2021
Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūra – šventė
„Šimtakojis“
DALYVIAI. VERTINIMAI.
Vaikų grupė
(iki 15 m.)

LAUREATAI
1. Raseinių meno mokyklos mokomasis teatras „Svajoklis“, spektaklis Vydūno „Sigutė“, rež. Albina
Damašauskienė (97)
2. Plungės kultūros centro teatras „Saula“, spektaklis „Aaladinas ir stebuklinga lempa“, rež. Sigita ir
Romas Matuliai (91)
3. Šiaulių menų mokyklos vaikų ir jaunimo teatro studija ,,Kompanija šauni“, spektaklis ,,4 durys“
pagal japonų liaudies pasakas, rež. Dalė Dargienė, Virginijus Dargis (88,8)
4. Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos Teatro studija, spektaklis „Painiava dėl Kalėdų Senelio“,
rež. Karolis Makauskas (87,2)
5. Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“, spektaklis „Uždarų durų naktis“,
rež. Birutė Šneiderienė (85,8)
6. Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos teatras „Maska“, spektaklis ,,Laukinis“, rež. Galina
Semionova (85)

DALYVIAI
7. Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos teatras „dRáma“, spektaklis „Nepaprasti Netikro
Zuikio nuotykiai“, rež. Evelina Springer (81,6)
8. Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Skruzdėlė“, spektaklis „Andrius“
pagal Violetą Palčinskaitę, rež. Daiva Kiršgalvienė (79,2)
9. Ramygalos kultūros centro jaunimo teatro studija, spektaklis Aldonos Liobytės ,,Sunki mama“, rež.
Audronė Palionienė (79)
10. Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla, muzikinio teatro studija „Skrybėlė“, spektaklis
Laimos Šimanauskienės „Durys į rojų“ (77,6)
11. Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos muzikinio teatro studija „Skrybėlė“, autorė rež.
Laima Šimanauskienė „Misija (ne)įmanoma“ (75,8)

12. Panevėžio miesto Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenės mišri dramos studija „Elfai“,
spektaklis „Tegul Kalėdos sušildo širdį“, rež. Danguolė Kviliūnienė (75,8)
13. Ramygalos kultūros centro vaikų teatras „AkMenukai“, spektaklis Vytauto V. Landsbergio ,,Pelytė
Zita“, rež. Audronė Palionienė (74,2)
14. Šeduvos kultūros ir amatų centro vaikų teatras „Laumžirgiai“, spektaklis „Raganos Miltai“, rež.
Izolina Stanulienė (71)
15. Kretingos rajono kultūros centro S. Įpilties skyriaus vaikų ir jaunimo dramos būrelis
„Impiltukai“, spektaklis „Atvirkštukų pamoka“ pagal Giedrės Mičiūnienės pjesę „Šaram baram,
baram ba – atvirkštukų pamoka“, rež. Danutė Bružienė (68,4)
16. Vilniaus m. Šeškinės pradinės mokyklos lėlių teatras „Šeškiukai“, spektaklis „Bandelė“ pagal rusų
liaudies pasaką, rež. Vaiva Karklelienė (rekomenduojama teikti į 2022 m. „Molinuko teatrą“)
17. Joniškio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras ,,Bendraamžiai“, lėlių marionečių spektaklis
,,Sprindžiukas“ įvairių pasakų motyvais, rež. Rasa Ripskienė (rekomenduojama teikti į 2022 m.
„Molinuko teatrą“)
Jaunimo grupė
(nuo 15 m.)

LAUREATAI
1. Pasvalio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras ,,Drãma“, spektaklis „Eksperimentas gyventi“ pagal

Dainos Opolskaitės knygą, rež. Asta Simonaitė (96,4)
2. Plungės kultūros centro teatras „Saula“, spektaklis „Nereikalingi“, rež. Sigita ir Romas Matuliai

(95,6)
3. Punsko lietuvių kultūros namų jaunių teatras „Kregždė“, spektaklis Sofoklio „Elektra“, rež. Jolanta

Malinauskaitė-Vektorienė. (95,4)
4. Kauno „Saulės“ gimnazijos dramos studija „Čia ir Dabar“, spektaklis „Nuo aukštų bokštų“ pagal M.

K. Čiurlionio laiškus (radijo vaidinimas su paveikslų vaizdais ekrane, rež. Lili Laucevičienė (95,2)
5. Kretingos r. kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Atžalynas“, spektaklis „Kretingos istorija vaikų

pasakose“, rež. Auksė Antulienė (95)
6. Alytaus jaunimo centro dramos studijos „Skrajokliai“ miuziklo grupė, spektaklis pagal filmą „Mama

Mia“, paremtas popgrupės ABBA dainomis, rež. Ieva Ivanauskienė, Jonas Gaižauskas (95)
7. Vilniaus kultūros centro teatro studija „Elementorius“, poetinis spektaklis „Regėjimų liepsna“ pagal

Vytauto Mačernio kūrybą, rež. Eglė Storpirštienė (92,6)

8. Ignalinos gimnazijos teatras „Iki“, spektaklis Daivos Čepauskaitės „Musė“, rež. Jolanta Narbutaitienė

(92)
9. Vilniaus kultūros centro teatro studija „Elementorius“, monospektaklis „Koncertas Nr. 1“ pagal

Jurgos Ivanauskaitės noveles, rež. Eglė Storpirštienė (91)
10. Anykščių kultūros centro Troškūnų teatro studija „Mes“, spektaklis „Valanda iki dangaus“, rež.

Jolanta Pupkienė (90,6)
11. Alytaus Jotvingių gimnazijos dramos studija „Taškas“, spektaklis Vytauto V, Landsbergio

„Bunkeris“, rež. Jonas Gaižauskas, Marytė Stasiukynienė (90)
12. Radviliškio miesto kultūros centro jaunimo teatro studija, spektaklis „Ir tik vienas teisingas ėjimas“,

rež. Gretė Každailytė (89,4)
13. Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos teatro grupė, spektaklis ,,Akmuo, pražydęs Lietuva“, rež.

Danutė Pilypavičiūtė, Mindaugas Olbutas (89)
14. Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Kišeninis teatras“, spektaklis

„Kai nesieki savo žemės“ pagal Jurgos Vilės knygą „Sibiro haiku“, rež. Jovita Barolienė (87,6)
15. Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Vaivorykštė“, spektaklis „Angelas“, rež. Birutė

Šneiderienė (86)

DALYVIAI
16. Vilniaus kultūros centro teatro studija „Elementorius“, autorinis spektaklis „Žinau, kad nežinau“, rež.

Gediminas Storpirštis (84,6)
17. Alytaus jaunimo centro dramos studija „Skrajokliai“, spektaklis „Brendimo kančios“ pagal Stepheno

Townsendo „Adriano Moulo brendimo kančios“, rež. Ieva Ivanauskienė, Jonas Gaižauskas (84,6)
18. Lazdijų kultūros centro Meninės raiškos studija „Macinga“, spektaklis „Ida iš šešėlių sodo“, rež.

Ingrida Malinauskienė (83,4)
19. Klaipėdos „Vaivorykštės tako“ gimnazija, spektaklis „Nojaus vaikai“, rež. Nataliia Lytovchenko

(83,4)
20. Kauno „Saulės“ gimnazijos dramos studija „Čia ir Dabar“, spektaklis „Vaikai iš Ateities

Viešpatystės“ pagal Moriso Meterlinko pjesę „Žydroji paukštė“, rež. Lili Laucevičienė (82)
21. Krakių kultūros centro jaunimo teatro studija „Willa Cather“, spektaklis „Spektaklio pabaiga“, rež.

Erika Usevičiūtė, Paul Attmere (79,8)
22. Vilniaus Žirmūnų gimnazijos teatro studija „Alyvos“, spektaklis „Gyvenkime toliau“, rež. Rasa

Kulytė-Polini (79,6)
23. Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos teatro studija „Kvietimas“, spektaklis „Istorijos ant

/ nuo stogo“, rež. Zita Butiškytė (79)

24. Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Skruzdėlė“, spektaklis „Plieniniai

sparnai“, rež. Daiva Kiršgalvienė (78,8)
25. Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos teatro studija „Į sceną“, spektaklis „Taboo“, rež. Rasa

Ercmonienė-Varnė (78,6)
26. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos teatras, spektaklis „Bossa Novos skrydis“, rež. Regina

Baronienė (73,8)
27. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos studija „Mažasis teatras“, spektaklis „Zuikių

mokykla“, rež. Aurika Zimblytė-Blans Jaar (65)
28. Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija, spektaklis „Kaip gyveni“, rež. Loreta Valainienė, Violeta

Džiugienė (63,75)

