Renginių ciklas, skirtas PASAULINEI ROMŲ DIENAI paminėti
Balandžio 8-oji – diena, skirta romų kultūrai. Ji buvo įteisinta 1990 m. per Pasaulinį romų kongresą.
Lietuvoje renginį organizuoja romų teatro „Sare Romas“ vadovas, Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas, aktyvus Lietuvos
visuomeninio bei kultūrinio pasaulio veikėjas Ištvanas Kvik.
„Pasaulinės romų dienos renginys organizuojamas jau nebe pirmaisiais metais, tačiau pirmąjį kartą taip garsiai“, - džiaugiasi Ištvanas.
2018-aisiais renginys vyks trimis etapais.
I
Pasaulinės romų dienos minėjimas prasidės konferencija LR Seime balandžio 6-ąją. Tai oficiali dalis - kvietimas atsigręžti į romus
Lietuvoje bei Europoje. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos romų atstovai, politikai, tautinių mažumų atstovai, romų bendruomenių
atstovai iš Lietuvos bei kitų Europos sąjungos šalių.
II

Balandžio
8-ąją
vyks
smagios Renginio vedėjas: Dainius Palivonas
muzikinės teatralizuotos eitynės su žirgais bei
karietomis nuo Arklių g. iki Vilnelės.

Renginio organizatorius: Išvanas Kvik

Eitynėse dalyvaus raiteliai, šokėjos,
muzikantai, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių,
Vilniaus, Latvijos, Slovakijos romai, Lietuvos
tautinių mažumų – žydų, totorių ir ir kitų tautų
atstovai bei daugelis kitų.
Eisena bus įgarsinta, joje dalyvaus virš
60 muzikantų, o romų šokėjos šoks bei kvies
prisijungti praeivius ir visus kitus piliečius,
dalyvaus ugnies fakyrai.
Vilnelėje, pagerbiant žuvusius už savo
tautą, į upę bus nuleistas gėlių vainikas.
Katedros aikštėje
vaišinami čigoniškomis vaišėmis.

praeiviai

bus

Renginio režisierius: Marius Jampolskis

Eisenos draugai:
Kernavės žirgai

Nausodės žirgai

Anykščių arklio muziejus

Ugnies teatras

Senamiesčio gidas

III

Renginį balandžio 8-ąją muzikiniame teatre „Legendos klubas“ vainikuos gyvo garso koncertas. Dalyvauja: Ištvan Kvik, romų
teatras „Sare Roma“, latvių romų „Ame Roma“ ansamblis, romų ansamblis „Skupina Imperio“ (Slovakija), Rakija Klezmer orkestar, Radži,
Marius Jampolskis, flamenko šokių studija „Tientos“, rytietiškų šokių studija „Sultana“, Konsuela Maciulevičiūtė, Eišiškių romų ansamblis
„Romany Jagury“.
„Mes kviečiame jus per bendrus renginius, per muziką, per bendravimą pažinti mūsų kultūrą, išgirsti mūsų skleidžiamą žinią,
pajausti romų dvasią,“– nuoširdžiai kviečia dainininkas Ištvanas Kvik.
Flamenko klubas „Tientos“

Ansamblis AME ROMA (Latvija)

Ansamblis „Skupina Imperio“, Slovakija

Radži

Ansamblis „Rakija Klezmer orkestar“

Rytietiškų šokių studija „Sultana“

Ansamblis „Sare Roma“

