
Repeticijų grafikas 

2018–2019 m. 

 

Eil. 

Nr. 

Kolektyvo pavadinimas Savaitės diena Laikas Užsiėmimas Repeticijų vieta 

 

1. Folkloro ansamblis ,,Jorė“     

  Pirmadienis 18.00–21.00 repeticija Šnipiškių seniūnijos patalpos  
(A.  Juozapavičiaus g. 10A)  

  Sekmadienis 18.00–21.00 repeticija Šnipiškių seniūnijos patalpos  
(A.  Juozapavičiaus g. 10A) 

2. Lenkų ansamblis  
,,Kapela Vilenska“ 

    

  Pirmadienis 18.00  

arba 

19.00 

repeticija Vilniaus lenkų kultūros namai  
(Naugarduko g. 76),  

knygynas "Elephas" (Naugarduko g. 76) arba  

kapelos nario namuose 

      Ketvirtadienis 18.00  

arba 

19.00 

repeticija Vilniaus lenkų kultūros namai  
(Naugarduko g. 76),  

knygynas "Elephas" (Naugarduko g. 76) arba  

kapelos nario namuose 

3. Lenkų dainų ir šokių 
ansamblis „Vilija“ 

      

    Pirmadienis 18.00–21.00 šokių  gr. repeticija Vilniaus lenkų kultūros namai / koncertų salė arba 
kita laisva patalpa (Naugarduko g. 76) 

     14.30–16.30 

 

individualūs užsiėmimai Vilniaus darželis-mokykla „Vilija“  

(Taikos g. 15, salė) 
     16.30–17.30 vaikų choro repeticija 

(paruošiamoji  gr. ) 
Vilniaus darželis-mokykla „Vilija“  

(Taikos g. 15, salė) 
     18.00–20.00 balsų repeticija arba 

bendra choro repeticija 

(pagal susitarimą) 

Vilniaus lenkų kultūros namai /304 kab. arba  
kita laisva patalpa (Naugarduko g. 76) 

   17.00–19.00 kapelos repeticija Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla 

(Karklėnų g. 9) 
    Trečiadienis 17.30–20.00 vaikų paruoš. šokių gr. 

repeticija 

Vilniaus S. Konarskio vid. mokykla / salė 
(Statybininkų g. 5) 



     13.00–14.30 vaikų choro repeticija 
(paruošiamoji  gr. ) 

Vilniaus darželis-mokykla „Vilija“  

(Taikos g. 15, salė) 
     14.30–16.30 

 

individualūs užsiėmimai  Vilniaus darželis-mokykla „Vilija“  

(Taikos g. 15, salė) 
     17.00–18.00 repeticija su naujokais Vilniaus lenkų kultūros namai /304 kab. arba 

kita laisva patalpa (Naugarduko g. 76) 

   18.00–21.00 balsų repeticija arba 
bendra choro repeticija 

(pagal susitarimą) 

Vilniaus lenkų kultūros namai /304 kab. arba  
kita laisva patalpa (Naugarduko g. 76)  

   18.00–21.00 kapelos repeticija, 

repeticija su choru 

Vilniaus lenkų kultūros namai /304 kab. arba  
kita laisva patalpa (Naugarduko g. 76) 

   18.30–21.30 pagrindinės šokių gr. 

repeticija 

  

Vilniaus lenkų kultūros namai (Naugarduko g. 76) 
arba  

Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla (Žėručio g. 4) 
    Penktadienis 18.00–20.00 pagrindinės šokių gr. 

repeticija  

Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla (Žėručio g. 4) 

     18.00–20.00 balsų repeticija arba 
bendra choro repeticija 

(pagal susitarimą) 

Vilniaus lenkų kultūros namai/ 304 kab. arba 

kita laisva patalpa (Naugarduko g. 76)  

 

    Šeštadienis 10.00–13.00 vaikų paruošiamosios šokių 
gr. repeticija 

Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija/ salė  
(V. Druskio g. 11) 

     12.00–15.00 kapelos repeticija Vilniaus lenkų kultūros namai / 304 kab. 
(Naugarduko g. 76) 

    Sekmadienis 12.00–15.00 kapelos repeticija Vilniaus lenkų kultūros namai/ 304 kab. 
(Naugarduko g. 76) 

     17.00–20.00 pagrindinės šokių gr. 

repeticija 

Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla (Žėručio g. 4) 

 4. Žydų dainų ir šokių 
ansamblis „Fajerlech“ 

      

    Pirmadienis 18.00–20.00 suaugusiųjų šokių gr. 
repeticija 

Lietuvos žydų bendruomenė (Pylimo g. 4) 

    Antradienis 17.00–19.00 vokalo gr.,  

orkestro repeticija   

Lietuvos žydų bendruomenė (Pylimo g. 4) 

     18.00–20.00 pagrindinės šokių gr. 
repeticija 

 

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija  
(Vilniaus g. 32/2) 

https://maps.google.com/?q=Pylimo+g.+4&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Pylimo+g.+4&entry=gmail&source=g


    Trečiadienis 18.00–20.00 vaikų šokių gr. repeticija Lietuvos žydų bendruomenė (Pylimo g. 4) 

 

    Ketvirtadienis 16.00–18.00 orkestro repeticija 

  

Lietuvos žydų bendruomenė (Pylimo g. 4) 

     17.00–19.00 vokalo gr. repeticija 

  

Lietuvos žydų bendruomenė (Pylimo g. 4) 

     18.00–20.00 pagrindinės šokių gr. 
repeticija 

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija  
(Vilniaus g. 32/2) 

    Sekmadienis 11.00–12.00 vaikų šokių repeticija 

(paruoš. darželinukų gr.) 

Lietuvos žydų bendruomenė (Pylimo g. 4) 

     12.00–14.00 vaikų šokių gr. repeticija Lietuvos žydų bendruomenė (Pylimo g. 4) 

     14.00–15.00 suaugusiųjų šokių gr. 
repeticija 

Lietuvos žydų bendruomenė (Pylimo g. 4) 

5. Moterų choras „Liepos“      

    Antradienis 18.30–21.00 repeticija Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“, 

21 auditorija (Skorinos g. 14) 

    Ketvirtadienis 18.30–21.00 repeticija Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“, 

21 auditorija (Skorinos g. 14) 

    Pirmadienis 10.00–18.00 individualūs užsiėmimai Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“, 

21 auditorija (Skorinos g. 14) 

    Trečiadienis 10.00–13.00 

arba 

19.00–21.00 

individualūs užsiėmimai Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“, 

21 auditorija (Skorinos g. 14) 

    Penktadienis 10.00–13.00 

arba 

18.30–20.00 

individualūs užsiėmimai Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“, 

21 auditorija (Skorinos g. 14) 

 6. LRT vaikų choras      

    Pirmadienis 16.00–18.30 pagrindinės gr. repeticija    LRT (S. Konarskio g. 49) 

     18.30–20.00 jaunučių choro repeticija LRT (S. Konarskio g. 49) 

    Antradienis 17.00–18.30 pirmokų choro repeticija LRT (S. Konarskio g. 49) 

     18.00–19.30 antrokų choro repeticija LRT (S. Konarskio g. 49) 

https://maps.google.com/?q=Pylimo+g.+4&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Pylimo+g.+4&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Pylimo+g.+4&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Pylimo+g.+4&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Pylimo+g.+4&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Skorinos+g.+14&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Skorinos+g.+14&entry=gmail&source=g


    Trečiadienis 16.00–18.30 pagrindinės gr. repeticija LRT (S. Konarskio g. 49) 

     18.30–20.00 jaunučių choro repeticija LRT (S. Konarskio g. 49) 

    Ketvirtadienis 17.00–18.30 pirmokų choro repeticija LRT (S. Konarskio g. 49) 

     18.00–19.30 antrokų choro repeticija LRT (S. Konarskio g. 49) 

    Penktadienis 16.00–18.30 pagrindinės gr. repeticija LRT (S. Konarskio g. 49) 

    Sekmadienis 19.00–21.00 jaunimo choro repeticija  LRT (S. Konarskio g. 49) 

 7.  Teatro studija 

„Elementorius“ 

    

  Pirmadienis 16.00–22.00 jaunesnės ir jaunimo gr. 

repeticija 

Studija (Basanavičiaus g. 16) 

    Antradienis 15.00–17.00 

17.00–19.00 

 

jauniausiųjų gr. repeticija 

individualios ir grupinės 
repeticijos pagal poreikį, 
techninių darbų laikas 
(nebūtinai patalpose) 

Studija (Basanavičiaus g. 16) 

  Trečiadienis 16.00–18.00 

 

individualios ir grupinės 
repeticijos pagal poreikį, 
techninių darbų laikas 
(nebūtinai patalpose) 
jaunimo gr. repeticija 

Studija (Basanavičiaus g. 16) 

  Ketvirtadienis 16.00–20.00 jaunesnės gr. repeticija Studija (Basanavičiaus g. 16) 

8. Vilniaus lenkų teatras      

    Pirmadienis 17.00–18.00 

18.00–19.00 

individuali repeticija 

bendra repeticija 

Vilniaus lenkų kultūros namai/ 404 kab. 

Vilniaus lenkų kultūros namai/ 404 kab. 

(Naugarduko g. 76) 

    Trečiadienis 

 

17.00–21.00 bendra repeticija Vilniaus lenkų kultūros namai/ scena 

(Naugarduko g. 76) 

    Penktadienis 17.00–18.00 

18.00–21.00 

bendra repeticija 

  

Vilniaus lenkų kultūros namai/ 404 kab. 

(Naugarduko g. 76) 



9. Rusų vaikų ir jaunimo 
teatras „Žaliasis žibintas“ 

     

    Pirmadienis 17.30–21.30 vyresniosios gr. repeticija Lazdynų vidurinė mokykla (Žėručio g. 4) 

    Antradienis 16.30–19.30 moksleivių I gr. repeticija 

moksleivių II gr. repeticija 

Lazdynų vidurinė mokykla (Žėručio g. 4) 

    Trečiadienis 17.30–21.30 Vyresniosios gr. repeticija Lazdynų vidurinė mokykla (Žėručio g. 4) 

    Ketvirtadienis 16.30–19.30 moksleivių I gr. repeticija 

moksleivių II gr. repeticija 

Lazdynų vidurinė mokykla (Žėručio g. 4) 

    Penktadienis 17.30–21.30 vyresniosios gr. repeticija Lazdynų vidurinė mokykla (Žėručio g. 4) 

10. Senjorų teatras     

  Pirmadienis 13.00–21.00 techniniai sprendimai (Vytenio g. 6) 

  Antradienis 15.00–21.00 repeticija (Vytenio g. 6) 

  Ketvirtadienis 15.00–21.00 repeticija (Vytenio g. 6) 

11. Dailės studija „Paletė“     

  Šeštadienis 12.00–18.00 užsiėmimai Vilniaus kultūros centras, 515 kab. 

(Rinktinės g. 50) 
12. Šokių grupė „Dalužė“     

  Pirmadienis 19.00–21.00 repeticija Vilniaus Gabijos gimnazija, choreografijos salė 
(Pašilaičių g. 13) 

  Trečiadienis 20.00–22.00 repeticija Vilniaus Universiteto Didžioji Aula, Kultūros centras, 
dainų ir šokių ansamblio choreografijos salė  
(M. K. Čiurlionio g. 21) arba  
Vilniaus Gabijos gimnazija, choreografijos salė 
(Pašilaičių g. 13) 

 

-  

- 

 


