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Tautinių kultūrų centrui jau tapo gražia tradicija lapkričio mėnesį suburti Klaipėdos miesto
tautines bendrijas į festivalį „Tautinių kultūrų diena“, kuris vyksta erdvioje ir jaukioje Klaipėdos
koncertų salėje. Šių metų festivalis – V-asis, jubiliejinis!

Festivalis „Tautinių kultūrų diena“, kurio idėja sėkmingai įgyvendinama nuo 2012 metų, skatina
aktyvesnį visuomenės domėjimąsi kitų tautybių žmonių kultūra bei ugdo tautinę toleranciją,
pristato tautinių bendruomenių kūrybines galias.

Jubiliejinis V-asis tautinių kultūrų festivalis per koncertinę programą ir salės fojė surengtą
parodą pristatė ir atskleidė Klaipėdos miesto tautinių bendruomenių meninę-kultūrinę veiklą, tuo
prisidėdamas prie tautinio identiteto išsaugojimo, atskleidė nacionalinio kostiumo ypatumus –
vyraujančius juose spalvų derinius, raštų įvairovę, taip pat supažindino su nacionaliniais valgiais
– skonių gama, patiekalų įvairove, gaminimo tradicijomis. Tai suteikė galimybę visuomenei
plačiau susipažinti su tautinių mažumų bendruomenių kultūra, istorija, tautiniu paveldu,
senosiomis tautų tradicijomis.
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Džiugina tai, kad kasmet į „Tautinių kultūrų dienos“ šventę ateina vis daugiau žiūrovų. Šiemet
miesto koncertų salė jau vos sutalpino visus norinčius pamatyti jubiliejinę koncertinę programą.
Susirinkusiems šoko, dainavo ir grojo: Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro vaikų tautinių
šokių ansamblis „Vijurkas“ (vadovės Violeta Šleinienė ir Laura Šleiniūtė, akomp. Dalia Balsienė
ir Regina Zavadskytė), azerbaidžaniečių sekmadieninės mokyklos „Azeri“ auklėtiniai (mokytoja
Rana Mammadova), Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos merginų grupė „Ewig“ (vadovė
Asta Alminė), armėnų bendruomenės „Van“ sekmadieninės mokyklos ansamblis „Van“
(mokytoja Hasmik Kirakosyan), Klaipėdos UŠU akademija (treneris Aram Muradyan), solistė
Evelina Daichovskaja (Klaipėdos žydų bendruomenė „Šalom“), ukrainiečių kultūros ir švietimo
centro „Rodyna“ sekmadieninės mokyklos vokalinis ansamblis „Kalyna“ (vadovė Dina
Mataitienė) ir liaudies pučiamųjų instrumentų ansamblis (vadovė Aušra Mieleikienė), baltarusių
sekmadieninės mokyklos „Krynička“ auklėtiniai (choreografė Jelena Borcova), folkloro
ansamblis „Vėčiora“ ir Klaipėdos „Pajūrio“ pagrindinės mokyklos ir „Aitvaro“ gimnazijos folkloro
studija „Veretionce“ (vadovė Marija Serebriakova), Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro
rusų vokalinis ansamblis „Lel“ (vadovės Tatjana Kononova ir Jelena Butkevičienė), lenkų
sekmadieninės mokyklos „Plomyczek“ ansamblis (mokytoja Liulita Sulcienė), Totorių bendrijos
„Nur“ sekmadieninės mokyklos ansamblis „Apipe“ (mokytoja Lilija Mursalimova) ir vokalinis
ansamblis „Leisan“ (vadovė Jana Tarasova, akomp. Vladimiras ir Antanina Tarasovai),
ukrainiečių kultūros ir švietimo centro „Rodyna“ vokalinis ansamblis „Rušničiok“ (vadovas
Aleksandr Nesterenko), ukrainiečių klubo „Prosvit“ ukrainiečių dainų ansamblis (vadovė Irena
Petrulionienė), azerbaidžaniečių liaudies instrumento TAR atlikėjas Rafail Rasulov, Klaipėdos
rusų bendruomenės „Lada“ meninis kolektyvas (vadovė Svetlana Vasičkina, akompaniatorė
Irina Vlasova), baltarusių bendrijos „Krynica“ vokalinis ansamblis „Kupalinka“ (vadovė Valentina
Snigur) ir svečiai iš Baltarusijos šokių kolektyvas „Kryžačiok“.

Dėkojame už bendradarbiavimą Klaipėdos miesto tautinėms bendrijoms:

Klaipėdos miesto savanoriškosios rusų kultūros draugijai „Otečestvo“ (pirmininkė Tamara
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Lochankina), Klaipėdos regiono azerbaidžaniečių bendrijai „Azeris“ (pirmininkas Aliaga
Mamedov), Klaipėdos vokiečių bendrijai (pirmininkas Klaus Peter Paul Grudzinskas), Klaipėdos
armėnų bendruomenei „Van“ (pirmininkas Albert Albertjan), Klaipėdos baltarusių bendrijai
„Krynica“ (pirmininkas Nikolaj Logvin), Klaipėdos apskrities latvių asociacijai „Atpūta“
(pirmininkas Gotfridas Tapinas), Lietuvos lenkų sąjungos Klaipėdos skyriui (pirmininkė Liulita
Sulcienė), Klaipėdos rusų bendrijai „Lada“ (pirmininkė Svetlana Vasičkina), Klaipėdos rusų
folkloro asociacijai „Vėčiora“ (prezidentė Marija Serebriakova), Klaipėdos totorių bendrijai „Nur“
(pirmininkas Ilfir Gibadulin), Ukrainiečių kultūros ir švietimo centrui „Rodyna“ (pirmininkė Lidia
Trigub), Pabaltijo ukrainiečių asociacijai (pirmininkas Leonid Tregub), Tradicinės ukrainiečių
kultūros klubui „Prosvit“ (vadovė Irena Petrulionienė), Klaipėdos žydų bendruomenei „Šalom“
(pirmininkas Feliksas Puzemskis).

Džiaugiamės ir dėkojame: dienraščiui „Klaipėda“, dienraščiui „Vakarų ekspresas“, radijo
stočiai „Raduga“, Pirmajam Baltijos televizijos kanalui, UAB „Blikas“, UAB „Granatus“ už
palaikymą, bendradarbiavimą ir rėmimą.

Tautinių kultūrų centras dėkoja Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai ir Kultūros skyriui už palaikymą ir
dalinį finansavimą, Klaipėdos koncertų salės administracijai ir darbuotojų komandai už
profesionalumą ir nuoširdų bendradarbiavimą.
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