
Mirė garso 
režisierius
Eidamas 73-iuosius metus, liepos 10 
dieną mirė vienas žymiausių Lietu-
vos kine garso režisierių, Lietuvos 
kinematografininkų sąjungos Garso 
gildijos narys ir ilgametis šios gildijos 
patikėtinis Romualdas Fedaravičius. 
Lietuvos kino profesionalų itin ger-
biamas ir mylimas neeilinio talento 
garso režisierius R.Fedaravičius dir-
bo su daugeliu garsių Lietuvos re-
žisierių. Pastarąjį dešimtmetį nema-
žai kūrybinės energijos ir profesinių 
įgūdžių jis atidavė Lietuvos operos 
ir baleto teatro garso studijai. Pa-
gerbti jo urną bus galima Vilniaus 
laidojimo rūmuose (Olandų g.) rytoj, 
šeštadienį, nuo 9 iki 15 val.

Stumbrams 
palengvėjo
Dar vienas voljeras suremontuotas 
Lietuvos zoologijos sode. Tai - de-
šimtmečiais Kauno miesto simboliu 
laikytų stumbrų voljeras, kurio plotas 
dabar yra padidintas pusantro kar-
to. Šio voljero atidarymas numatytas 
šeštadienį. Šiuo metu šiame sode gy-
vena trys stumbrai.

Olimpiadai -  
pašto ženklas

Šiemet sukanka 75 metai, kai Kau-
ne buvo surengta pirmoji Lietuvos 
tautinė olimpiada. Šiam istoriniam 
įvykiui įamžinti Lietuvos paštas iš-
leidžia pašto ženklą, kuris apyvar-
toje pasirodys šeštadienį, liepos 13 
dieną. Naujajame pašto ženkle pa-
vaizduoti bėgantys sportininkai, ap-
juosti šalies trispalve. Šį pašto ženklą 
sukūrė dailininkas Tomas Dragūnas. 
Pašto ženklas bus išleistas 80 tūkst. 
tiražu, jo nominalas - 1,35 lito.
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kultūra Trumpai

Šiandien Plungės rajone, Pa-
kutuvėnuose, prasidėjo jau 
tradicinis Žemaitiškos dainos 
festivalis „Esam ė būsem“. Jis 
vyksta jau trečią kartą, festi-
valį sugalvojo Žemaičių kultū-
ros draugijos skyrius „Gondin-
ga“. Tiesa, anksčiau buvęs 
vietiniu festivalis šiemet virto 
į didžiulį renginį. Tikimasi, kad 
per dvi renginio dienas į Pa-
kutuvėnus susirinks ne vienas 
tūkstantis dalyvių.

Edita ČEPELyTĖ 
zinios@vakarozinios.lt

Bus renkama gražiausia  
žemaitiška daina

„Šiandien vakare vyks folkloro 
vakaronė, kuri prasidės žemai-
tiškomis Mišiomis, jas aukos 
renginio globėjas pranciškonų 
dvasininkas brolis astijus. Vaka-
ronėje dalyvaus plungės rajono 
folkloro ansambliai, bus suneš-
tinės vaišės. tikimies, ka lytus 
mums nesugadins tuo dalyka“, 
- žemaitiškai pridūrė diana Gen-
dvilienė, Žemaičių kultūros drau-
gijos skyriaus „Gondinga“ narė.

Šeštadienį, liepos 13-ąją, kon-
certai prasidės nuo 11 valandos 
ryto ir truks iki 18 valandos.

„Mūsų tikslas - skatinti jauni-
mą kurti, dainuoti, šnekėti savo 
gimtąja kalba, tarme. Šiemet juk 
tarmių metai. Mes rinksime gra-
žiausią žemaitišką dainą iš ne-
seniai sukurtų“, - kalbėjo viena 
renginio organizatorių d.Gendvi-
lienė.

Trauks amatų mugė
Žemaitiškos dainos festivalyje 
dalyvaus ir jaunos, dar nelabai 
žinomos grupės iš plungės rajo-
no. atvyks ir studentų grupė iš 
Šiaulių „liūts, mergiala ė dvė žo-
vis“, jie dainuoja žemaitiškai, nors 
grupėje net du aukštaičiai, kurie 
specialiai mokėsi žemaitiškai.

renginio organizatoriai džiau-
giasi, kad pasirodys ir žymiausi 
atlikėjai, tokie kaip petras Vyš-
niauskas, andrius kulikauskas, 
saulius petreikis, povilas Girdenis.

renginiai yra nemokami.
„radome daug rėmėjų ir ma-

lonu, kad į kiek įmonių kreipė-
mės, nė viena neatsakė“, - teigė 
d.Gendvilienė.

Festivalio akcentas - amatų 
mugė ir lankininkų klubo „per-

kūno strėlė“ pasirodymas.
plungė - nuolat gausi rengi-

nių, visuomenininkai nesėdi ran-
kų sudėję. O pakutuvėnai yra 
garsūs ne tik renginiais, pakutu-
vėnų bažnyčią žmonės jau pra-
minė traukos centru.

„sakyčiau, pakutuvėnai yra 
visos lietuvos traukos centras, 
ne tik plungės rajono“, - šypso-
josi pašnekovė.

Gerbkime savo kalbą

d.Gendvilienė atkreipė dėmesį, 
jog šalyje mažai kūrėjų, kurie 
kuria dainas žemaitiškai.

„Žinome aistę smilgevičiūtę, 
Žilviną Žvagulį ir andrių kuli-
kauską, pastarasis žadėjo savo 
visą programą, visas dainas iš-
versti iš lietuvių bendrinės kalbos 

į žemaičių. ir renginyje dainuo-
ti žemaitiškai, - teigė ji. - norime, 
kad jaunimas suprastų, kad ge-
ros dainos ne tik angliškos, ru-
siškos, bet ir parašytos savo 
gimtąja kalba.“

d.Gendvilienė džiaugėsi, kad 
festivalyje bus savotiškai paska-
tinti jaunieji kūrėjai.

„Jūs pažiūrėkite, kas skamba 
per visus konkursus, projektus, 
- ne tik angliškos dainos. tačiau 
nuomonė susiformavusi, kad 
anglų kalba labiausiai tinka dai-
navimui. Bet jeigu pasižiūrėtume 
„eurovizijos“ konkursą, kur žmo-
nės jau pradėjo savo gimtosio-
mis kalbomis dainuoti, ir tos 
dainos gražios ir geros. Gal mū-
sų žmonės kompleksuoti dėl 
savo kalbos“, - teigė pašnekovė.

Plungė kveit užtrauktė
žemaitiška daina

2012-ųjų koncerto akimirkos iš Žemaitiškos dainos festivalio „Esam ė būsem“
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