2011 m. Kalvarijos savivaldybės kultūros centro projektai
2011 m. Kalvarijos savivaldybės kultūros centras įgyvendino 6 projektus. Šiems projektams iš Kalvarijos savivaldybės
etninės kultūros plėtros 2011 - 2014 metų programos buvo skirta 13 000 Lt.:
Projektas „CD „Nupink vainiką iš svajonių“ leidyba ir sklaida“
Išleista folkloro ansamblio „Diemedis“ kompaktinė
plokštelė, parengta programa „Nupink vainiką iš
svajonių“, pristatyta kompaktinė plokštelė Kalvarijos
kultūros centre, Marijampolės dramos teatre. Programos
lėšos - 3500 Lt - panaudotos įgarsinimo, apšvietimo
paslaugoms, dekoracijų, stalų gamybai.

Projektas „Žolinės Jusevičiuose“

Buvo surinkta medžiaga apie Sūduvos krašto
Žolines, jų šventimo tradicijas. Rugpjūčio 13 d.
suorganizuota Žolinės šventė Jusevičių kaime, buvo
panaudota surinkta medžiaga. Programos lėšos - 500 Lt
- panaudotos 6 lininių suknelių įsigijimui. Jomis rengėsi
Žolinių apeiginių šokių dalyvės.

Projektas „Edukacinė vasaros stovykla“
Surengta Kvietkinės kaime Buterlevičių sodyboje
edukacinė vasaros stovykla „Kvietkelis“. Dalyvavo 28
Kalvarijos savivaldybės ir Punsko moksleiviai. Surengti
keramikos amato mokymai. Jaunimas lipdė iš molio,
žiedė. Amato mokė Alma Kisnieriūtė. Kalvarijos
folkloro ansamblis „Diemedis“ pristatė sūduvių tautinį
kostiumą, liaudišką grojimą, instrumentus, dainas,
šokius, mokė liaudies dainų, šokių. Stovyklos dalyviai
lankėsi Punsko krašte. Kaimo turizmo sodyboje
„Šilainė“ buvo pristatyta programa „Nuo grūdelio iki
stalo“. Stovyklos dalyviai aplankė
Punsko Švč.
Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčią ir Senąją
kleboniją, kurioje pamatė senovinių namų apyvokos
daiktų, baldų, audinių, juostų, molinių ir keramikos
indų, drožinių, kalvystės pavyzdžių, margučių kolekciją,
Žolinės vainikų, sodų. Surengti medžio drožybos (mokė
Antanas Lastauskas), akmentašystės (mokė Zigmas Buterlevičius) amatų mokymai. Teatras „Titnagas“ parodė
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edukacinę programą „Duonos kelias“. Stovyklautojai aplankė Tautkaičių klojimo teatrą, keramikos dirbtuvę
„Gandas“. Išdalinti išdegti darbai, kuriuos jaunimas pagamino pirmą stovyklos dieną. Surengtas stovyklos uždarymas.
Projekto lėšos - 3000 Lt - panaudotos: drožybos, akmentašystės, keramikos amatų mokymo meistrams,
transporto išlaidoms, kanceliarinėms prekėms, maisto produktams ( kulinarinio paveldo pristatymui) įsigyti.
Projektas „Duonos kelias“
Buvo parengta edukacinė programa „Duonos kelias“. Joje supažindinama su senaisiais darbo papročiais
nuo grūdų pasėjimo iki duonos valgymo, rodomi darbo įrankiai. Pateikta pasakojamoji tautosaka (pasakos, mįslės,
patarlės, skaičiuotės) patrauklia ir vaikams suprantama personažų kalba. Buvo įsigyti programos personažams 5
lininiai kostiumai, kurių bendra suma 500 Lt. Edukacinė programa „Duonos kelias“ pristatyta edukacinės vasaros
stovyklos dalyviams.
Projektas „Gimtinėje mūsų šaknys“
Buvo surinkta ir užfiksuota Salaperaugio krašto dainos ir pasakojimai. Parengta programa „Tamošiaus
Bekepurio ir Barborytės Trumpickaitės veseilia“. Minėta programa parodyta lapkričio 19 d. Salaperaugio laisvalaikio
salėje. Parengta ir pristatyta nuotraukų paroda. Programos lėšos 500 Lt. panaudota kanceliarinėms prekėms įsigyti.
Projektas „Brukų folkloro kolektyvo aprūpinimas tautiniais rūbais“
Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros programos lėšos 5 000 Lt skirtos projekto koofinansavimui.
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