15:10–
15:40

PROGRAMA
13:00

ATIDARYMAS / SVEIKINIMO ŽODIS

13:15–13:40

ŠAUDYMO IŠ LANKŲ MENO KYUDO
DEMONSTRAVIMAS
Kyudo (jap. „lanko kelias“) – tai tradicinis japoniškas šaudymas iš lanko. Jis gali
būti praktikuojamas kaip kovos menas,
sportas, ceremonija ar asmeninio tobulėjimo kelias.
Kyudo – tai grožis ir elegancija, koncentracija ir tikslumas, greitis ir jėga.
www.kyudo.lt, info@kyudo.lt

13:40–14:10

SODO ĮRENGIMO DEMONSTRAVIMAS
Kaip Lietuvos mišką mato daugiau nei
40 metų sodininkavimo patirtį turintis
japonų sodų Meistras Hajime Watanabe?
Ateikite ir pamatykite savo akimis, kaip
stalo dydžio plote sodininkas-meistras
naudodamas Bonsai metodiką atkurs
„Anykščių šilelio“ peizažą.

13:40–14:10

ARBATOS GĖRIMO CEREMONIJA
Arbatos meistrės iš Japonijos parodys,
kaip atliekama arbatos gėrimo
ceremonija.

14:15–15:00

BŪGNŲ „TAIKO“ KONCERTAS
Tsunagari Taiko Center yra pirmoji japoniško būgno mokykla Paryžiuje. Tsunagari Taiko centro tikslas yra populiarinti
Japonų meną ir kultūrą. Per juos geriausiai atsiskleidžia šalies unikalumas ir kūrybingumas.

RENGINIO GLOBĖJAS:
embassy of Japan
in Lithuania

KARDŲ KOVOS MENO KENDO
DEMONSTRAVIMAS
KENDO (jap. „kardo kelias“) – senojo tradicinio japonų kovos kardais (kenjutsu) pagrindu
sukurta šiuolaikinė kovos meno rūšis. Kendo
idėja – disciplinuoti žmogiškąjį būdą pagal katanos principus.
Kendo – tai šimtmečių istorija glūdinti viename kirtyje. „Kyumeikan kendo mokykla“ tęsia
šio Japonijos kovos meno tradicijas Lietuvoje
nuo 2006 m.
www.kendo.lt

15:50–16:20

KOVOS MENO AIKIDO DEMONSTRAVIMAS
AIKIDO – šiuolaikinis Japonijos kovos menas,
sukurtas 1930–1960 metais. Pagrindinė aikido
užduotis – susilieti su puolančiojo judesiu ir jį
pratęsti kontroliuojant ir nukreipiant energiją.
Klaipėdos tradicinio AIKIDO klubas siekia, kad
kiekvienas, ieškantis vidinės ramybės, rastų ją
per proto, jausmų ir ﬁzinių gebėjimų harmoniją, eidamas AIKIDO keliu.
tradicinis.aikido@gmail.com

13:00–17:00

JAPONŲ VIRTUVĖ „KAMIKADZĖ“
Jau antri metai Vilniuje veikianti japonų virtuvė „Kamikadzė“ festivalio metu pateiks įvairius autentiškus japoniškus patiekalus, pagamintus virėjo iš Japonijos.
FOTOSESIJA SU KIMONO
Festivalio metu galėsite išbandyti tradicinius
japoniškus rūbus – kimono.
KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS
„Kanzasi“ gėlių kūrimas
„Kumihimo“ virvelių pynimas
„Daruma“ ﬁgurėlės vaikams
Origami – popieriaus lankstymas
Kaligraﬁja – hieroglifų rašymas
Japoniškų skirtukų gamyba
„Nelyk – prašau!“ – lėlių gamyba
„Tanabata“ – norų rašymas ir kt.
Japonijos agentūra YUKARI www.yukari.lt
VDU Japonistikos klubas HASHI www.hashi.vdu.lt
JAPONŲ ANIMACIJA
Mažieji mūsų sodo lankytojai galės smagiai
praleisti laiką žiūrėdami japonų animacinius
ﬁlmus (įgarsinta lietuvių kalba).

LIETUVOS
KYUDO
FEDERACIJA
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