
 

IŠVYKA Į XIV TARPTAUTINIO 

MYKOLO OGINSKIO FESTIVALIO 

ATIDARYMĄ 

 RIETAVAS-PLUNGĖ 08-31 

Ekskursija su Oginskių kultūros istorijos muziejaus gidu Rietave. Daugiau nei 150 metų Oginskių giminė 

šiame miestelyje įgyvendino plačius technikos naujovių užmojus, rūpinosi kultūra. Šiandien Rietavas patrauklus 

dėl pirmosios elektros lemputės ir telefono linijos fakto ir šių didikų palikimo: dvaro sodybos ir vienos 

gražiausių ir įdomiausių Lietuvoje bažnyčių, kurioje pirmą kartą Lietuvoje įsižiebė elektros lemputė.  Apie tai 

pasakojo buvęs kunigaikščio B.Oginskio tarnas, Rietavo gyventojas J.Kalnikas: „Kuomet iš elektrinės tiesė 

laidus į dvaro rūmus, žmonės stebėjosi, kas čia būsią, kad ugnis kūrensis viename laidų gale – elektrinėje, o 

šviesa švies kitame gale – dvaro rūmuose. Kada vyrai pamatė šviečiančią elektros lemputę, vieni bandė ją 

užpūsti, kiti – prie jos pypkes uždegti, treti bijojo prisiartinti... o kai užsidegė elektra bažnyčioje, į Rietavą 

važiuodavo pažiūrėti šitos šviesos iš visų Žemaitijos kampų“. Tai įvyko praėjus vos 13 metų po elektros lemputės 

išradimo ir vos 10 metų po pirmosios pasaulyje elektrinės atidarymo.  

Plungėje, Mykolo Oginskio rūmuose, vyks XIV tarptautinis Mykolo Oginskio festivalio atidarymas ir 

LIETUVOS NACIONALINIO SIMFONINIO ORKESTRO KONCERTAS. Šį kartą festivalio 

klausytojams pateikta itin maloni staigmena – įspūdingi simfoninio orkestro muzikos garsai liesis lauko erdvėje 

– prie istorinių kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmų. Koncertas vyks Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmų 

kiemo parteryje.  Programoje: M. K. Oginskio, S. Moniuszko, J. Sibelius, J.Strauss, G. Verdi, P. Čaikovskio,  F. 

Lehár,  Ch. Gounod, F.Mendelssohn, H. Berlioz kūriniai. Koncerto solistai – festivalio publikos numylėtiniai: 

charizmatiška, talentinga operos dainininkė Viktorija Miškūnaitė (sopranas) ir kylanti operos žvaigždė Tomas 

Pavilionis (tenoras). Muzika ir gamta senajame Plungės parke susijungs į gyvą, pulsuojantį,  pasimėgavimą 

keliantį grožio pasaulį.Magijos kūrėjas – dirigentas Juozas Domarkas – ne tik primins senąsias dvaro tradicijas, 

kai vasaromis orkestrantai koncertuodavo parke, bet ir sukurs naują nepamirštamą klasikinės muzikos spektaklį.  

Kaina: 16 Eur + PVM (iš viso 19,36 Eur). Kelionės dieną 1,5 Eur už ekskursiją 

Informacija/ registracija 8 615 24880 

 

 


