangos kodą, visą savaitę legendiniame bare KIŠENĖ 10% nuolaida gėrimui.

Baras KIŠENĖ
(Aušros al. 13).

7:30
21:00

Visą savaitę „Šiaulių naktys“ stiliumi pasipuošę šiauliečiai gaus papildomą nuolaidą gaivinantiems gėrimams ir desertams. Visą savaitę nepamirškite paskanauti XVIII a. Bajoriško patiekalo Vereščiako. Purons
garantuoj!

Kavinė „Presto“
(Vilniaus g. 134).

RUGPJŪČIO 23 N.
10:00
18:00

Menininkų socialinės kūrybinės dirbtuvės „Kilowac“. Tiesioginė transliacija per etaplius portalą!

Buvusio „Buratino“ patalpos
(Vilniaus g. 237).

10:00
18:00

Menininkų laisvos kūrybinės dirbtuvės.

Buvęs „Baltijos“
restoranas (Vilniaus g. 166).

Kūrybinės dirbtuvės (workshop) „DERMANTINS“.
„ŠIAULIŲ NAKTYS“ aprangos originalų ir padielkių megiejus, kvieč dar kartą prisimint Šiaulius prieš 30
metų, kuomet klestieja štukų ir padielkių versliuks. Dermantins (dirbtinė uoda) tuomet atstuoja tikrą odą,
daug kas nesuprata i pasiūti gaminiai visai fainiai atruode.
Kviečiam pažengusias siuvime mergelikes ir bobikes į kūrybines padielkių dirbtuvikes pasisiūti dermantinines terbikes.
Renginio pabaigoje supažindinsime visus su to meto mados tendencijomis, demonstruosime ir pristatysime kūrybinių dirbtuvių terbikių kolekciją.
DERMANTINS - VĖL MADINGS IR VEGANŲ PRIPAŽINTS!
Renginys nemokamas, būtina išankstinė registracija tel. +370 656 70870, dirbtuvių dalyvių kiekis ribotas.

D. Janulevičienės
siuvimo kursai
(Tilžės g. 168-1,
Šiauliai).

Smagios lenktynės po Šiaulius „Išbandyk save“. Tuoks kaip ir mažs saves pakankinims.

Šiaulių viešbutis
(Draugystės prospektas, 25).

15:00
18:00 ***

18:30
19:30

Teatrų naktis. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Žiurkiagalviai”. Mokamas renginys. Bilietus galite įsigyti
bilietai.lt kasose. ATŠAUKTA.

Šiaulių valstybinio
dramos teatro
Mažoji salė. (Tilžės
g. 155).

20:00
21:00

Teatrų naktis. Naisių vasaros teatro „Beprotiškai fantastiškos Maestro Vytauto Kernagio dainos“.

„Saulės“ koncertų
salė (Tilžės g. 140).

20:00
21:30

Naktinės lenktynės Drift&Go trasoje.

Architektų gatvėje
esančioje aikštėje.

20:00
22:00

Orientacinis pasivaikščiojimas „Vydūno keliais“.

19:00
20:00 *

20:00
23:00 *

Didždvario gimnazija (Vilniaus g.
188).

Ekskursija „Roko lydimi, laisvo žodžio vedami. Sąjūdis“. Šiemet minime Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30 metų sukaktį, 2018-ieji paskelbti Sąjūdžio metais. Atgimimo banga, užliejusi ir Šiaulius, bendraminčius vienijo daugiatūkstantines minias sutraukusiuose „Roko maršuose per
Lietuvą“, laisvės mintis skleidė naujuose, nuo vienos partinės ideologijos nepriklausančiuose
leidiniuose. Šiaulių spaustuvėje „Titnagas“ buvo spausdinami ne tik Lietuvos sąjūdžio, bet ir latvių,
rusų, baltarusių opoziciniai leidiniai – amžininkai suskaičiavo, kad jų buvo per 2 milijonus egzempliorių.
Pluoštelį to meto leidinių bus galima pavartyti Kovo 11-ąją svetingai duris šventei ir ekskursantams atvėrusiame
Vandentvarkos muziejuje. Čia lauks unikali pažintis su Šiaulių vandenyse 1988 m. spalio 31 d. įkurtos Sąjūdžio
grupės pagrindiniu iniciatoriumi ir nepakartojamu Šiaulių sąjūdžio fotometraštininku Romualdu Struoga.
Tai įvykiai, kuriuos ne vienas dar puikiai pamena, buvo aktyvus dalyvis. Prisijunkite prie ekskursijos ir
padėkite atkurti ėjimo Nepriklausomybės link istoriją!
Gidės Elona Limantienė ir Jūratė Sobutienė.
Ekskursija nemokama, prasideda nuo Šiaulių dailės galerijos, Vilniaus g. 245.
Informacija el. paštu tic@siauliai.lt arba tel. (8~41) 523 110.

* - renginys mokamas.				

** - įėjimas tik su kvietimais.

Ekskursija nemokama, prasideda
nuo Šiaulių dailės
galerijos (Vilniaus
g. 245).

*** - yra registracija.

22:00
22:30

Performensas su garsu ir skulptūra - OXYGEN (deguonis).
Skirtas paminėti Juodojo kaspino dieną.
Autoriai: garso instaliacija Gintautas Gasvevičius, skulptūros autorius Gintautas Lukošaitis.

22:00
23.15 *

Teatrų naktis. Ainio Storpirščio ir grupės „Vandenynas” pasirodymas. Mokamas renginys. Bilietus galite
įsigyti bilietai.lt kasose. ATŠAUKTA!

23:00
23:10

LAPĖS „uždegimas“. Lemona ir komandos instaliacija.

Salduvės piliakalnis. Transportas nuo Lapės
pirmyn ir atgal.
Šiaulių apskrities
P. Višinskio viešoji
biblioteka (Aušros
al. 62).
Talkšos ežero
pakrantė.
„Fox Spot“ vandenlenčių sporto
parkas (Meškerių
g., Šiauliai).

23:30
00:30

Teatrų naktis. Šiaulių valstybinio dramos teatro spektaklio „Mindaugas“ eskizas.

18:00
04:00

„Šiaulių naktys“ naktinėtojams, apsirengusiems pagal #PietinisYraVisur aprangos kodą, visą savaitę legendiniame bare KIŠENĖ 10% nuolaida gėrimui.

Baras KIŠENĖ
(Aušros al. 13).

7:30
21:00

Visą savaitę „Šiaulių naktys“ stiliumi pasipuošę šiauliečiai gaus papildomą nuolaidą gaivinantiems gėrimams ir desertams. Visą savaitę nepamirškite paskanauti XVIII a. Bajoriško patiekalo Vereščiako. Purons
garantuoj!

Kavinė „Presto“
(Vilniaus g. 134).

Šokių performansas A. Pulkaunyko VU „Kinetinis teatras“.

Centrs. Skraidys
visur ir visada.

RUGPJŪČIO 24 N.
10:00
18:00

Menininkų socialinės kūrybinės dirbtuvės „Kilowac“. Tiesioginė transliacija per etaplius portalą!

Buvusio „Buratino“ patalpos
(Vilniaus g. 237).

10:00
18:00

Menininkų laisvos kūrybinės dirbtuvės.

Buvęs „Baltijos“
restoranas (Vilniaus g. 166).

10:00
21:00

Zuffy Boutique jungiasi prie naktinio Šiaulių gyvenimo ir naktūnams duris bus atvėrę iki pat 21 val. Kokia
šventė be nuolaidų?

Vilniaus g. 146

18:00
24:00

Gyvūnų globos namų „Šiaulių letenėlė“ siocialinė akcija „Remk letenėlę pinigėliu, gauk kavinej nuolaidėlę“.

Šalia buvusio „Buratino“ patalpos
(Vilniaus g. 237).

18:00
03:00

„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“ palapinės.

Šalia buvusio „Buratino“ patalpos
(Vilniaus g. 237).

10:00
03:00

„Mes rasime jūsų triumfo arką“.

10:00
24:00

Gražias bufetavas, varškės spurgikes, tirpi kava su kondensofke, sasyskas su garstyčiam, pomidorų sultys
su druskike. 10% nuolaidžike su „Šiaulių letenėlės“ pinigėliais.

Kavinė „Arkos“
(Vilniaus g. 213).

10:00
03:00

Centro šokoladinė
(Vilniaus g. 134).
2MENIU (Aušros
al. 54-22)

17:00
04:00

“Pankų rojus”

10:00
03:00

Fiejų i Geziukų susiburima tašks

16:00
04:00

Disco vakarėlis iki ryto

Rock&Roll Pub
(Vilniaus g. 128)
Varpas 154 (Vilniaus g. 154).
W1642 PUBlick
house (Vasario
16-osios g. 42)

11:00
03:00

90-ųjų vakarėlis, graži muzikike, mergikes i tradicine „Silkė pataluose“

20:00
03:00

Normali viečike pabūt’ su panike. Romantinis vakaras skambant muzikikei

18:00
04:00

„Saulės picoj“ per „Šiaulių naktis“ startuoj Mėnulio pica. Tik „Šiaulių naktys“ metu! Privalai paragauti, bo
tapsi lunatiku.

* - renginys mokamas.				

** - įėjimas tik su kvietimais.

Kapitonas morganas (Vilniaus g.
183)
Sakura (P.
Višinskio g. 41b).
„Saulės pica“
(Draugystės pr.
21).

*** - yra registracija.

Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio
biblioteka, Konferencijų salė (Aušros
al. 62).

19:00
20:30

Susitikimas su bestselerio „Laimingi šunsnukiai“ ir tinklaraščio monaco.lt autoriumi Alex Monaco ir knygos
„Sielos drabužiai arba becukris A.“ pristatymas.

20:00
20:45

Šokių performansas A. Pulkaunyko VU „Kinetinis teatras“ spektaklis „DUALAI“.

20:00
03:00

Muzikinis vakaras akomponuojant dainininkei Dangei - „Čia renkasi bohema“.

20:00
07:00

„Nuo ko gyvenims 90-ais tapdava saldesnis“- kultūrinė ekskursija. -10% nuolaida užkandai*

20:00
21:00

Hipių vakars su gitara prie lauža. Bet be metala lauža - muzikinis vakaras su gitariste bei dainininke Elze
Urbietyte.

20:00
24:00

Splius palapinėje piešimas šviesa. Ateik. Piešk šviesomis.

21:00
03:00

Turbūt skaniauses picikes i geriauses kebabs Šiauliuose lauks geziukų ir gezikių Gedimynkėj centriuke. Sočei
bus ne tik maista, bet i nusimata smagus vakars su kentu DJ Ovyda. I da nuolaida su Naktų euriuku picai 10%.

Gedimino pica
(Vilniaus g. 167).

17:00
23:00 *

Veiks Radijo ir televizijos muziejus. „Šiaulių naktų“ dalyviams įėjimas į muziejų kainuos tik 1 EUR. Moksleiviai
muziejuose gali lankytis nemokamai. Nuolaidos netaikomos.

Radijo ir televizijos
muziejus.

18:00
00:00

Projekc: „Video salons „Akimirka“.
Šūkis: Pasauline kina šedevrai - tik video salone „Akimirka“, tik „Baltijos“ restorane ir tik per „Šiaulių naktis“!

Buvęs „Baltijos“ restoranas
(Vilniaus g. 166, 2
aukštas).

18:00
01:00

ŠIAULIAI JAZZ’18.
Reinless [LT],
Giedrius Nakas quartet [LT],
Ąžuolas Paulauskas ir grupė [LT],
Kasparas Petkus Selection [LT],
Mirage jazz orchestra [LV],
Ąžuoliniai Berželiai [LT]

18:00
03:00

Prie “Žiburio”
knygyno
Avenue Brasserie
(Vilniaus g. 146).
Kokteilių baras
Bottoms UP (Vasario 16-osios g. 51).
Caffe-Inne (Vilniaus g. 136).
Šalia Šiaulių turizmo ir informacijos
centro (ŠTIC)
(Vilniaus g. 213).

Trys nykštukai
pagrandukai

Buvęs „Baltijos“ restoranas
(Vilniaus g. 166, 2
aukštas).

Naktų kino programa video salione, klipų demontracija.
Ekskursija autobusu „Pietinia kronikas gyvai“. Šiaulių turizmo informacijos centras ir „Šiaulių naktys“ pristato „Pietinia kronikas gyvai“ rugpjūčio 24 d. (penktad.) 18 val.
Ekskursija autobusu bus sugrįžimas į posovietinio gyvenimo virsmą, laukinį kapitalizmą, Pietinio spindesį ir
skurdą.
Kiečiausia VIP ekskursija pagal šiuolaikinės literatūros bestselerį, Rimanto Kmitos romaną „Pietinia kronikas“. Knyga sukėlusi visuotinį ažiotažą, ir 2017-aisiais pripažinta geriausia Metų knyga Lietuvoje!
Į topinę ekskursiją važiuoja ir studentai, ir prezidentai. A kuo jūs blogesni?
Po ekskursijos ekskliuzyvinis pasiūlymas – Rimanto Kmitos romanas „Pietinia kronikas“ su autoriaus autografu ir palinkėjimais.
Ekskursijos pradžia nuo Turizmo informacijos centro, Vilniaus g. 213.
Gidas Aivaras Rusevičius.
Trukmė apie 2 val.
Bilieto kaina tik 6 EUR.
Bilietą galima įsigyti Turizmo informacijos centre, reikalinga išankstinė registracija el.paštu tic@siauliai.lt
arba tel. (8~41) 523 110. Mokėti galima pavedimu a/s LT53 7300 0101 3321 2791.

Šiaulių turizmo
ir informacijos
centras (ŠTIC)
(Vilniaus g. 213).

18:00
23:00 *

Veiks Dviračių muziejus. „Šiaulių naktų“ dalyviams įėjimas į muziejų kainuos tik 1 EUR. Moksleiviai muziejuose gali lankytis nemokamai. Nuolaidos netaikomos.

Dviračių muziejus
(Vilniaus g. 139).

19:00
22:00

Žaidimas „Labirintas“. Įveikinėdami labirinto užduotis, dalyviai turės galimybę išbandyti įvairias veiklas ir
susipažinti su bibliotekos erdvėmis. Dalyvauti gali ir maži, ir dideli!

Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio
viešoji biblioteka
(Aušros al. 62).

19:00
23:00

Specialus SunCity Crosfit iššūkis „Šiaulių naktys“ lankytojams.

SunCity Crossfit
(Vilniaus g. 237).

18:00
21:00 *
21:00
23:00 *

* - renginys mokamas.				

** - įėjimas tik su kvietimais.

*** - yra registracija.

20:00
02:00

Šiaulių senjorų palapinė „Močiučių blyneliai“ šalia buvusio kino teatras „Laikas“.
Renginyje „Šiaulių naktys“ kartu su Šiaulių bočiais dalyvaus Kelmės bočiai, pirmininkas Zigmas Filipavičius.

Šalia buvusio
„Laiko“ kino
teatro.

20:00
02:00

DJ festivalis „Old DJ fest“.
Dalyvauja: Dj Nionis (Gintaras Banionis), Dj Senis (Romualdas Volodka), dj Tomas (Tomas Auga), dj Classics (Aurelijus Baltrušaitis), dj Ryčka (Ričardas Staniulis), dj CD (Andrius Senkus), dj Caramba (Egidijus Anglickis), dj Kipshas (Marius Vaškys), dj Gintas Tutti (Gintas Svirplys), Mc SuperSonic Turbo Sexy Boom Boy Kyzzas (Romualdas Baravykas)
Renginio metu vyks olimpinis bėgimas su moteriškais aukštakulniais.

Bromas šalia ŠTIC
(Vilniaus g. 213).

20:00
22:00 *

Ekskursija „Šiauliai: pakiemiais, pagrioviais, patvoriais“. Visų pamėgta ir labai laukiama ekskursija „Šiaulių
naktyse“ rugpjūčio 24 d. (penktad.).
19.19 val. tų ekskursantų, kurie norės pradėti ekskursiją pasistiprinę senovės keliautojų patiekalu „Vereščiakas“, gidas Saulius Stasiūnas lauks „Presto“ kavinėje (Vilniaus g. 134).
Patiekalo kaina 6 EUR
20.00 val. tiems, kurie prieš kelionę laikosi dietos režimo, ekskursija prasideda nuo Turizmo informacijos
centro, Vilniaus g. 213.
Ekskursijos kaina 3 EUR
Bilietą galima įsigyti Turizmo informacijos centre, reikalinga išankstinė registracija el.paštu tic@siauliai.lt
arba tel. (8~41) 523 110. Mokėti galima pavedimu a/s LT53 7300 0101 3321 2791.
Turizmo informacijos centras pasilieka teisę keisti renginių programą.

Šiaulių turizmo
ir informacijos
centras (ŠTIC)
(Vilniaus g. 213).

20:00
.... ***

Futbolo akademija „Šiauliai“ ir Šiaulių apskrities futbolo federacija 2018 metais prisijungia prie „Šiaulių naktų“!
Rugpjūčio 24 dieną, nuo 20 valandos, Šiaulių pėsčiųjų bulvare futbolininkai kvies Šiaulių miesto gyventojus
bei svečius išbandyti naują atrakciją - žmonių stalo futbolą!
Kviečiame suburti savo komandą iš šešių žmonių!
Registruoti komandas galite iki rugpjūčio 22 dienos el. paštu mangirdas.mirauskas@siauliufa.lt arba info@
saff.lt.
Nu tai fainei ka nesinor pabaigt.

Šalia Didždvario
gimnazijos (Vilniaus g. 188) -

22:00
05:00*

„Šiaulių naktys“ „Elnys“. ANNA HANNA (Resolute, Vilnius Metro, RU)
ERIC PAQUET (Napalmeon rockets, FR)
D I N (Micronica, LV)
PHUNK x PUČINI (-1, Autentika, LT)
Instaliacijos:
SILLYCAT (PZS)
Įėjimas: 10 EUR.
Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ir keisti programą, bei neįleisti nepageidaujamų ir neadekvačių asmenų be papildomo paaiškinimo.

„Elnio“ fabrikas
(Vilniaus g.).

22:22

SUGALVOK NORĄ IR PALEISK ŠVIEČIANTĮ BALIONĄ! Šiaulių naktys sužibs ir prie Oranžinės salos magišku
laiku 22 val. 22 min. Čiupk draugus, brolį, sesę, vaikučius ir atkeliauk pas mus sudalyvauti norų išsipildymo
rituale. Visi drauge paleisime į dangų šviečiančius balionus ir pasigėrėsime gražiu reginiu. Balionus įsigysi
Oranžinėje saloje ir tuo paremsi Šiaulių letenėlę. (Tavo išlaidos vienam balionui 1,50 eur)

Oranžinė sala,
P.Višinskio 32 (prie
universiteto)

18:00
04:00

„Šiaulių naktys“ naktinėtojams, apsirengusiems pagal #PietinisYraVisur aprangos kodą, visą savaitę legendiniame bare KIŠENĖ 10% nuolaida gėrimui.

Baras KIŠENĖ
(Aušros al. 13).

7:30
21:00

Visą savaitę „Šiaulių naktys“ stiliumi pasipuošę šiauliečiai gaus papildomą nuolaidą gaivinantiems gėrimams ir desertams. Visą savaitę nepamirškite paskanauti XVIII a. Bajoriško patiekalo Vereščiako. Purons
garantuoj!

Kavinė „Presto“
(Vilniaus g. 134).

RUGPJŪČIO 25 N.
10:00
18:00

Menininkų socialinės kūrybinės dirbtuvės „Kilowac“.

Buvusio „Buratino“ patalpos
(Vilniaus g. 237).

10:00
18:00

Menininkų laisvos kūrybinės dirbtuvės.

Buvęs „Baltijos“
restoranas (Vilniaus g. 166).
Centrinis bulvaras,
Vilniaus g., nuo
pagrindinės
scenos.

14:00
14:30

Socialinė akcija „Mūsų karaliai“.

14:30
15:30

„Šiaulių naktys“ Karalienės ir Karaliaus puota.

Avenue Brasserie
(Vilniaus g. 146).

18:00
24:00

Gyvūnų globos namų „Šiaulių letenėlė“ siocialinė akcija „Remk letenėlę pinigėliu, gauk kavinej nuolaidėlę“.

Šalia buvusio „Buratino“ patalpos
(Vilniaus g. 237).

* - renginys mokamas.				

** - įėjimas tik su kvietimais.

*** - yra registracija.

18:00
03:00

„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“ palapinės.

10:00
03:00

„Mes rasime jūsų triumfo arką“.

10:00
03:00

Gražias bufetavas, varškės spurgikes, tirpi kava su kondensofke, sasyskas su garstyčiam, pomidorų sultys
su druskike. 10% nuolaidžike su „Šiaulių letenėlės“ pinigėliais.

Šalia buvusio „Buratino“ patalpos
(Vilniaus g. 237).
Kavinė „Arkos“
(Vilniaus g. 213).

20:00
22:00

Centro šokoladinė
(Vilniaus g. 134).
2MENIU (Aušros
al. 54-22)

20:00
21:00

“Salida” šokių mokykla - drebins, šokdins visus, mokys, svaigins svingu, kvies judinti klubus (vad. Justinas
Jurkaitis ir Vita Butnorienė)

17:00
04:00

CHURCH ON WHEELS koncertas.

12:00
03:00

90-ųjų vakarėlis, graži muzikike, mergikes i tradicine „Silkė pataluose“

Kapitonas morganas (Vilniaus g.
183)

10:00
03:00

Fiejų ir Geziukų susiburima tašks

Varpas 154 (Vilniaus g. 154).

10:00
03:00

Normali viečike pabūt’ su panike. Romantika rajuone su Elze Urbietyte

Sakura (P.
Višinskio g. 41b).

18:00
03:00

„Saulės picoj“ per „Šiaulių naktis“ startuoj Mėnulio pica. Tik „Šiaulių naktys“ metu! Privalai paragauti, bo
tapsi lunatiku.

„Saulės pica“
(Draugystės pr.
21).

16:00
04:00

Groove Funky vakarėlis su Kinder Straik

W1642 PUBlick
house (Vasario
16-osios g. 42).

20:00
07:00

„Nuo ko gyvenims 90-ais tapdava saldesnis“- kultūrinė ekskursija. -10% nuolaida užkandai*

10:00
23:00

Hipių vakars su gitara prie lauža. Bet be lauža - muzikinis vakaras .

10:00
03:00

Turbūt skaniauses picikes i geriauses kebabs Šiauliuose lauks geziukų ir gezikių Gedimynkėj centriuke. Sočei
bus ne tik maista bet i nusimata smagus vakars su kentu DJ Ovyda. I da nuolaida su Naktų euriuku picai 10%.

Gedimino pica
(Vilniaus g. 167).

22:00
22:20

Akcija - eitynės „ŠVIEČIANTIS ŽMOGUS“, kurių metu vyks sukurtų meno objektų ir šviestuvų galutinis rezultatas - paroda.

Kaštonų alėja iki
Lapės.

22:20
23:20

Šviesiausio žmogaus apdovanojimai, šviečiančio žmogaus ir transporto priemonės apdovanojimai.

18:00
00:00

Projekc: „Video salons „Akimirka“.
Šūkis: Pasauline kina šedevrai - tik video salone „Akimirka“, tik „Baltijos“ restorane ir tik per „Šiaulių naktis“!

18:00
01:00

ŠIAULIAI JAZZ’18.
Rakija Klezmer Orkestar [LT],
Celsijus [LT],
Džiazlaif [LT],
FunCOOLio [LV],
DAYO [BG]

18:00
03:00

Rock&Roll Pub
(Vilniaus g. 128)

Kokteilių baras
Bottoms UP (Vasario 16-osios g. 51).
Caffe-Inne (Vilniaus g. 136).

“Deganti” Lapė
snapė prie Talkšos
Buvęs „Baltijos“ restoranas
(Vilniaus g. 166, 2
aukštas).

Trys nykštukai
(Vilniaus g.)

Naktų kino programa su video salonais, klipų demontracija.

* - renginys mokamas.				

ŠTIC

** - įėjimas tik su kvietimais.

Buvęs „Baltijos“ restoranas
(Vilniaus g. 166, 2
aukštas).

*** - yra registracija.

Ekskursija autobusu „Pietinia kronikas gyvai“. Šiaulių turizmo informacijos centras ir „Šiaulių naktys“ pristato „Pietinia kronikas gyvai“ rugpjūčio 24 d. (penktad.) 18 val.
Ekskursija autobusu bus sugrįžimas į posovietinio gyvenimo virsmą, laukinį kapitalizmą, Pietinio spindesį ir
skurdą.
Kiečiausia VIP ekskursija pagal šiuolaikinės literatūros bestselerį, Rimanto Kmitos romaną „Pietinia kronikas“. Knyga, sukėlusi visuotinį ažiotažą ir 2017-aisiais pripažinta geriausia Metų knyga Lietuvoje!
Į topinę ekskursiją važiuoja ir studentai, ir prezidentai. A kuo jūs blogesni?
Po ekskursijos ekskliuzyvinis pasiūlymas – Rimanto Kmitos romanas „Pietinia kronikas“ su autoriaus autografu ir palinkėjimais.
Ekskursijos pradžia nuo Turizmo informacijos centro, Vilniaus g. 213
Gidas Aivaras Rusevičius.
Trukmė apie 2 val.
Bilieto kaina tik 6 EUR.
Bilietą galima įsigyti Turizmo informacijos centre, reikalinga išankstinė registracija el.paštu tic@siauliai.lt
arba tel. (8~41) 523 110. Mokėti galima pavedimu a/s LT53 7300 0101 3321 2791.

Šiaulių turizmo
ir informacijos
centras (ŠTIC)
(Vilniaus g. 213).

19:00
01:00

Konferencija, socialinio akto ir meno vakarienė „Balsai tamsoje“. Šiemet projektas „Socialinės jungtys“
svečiuojasi „Šiaulių naktyse“.
Konferencija SPEAK UP! BALSAI TAMSOJE išbalansuoti socialines ribas.
Šiaulių miesto, kaip ir Lietuvos, visuomenės sveikata dar turi išsaugojusi tam tikrų tamsių dėmių, kurios
atsispindi per vis rečiau pasirodančius, tačiau neišnykusius iš kasdienybės naratyvo išpuolius ar incidentus,
kilusius iš vis dar gajos neapykantos kultūros. Todėl tamsa, kaip vienijantis elementas, pasirinktas konferencijoje, meninėje akcijoje/vakarėlyje „Balsai tamsoje“.
Renginio programos metu bus prisimintos visuomenės į periferijos tamsumas nustumiamos socialinės ir
dažnai marginalizuojamos grupės, kalbama jas liečiančiomis temomis, kartu ieškant galimų atsakymų ar
sprendimų, o gal tiesiog iškeliant kitiems arba sau teisingus klausimus apie mūsų visų kasdienybėje egzistuojančius tamsiuosius gyvenimo užkaborius.
RENGINIO MENIU dar derinimas, bet pradžia 19:00 ir tęsis iki kitos paros pradžios. Jo metu atėjusieji galės
paklausyti ir išvysti pranešimus, diskusijas, filmų peržiūras, menines akcijas, sudalyvauti „Gyvojoje bibliotekoje“ arba, tiesiog, pasiklausyti muzikos ir laisvojo žodžio dalinėje arba visiškoje tamsoje.
VISUOMENĖS SCENARIJAI:
BOGUSLAVAS GRUŽEVSKIS - Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas, VU profesorius ; GEDIMINAS NAVAITIS –
Psichologas, Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto socialinio darbo katedros docentas.
DOVILĖ ŠAKALIENĖ – ilgametė nevyriausybininkė, žmogaus teisių ekspertė, Seimo narė.
MENO VAKARIENĖ:
Meninkė Živilė Žvėrūna ir dramaturgė, prozininkė Lina Simutytė – projektas „Betonas“; NEPATOGUS KINAS
su filmu „Suaugėliai“; Atviras mikrofonas.
ŽMONIŲ ISTORIJOS:
Balsų tamsoje gyvoji biblioteka ; Išeik iš savo komforto zonos – prisiliesk prie tamsos, kuri yra aplink tave,
nors tu ir apsimeti, kad jos nematai!
Klausk: socialinesjungtys@gmail.com arba FB LINA LUKYTE, ANDRIUS SKUOLIS
Sek naujienas: https://www.facebook.com/SOCIALIN%C4%96S-JUNGTYS-267152730340930/?ref=br_rs
Nežinojimas, baimės ir stereotipinis mąstymas užveria, bet ne atveria pasaulį. Tai įvykis, kuris reiškia išdrįsti
pažinti ir įveikti nusistovėjusias mąstymo formas. Apie socialines problemas, kurios nevisada patogios ar
girdimos, apie žmones, kurie nevisada girdimi ir išstumti.
Konferencija inicijuota projekto #Socialinės jungtys, siekiant skatinti tolerantiškos bendruomenės kūrimąsi,
įvairių socialinių grupių integraciją ir įgalinimą.
Esant poreikiui galime parengti pažymėjimus. Konferencijos programa bus detalizuota neužilgo.

Šiaulių dailės
galerija (Vilniaus
g. 245).

19:00
23:00

Specialus SunCity Crosfit iššūkis „Šiaulių naktys“ lankytojams.

SunCity Crossfit
(Vilniaus g. 237)

20:00
02:00

Šiaulių senjorų palapinė „Močiučių blyneliai“ šalia buvusio kino teatro „Laikas“.
Renginyje „Šiaulių naktys“ kartu su Šiaulių bočiais dalyvaus Pakruojo r. Mikniūnų bendruomenė, vadovas
Karolis Račkauskas.

Šalia buvusio
„Laiko“ kino
teatro.

20:00
02:00

Renkam šaiką: Malkų sugrįžimas. Ė! Taigi sakau ĖĖ! Renkam šaikele, nes da lika nepakrautų malkelių po
praeitų metų.
Kiekvienais metais smagu, kai pietinis atgimsta ir atbudina visą miestą bei leidžia nemiegoti iki paryčių. Šiais metais nemiegosime ir mes, o į mūsų barą vėl atvyksta BUDULIS. Bus visko ir MASĖS!
ĮĖJIMAS KAIP VISADA NEMOKAMAS!
RENGINIO METU BUS FILMUOJAMA IR FOTOGRAFUOJAMA.

Cask 215 (Vilniaus
g. 215).

20:00
21:30

Afrikos būgnai neatsilieka nuo pietinio ir atvaro į centrą projektui Šiauliai UNITE! Šaknys yra aiškios - Šiauliai
- būgnininkų miesc, todėl mes labai kviečiam dar kartą paminėti Lietuvos šimtmetį su 100 būgnų! Grosim
100 decibelų garsiau nei leidžia įstatymai, kviečiam pirmąjį 100 - uką paminėti vieną kiečiausių festivalių „ŠIAULIŲ NAKTYS“. Jau kitą savaitę! auka 3 EUR.

Buvęs Baltijos
restoranas

18:00
20:30*
21:00
23:00*

* - renginys mokamas.				

** - įėjimas tik su kvietimais.

*** - yra registracija.

20:00
22:00 *

20:00
24:00

Ekskursija „Šiauliai: pakiemiais, pagrioviais, patvoriais“. Visų pamėgta ir labai laukiama ekskursija „Šiaulių
naktyse“ rugpjūčio 25 d. (šeštad.).
19.19 val. tų ekskursantų, kurie norės pradėti ekskursiją pasistiprinę senovės keliautojų patiekalu „Vereščiakas“, gidas Saulius Stasiūnas lauks „Presto“ kavinėje, Vilniaus g. 134.
Patiekalo kaina 6 EUR
20.00 val. tiems, kurie prieš kelionę laikosi dietos režimo, ekskursija prasideda nuo Turizmo informacijos
centro, Vilniaus g. 213.
Ekskursijos kaina 3 EUR
Bilietą galima įsigyti Turizmo informacijos centre, reikalinga išankstinė registracija el.paštu tic@siauliai.lt
arba tel. (8~41) 523 110. Mokėti galima pavedimu a/s LT53 7300 0101 3321 2791.
Turizmo informacijos centras pasilieka teisę keisti renginių programą.

Šiaulių turizmo
ir informacijos
centras (ŠTIC)
(Vilniaus g. 213).

Šalia Šiaulių turizmo ir informacijos
centro (ŠTIC)
(Vilniaus g. 213).

Splius plapinėje piešimas šviesa. Ateik. Piešk šviesa.

22:00
05:00 *

Šiaulių naktys „Elnys“. ANNA HANNA (Resolute, Vilnius Metro, RU)
ERIC PAQUET (Napalmeon rockets, FR)
D I N (Micronica, LV)
PHUNK x PUČINI (-1, Autentika, LT)
Instaliacijos:
SILLYCAT (PZS)
Įėjimas: 10 EUR
Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ir keisti programą, bei neįleisti nepageidaujamų ir neadekvačių asmenų be papildomo paaiškinimo.

„Elnio“ fabrikas
(Vilniaus g.).

18:00
04:00

„Šiaulių naktys“ naktinėtojams, apsirengusiems pagal #PietinisYraVisur aprangos kodą, visą savaitę legendiniame bare KIŠENĖ 10% nuolaida gėrimui.

Baras KIŠENĖ
(Aušros al. 13).

7:30
21:00

Visą savaitę Šiaulių naktų stiliumi pasipuošę šiauliečiai gaus papildomą nuolaidą gaivinantiems gėrimams ir
desertams.

Kavinė „Presto“
(Vilniaus g. 134).

* - renginys mokamas.				

** - įėjimas tik su kvietimais.

*** - yra registracija.

