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Teatrų vaikams ir jaunimui asociaciją ASITEŽAS 2001 m. įkūrė Valstybinis 
Jaunimo teatras, Vilniaus teatras „Lėlė“ ir VšĮ „Trečias skambutis“. Tais pačiais 
metais Lietuvos ASITEŽAS tapo visateisiu Tarptautinės teatrų vaikams ir jaunimui 
organizacijos ASSITEJ (Association International du Theatre puor l’Enfance et la 
Jeunesse), įkurtos 1965 m. ir vienijančios apie 100 pasaulio šalių, nariu. 

Lietuvos ASITEŽAS siekia praturtinti vaikų ir jaunimo kultūrinį gyvenimą įvairaus 
žanro ir stiliaus aktualiais ir kokybiškais spektakliais, telkti scenos meno vaikams 
ir jaunimui kūrėjus ir profesionalius teatrus, skatinti profesionalaus teatro vaikams 
ir jaunimui plėtrą ir sklaidą Lietuvoje ir užsienyje.

Lietuvos ASITEŽAS kasmet organizuoja įvairius renginius Pasaulinės teatro 
vaikams ir jaunimui dienos (kovo 20 d.) ir Tarptautinės vaikų gynimo dienos 
(birželio 1 d.) proga, nuo 2008 m. nuosekliai įgyvendina edukacinį projektą 
„Teatras keliauja pas vaikus“, kurio metu asociacijos nariai rodo spektaklius 
įvairiuose Lietuvos regionuose, organizuoja Tarptautinį teatro vaikams ir jaunimui 
festivalį „JĖGA/COOL“, rengia nacionalinius festivalius, seminarus, kūrybines 
laboratorijas, atstovauja Lietuvos scenos meno organizacijas, kuriančias vaikams 
ir jaunimui, tarptautiniuose ASSITEJ International renginiuose.

Šiuo metu asociaciją sudaro 30 narių iš 8 Lietuvos miestų ir miestelių.
Lietuvos ASITEŽO prezidentė Violeta Podolskaitė vadovauja asociacijai nuo pat 
jos įkūrimo.



The Association of Theater for Children and Youth ASITEŽAS (ASSITEJ Lithuania) 
was founded in Vilnius in 2001 by the State Youth Theater, Vilnius Theater „Lėlė“ 
and Public Institution „Trečias skambutis“. In the same year, ASSITEJ Lithuania 
became a full member of the Association International du Theatre puor l’Enfance 
et la Jeunesse (ASSITEJ International), founded in 1965 and uniting about 100 
countries around the world.

ASSITEJ Lithuania seeks to enrich the cultural life of children and youth with 
relevant and high-quality performances of various genres and styles, to connect 
artists and professional organizations working in the performing arts for young 
audience, to promote the development and dissemination of professional theater 
for children and youth in Lithuania and abroad.

ASSITEJ Lithuania annually organizes various events on the occasion of the World 
Theater Day for Children and Youth (March 20) and the International Children’s 
Day (June 1), since 2008 consistently implements the educational project „Theater 
Traveling to Children“ and brings performances to various regions of Lithuania, 
organizes seminars, creative laboratorines, national theater festival and the 
International Theater Festival for Children and Youth „JĖGA/COOL“, represents 
Lithuanian performing arts organizations creating for children and youth at the 
events of the ASSITEJ International.

Currently, the association consists of 30 members from 8 cities and towns from 
all Lithuania.
The President of the ASSITEJ Lithuania Violeta Podolskaitė has been leading the 
association since its establishment.



Gera prisiminti, kad prieš dvidešimt metų, galvodama 
apie Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS 
lietuviškąją versiją, iškart sulaukiau bendraminčių 
palaikymo iš Valstybinio jaunimo teatro, Vilniaus teatro 
„Lėlė“ ir kitų kolektyvų. Taip radosi Lietuvos ASITEŽAS. 
Jo kertiniai principai susiformavo savaime ir nenunyko 
iki šiol: gera valia, profesionalumas, kūrybinė bendrystė  
ir draugiškas kolegų petys. Šie esminiai veiklos bruožai  
neleido mums paskęsti smulkmenose ir padėjo atlikti 

užsibrėžtą misiją įgyvendinti daugybę planų ir programų, skirtų jaunajam žiūrovui, 
ugdančių, kultūrinančių bei harmonizuojančių  jo neretai sudėtingus ir jautrius 
santykius su aplinkiniu pasauliu. Lietuvos ASITEŽO gyvavimo laiką galima palyginti 
su žmogaus amžiaus  tarpsniais: jis išgyveno vaikystę, paauglystę, o dabar stovi 
ant slenksčio į suaugusiųjų pasaulį. Mūsų bendruomenė užaugo, sutvirtėjo. Dabar 
kiekvienas iš narių turi tapti atsakingais už tolesnį ASITEŽO likimą, nes asociacija 
nėra ir niekada nebuvo vienos ambicijos ar vienos dienos projektas. Asociacijos 
istorija – tai ilgametis visų narių nuoširdus bendras darbas, kuriam neretai tiktų ir 
epitetas „pasiaukojantis“, nes yra vedamas entuziazmo ir tikėjimo. 

Tikiuosi, kad ASITEŽUI, žengusiam per jaunystės slenkstį ir žinančiam, kad 
atsinaujinti ir keistis yra būtina, užteks valios neišmėtyti drauge įgytos patirties, 
pakaks išminties surasti išeitį šiuolaikinio gyvenimo labirintuose, valios ir jėgų, 
siekiant išsaugoti mums brangias nuostatas ir  vienybę. Linkiu to nepamiršti ir 
išsaugoti tai, ką turime geriausio ir ryžtingai  kilti  į  naują  asociacijos dešimtmetį, 
naują gyvenimo etapą. Vienybės, nuoširdaus susikalbėjimo linkiu Lietuvos ASITEŽO 
nariams. To paties linkiu ir Tarptautinei ASSITEJ bendruomenei – mūsų draugams 
visame pasaulyje.



It is good to remember that twenty years ago, thinking about the Lithuanian version 
of the Association of Theaters for Children and Youth ASITEŽAS, I immediately 
received the support from like-minded people from the State Youth Theater, Vilnius 
Theater “Lėlė” and other companies. This is how the Lithuanian ASITEŽAS was 
born. Its core principles have formed on their own and have not disappeared so 
far: goodwill, professionalism, creative communion and a friendly shoulder of 
colleagues. These essential features of the activity prevented us from drowning in 
the details and helped us to carry out our mission seeking to implement many plans 
and programs for the young audiences, developing, nurturing and harmonizing 
their often complex and sensitive relationship with the surrounding world. The life 
of Lithuanian ASITEŽAS can be compared to the stages of a human age: it went 
through childhood and adolescence, and now it is on the threshold of the adult 
world. Our community has grown and strengthened. Now each member must 
become responsible for the further fate of ASITEŽAS, as the association is not and 
has never been a one-ambition or one-day project. The history of the association is a 
long-term sincere joint work of all members, to which the epithet “self-sacrificing” is 
often suitable, because it is driven by enthusiasm and faith.

I hope that ASITEŽAS, who has crossed the threshold of youth and knows that 
renewal and changes are necessary, will have the will not to throw away the 
experience gained together, will have the wisdom to find a way out of the labyrinths 
of modern life, will and strength to preserve our precious attitudes and unity. I wish 
to keep this in mind and preserve what we have at its best and resolutely rise to a new 
decade of association, a new stage of life. I wish unity and sincere communication to 
the members of Lithuanian ASITEŽAS. I wish the same to the International ASSITEJ 
community - our friends around the world.

Violeta Podolskaitė



Valstybinis

State Youth Theater

jaunimo
teatras

Foto Lauros 
Vansevičienės

Arklių g. 5, Vilnius LT-01305
www.jaunimoteatras.lt
info@jaunimoteatras.lt

+37052625556

Įkurtas 1965 m. kaip Jaunojo žiūrovo teatras, vėliau pervadintas į Valstybinį jaunimo 
teatrą. Tai repertuarinis teatras, nuolatos rodantis apie 20 spektaklių suaugusiems 
ir vaikams. Šiuo metu teatre dirba 29 aktorių trupė. Ilgą laiką teatrui vadovavo 
žymi režisierė ir teatro pedagogė Dalia Tamulevičiūtė. 1977 m. teatre debiutavo 
pasaulinio garso režisierius Eimuntas Nekrošius. Jaunimo teatras pristato ir jaunų 
režisierių eksperimentinius spektaklius, kviečia režisierius iš užsienio šalių. Teatre 
vyksta šiuolaikinės dramaturgijos forumai, tarptautiniai projektai, akcijos. Jaunimo 
teatras dalyvavo tarptautiniuose teatrų festivaliuose daugelyje Europos, Amerikos, 
Azijos šalių, Australijoje.

Established in 1965 the State Youth Theater has around 20 performances in the 
repertoire during every season. The permanent company consists of 29 actors. 
Famous theater director and educator Dalia Tamulevičiūtė was leading the theater 
for a long time. World known theater director Eimuntas Nekrošius made his 
debut in the Youth theatre in 1977. Theater presents experimental performances by 
young stage directors and artists, invites eminent directors from abroad, organizes 
contemporary drama forums, international projects, actions. Youth Theater has 
toured in the international festivals in Europe, America, Asia, Australia.



Arklių g. 5, Vilnius LT-01305
www.teatraslele.lt
info@teatraslele.lt
+37052614017

„Lėlė“
Vilniaus

teatras

Teatras „Lėlė“, įkurtas lėlininko ir režisieriaus Balio Lukošiaus 1958 m. Vilniuje, 
šiandien veikiantis buvusiuose grafų Oginskių rūmuose, yra valstybinis 
repertuarinis teatras. Teatras turi dvi sales, kūrybinę studiją ir nuolatinę „Gyvojo lėlių 
muziejaus“ ekspoziciją. „Lėlės“ teatre vaidinami spektakliai, sukurti pagal lietuvių 
ir pasaulio tautų pasakas, žinomų lietuvių ir užsienio autorių kūrinius vaikams bei 
suaugusiems. Ilgą laiką teatrui vadovavo garsus lėlininkas ir scenografas Vitalijus 
Mazūras. „Lėlės“ spektakliai yra ne kartą pelnę Kultūros ministerijos ir tarptautinių 
profesionalių teatrų festivalių apdovanojimus. Nuo 1966 m. teatras dalyvauja 
UNIMA festivaliuose.

Vilnius Theater Lėlė, founded in 1958 in Vilnius by the puppeteer and director Balys 
Lukošius, is a state repertoire theater. The theater has two halls, a creative studio 
and a permanent exposition of the Living Puppet Museum. Performances are based 
on fairy tales of Lithuanian and world nations, plays by famous Lithuanian and 
foreign authors for children and adults. For a long time the theater was directed 
by the famous Lithuanian puppeteer Vitalijus Mazūras. Theater performances have 
won awards from the Lithuanian Ministry of Culture and international professional 
theater festivals. Since 1966 the theater has been participating in the festivals of the 
UNIMA.

Foto iš teatro archyvo

Vilnius theater „Lėlė“



Pašilaičių g. 16-83, 
Vilnius LT-06113

violeta.podolskaite@gmail.com
+37068585081

skambutis
Trečias

The Third Bell

„Trečias skambutis“, įkurtas Vilniuje 1999 m., siekė plėtoti teatro edukaciją ir 
ugdyti jaunuosius žiūrovus teatro dvasia ir idėjomis. 2000 m. surengė konferenciją-
forumą „Menas prieš smurtą“, vykdė ilgalaikį edukacinį projektą „Švietėjiškos 
pažintinės ekskursijos po teatrą“, kurių metu mokiniai galėjo pasižvalgyti po 
teatro užkulisius, gamybos cechus, stebėti repeticijas, bendrauti su aktoriais, 
režisieriais. Eksursijose apsilankė daugiau kaip 3000 mokinių, dalis iš jų susibūrė 
į „Teatromanų klubą“, kuriame buvo kuriami spektakliai, organizuotos teatro 
laboratorijos, kūrybiniai vakarai.

The Third Bell was established in Vilnius in 1999 seeking to promote theater 
for young audience and develop theater education activities. In 2000 the 
organization implemented conference-forum „Theater against violence“ and 
long-term educational project „Educational excursions in theater“. More than 
3000 students attended these excursions and some of them later got together 
into „Theaterfan club“ where encounter with theater art continued in creative 
labs, theater evenings and meetings.

Foto iš teatro archyvo



Laisvės pr. 60, Vilnius LT-05120
www.keistuoliai.lt 
keistuoliai@keistuoliai.lt 
+37052460514

Foto Lauros 
Vansevičienės

Vilnius Keistuoliai theater is the first private theater in the independent Lithuania, 
since its establishment in 1989 staging performances for children and adults. 
Being the first to tear down the fourth wall of the theater Keistuoliai theater 
became a unique phenomenon in the field of Lithuanian culture and has raised 
up several generations of spectators. The history of the theater includes more 
than 70 performances for children and adults, 8 films, several music albums, for 
several years in a row successfully implemented educational creativity day camp 
for children.

Vilniaus Keistuolių teatras – pirmasis nepriklausomos Lietuvos privatus teatras, 
nuo 1989 m. kuriantis spektaklius vaikams ir suaugusiesms. Pirmasis sugriovęs 
ketvirtąją teatro sieną Keistuolių teatras tapo unikaliu reiškiniu Lietuvos kultūros 
lauke ir užaugino ne vieną žiūrovų kartą. Teatro istorijoje – daugiau kaip 70 
spektaklių vaikams ir suaugusiesiems, 8 kino filmai, keliolika muzikinių albumų, 
kelis metus iš eilės sėkmingai įgyvendinta edukacinė 
dienos kūrybiškumo stovykla vaikams.

Vilniaus
Keistuolių

teatras

Vilnius Keistuoliai theater



Panevėžio
teatras

„Menas“

Panevėžys Theater „Menas“

Vasario 16-osios g. 19, 
Panevėžys LT-35185

www.teatrasmenas.lt
teatras.menas@gmail.com

+37045462531; +3704546893

Teatras įsteigtas 1991 m. režisieriaus Juliaus Dautarto ir dailininko Kęstučio 
Vaičiulio iniciatyva. Įkurti teatrą inspiravo suvokimas, kad vienintelis būdas 
kažką radikaliai keisti – atsigręžti į jaunąją kartą. Per dvidešimt devynis teatro 
kūrybinius metus pastatyti 76 spektakliai. Per metus teatras parodo daugiau 
nei 100 spektaklių, skirtų vaikams, jaunimui ir suaugusiems, vykdo nemažai 
edukacinių renginių. Nuo 2005 m. organizuoja kamerinių teatrų festivalį. 
Teatras yra Valstybės teatrų asociacijos narys. 

Panevėžys Theater „Menas“ was etsablished in 1991 by the initiative of theater 
director, producer Julius Dautartas and visual artist Kestutis Vaiciulis. Since the 
opening the theater staged 76 performances, annually there are 3-4 premieres 
and over 100 performances for children, youth and adult audiences as well as 
several educational projects. Since 2005 theater organizes festival of chamber 
theaters. Theater is the member of The State theater association.

Foto Arvydo Gudo



Laisvės al. 87A, 
Kaunas LT- 44297
www.kaunoleles.lt 
info@kaunoleles.lt 
+37037227158

Foto iš teatro archyvo

lėlių

Kaunovalstybinis
teatras

Kauno valstybinį lėlių teatrą 1958 m. įkūrė dramos aktoriai Stasys ir Valerija 
Ratkevičiai. Teatre kasmet suvaidinama apie 300 spektaklių, pristatomos kelios 
premjeros, kiekvieną sezoną siūloma virš 25 repertuarinių spektaklių. Teatro trupę 
šiuo metu sudaro 15 aktorių. Nuo 1994 m. veikiančiame lėlių muziejuje nuolat vyksta 
edukaciniai renginiai įvairaus amžiaus auditorijoms, rengiamos muziejaus fondų 
parodos. Didelio dėmesio sulaukia tradiciniai teatralizuoti teatro renginiai – sezono 
atidarymo šventė „Į Pasakų šalį!“ ir tarptautinis lėlių teatrų festivalis „Šypsos lėlės 
ir vaikai“.

The Kaunas State Puppet Theater was founded in 1958 by drama actors Stasys 
and Valerija Ratkevičiai. Nowadays the theater company consists of 15 actors 
and presents around 300 performances each year, including several premieres. 
The theater Puppet Museum founded in 1994 preserves more than 900 exhibits 
illustrating the process of puppet theater development. The museum is used for 
educational events: children are introduced with the puppet theater. Each year the 
traditional festival “To Fairy-Tale Land!” and the international festival “Let Puppets 
and Children Smile Together” is organised since 1991. 

Kaunas State Puppet Theater



Respublikos g. 30, 
Panevėžys LT-35174

www.leliuvezimoteatras.lt 
vezimoteatras@gmail.com 

+37045511236, +37045460533

vežimo
Panevėžio

Panevėžys Puppet Wagon Theater

lėlių
teatras

Panevėžio Lėlių vežimo teatras įkurtas 1986 m. direktoriaus ir režisieriaus Antano 
Markuckio iniciatyva. Kiekvieną vidurvasarį teatro kolektyvas išvyksta į gastroles 
su vežimu po Lietuvos miestus ir kaimus, kur laukia pasakos išsiilgę vaikai. Per 
metus teatre parodoma apie 300 spektaklių, kuriuose apsilanko apie 20000 žiūrovų, 
įvyksta 3-4 premjeros. 2003 m. Danijoje Antanui Markuckiui įteikta H. K. Anderseno 
pirmoji premija už šio rašytojo kūrybos puoselėjimą ir propagavimą. Teatras 
gastroliavo Danijoje, Estijoje, Nyderlanduose, Rusijoje, Baltarusijoje, Prancūzijoje, 
Švedijoje, Ukrainoje, Vokietijoje, Latvijoje, Norvegijoje, yra apdovanotas daugybe 
apdovanojimų. Šiandien tai vienintelis toks teatras Europoje.

Panevezys Puppet Wagon Theater was established in 1986 by the director Antanas 
Markuckis. Every summer theater makes a tour around Lithuanian cities and 
villages. Theater presents 3-4 premieres, shows around 300 performances visited by 
20000 people every year. In 2003 Antanas Markuckis was the first person awarded in 
Denmark for promoting H. K. Andersen literature. Theater has toured in Denmark, 
Netherlands, Russia, Estonia, Belarus, France, Sweden, Ukraine, Germany, Latvia, 
Norway, Belgium, Moldova and is awarded by various awards. It is the only puppet 
wagon theatre in Europe.

Foto iš teatro archyvo



Rotušės a. 2, Alytus,  LT-62141
www.alytausteatras.lt 
info@alytausteatras.lt 
+37031573858

teatras

Alytaus
miesto

Foto Miško Motės

Alytaus miesto teatras,  įkurtas 1990 m., yra vienintelis profesionalus dramos 
teatras Pietų Lietuvos regione. Teatro trupė intensyviai gastroliuoja Lietuvoje 
ir užsienyje, tapo kelių teatro festivalių laureatu. Nuo 2011 m. organizuoja 
profesionalių teatrų festivalį „Tegyvuoja komedija!“. 2015 m. festivalyje pirmą 
kartą surengtas Nacionalinis dramaturgų konkursas. 2017 m. „Tegyvuoja 
komedija!“ transformavosi į festivalį COM•MEDIA. Festivalio programa 
COM•@ yra skirta jauniausiai teatro auditorijai. 

Alytus City Theater was established in 1990 and is the only professional drama 
theater in the Southern region of Lithuania. The theater intensively tours in 
Lithuania and internationally and already became a winner of several theater 
festivals. In 2011 started to organize the festival of professional theaters “Long 
Live Comedy!”. In 2015 The National Playwright Competition was organized at 
the festival. In 2017 “Long Live Comedy!” has grew into COM•MEDIA festival. 
Festival program COM•@ is dedicated for the youngest audience.

Alytus city theater



Vaivorykštės

Theater Rainbow

teatras

Olandų g. 10-6, 
Vilnius, LT-01100

rainbow.vilnius@gmail.com 
+37061267360

Vaivorykštės teatras – tai kamerinis, vitražinėmis lėlėmis vaidinantis teatras, 
įsteigtas 1997 m., savo kūrybinę veiklą šiuo teatrinės raiškos stiliumi pradėjo dar 
1982 m. Spektakliuose vaidina 2-4 profesionalūs aktoriai. Teatras yra vaidinęs 
Lietuvoje ir daugelyje užsienio šalių, atstovavo Lietuvą kultūros dienų metu 
užsienio šalyse, tarptautiniuose teatrų festivaliuose, kur tapo jų laureatais, su 
pasisekimu atstovavo Lietuvą pasaulinėje parodoje EXPO-2000 Hanoveryje. 
Gastroliuodamas užsienyje teatras vaidina įvairiomis užsienio kalbomis. 
Kiekvienais metais teatras sukuria po naują spektaklį. 

Theater Rainbow is a private theater, officially established in 1997, though 
activities started in 1982. The theater mostly uses stained glass puppets by 2-4 
professional actors. This is the only professional theater company of such genre 
in Baltic States. Theater Rainbow toured in many European countries performing 
in local languages. The theater performed in different festivals and Lithuanian 
culture days abroad, was a participant of Lithuanian presentation in EXPO-2000 
in Hanover. Rainbow theater is also a member of UNIMA association. 

Foto Donato Rūko



Foto
Donato Stankevičiaus

Laisvės al. 71, Kaunas LT-44304
http://dramosteatras.lt 
info@dramosteatras.lt 
+37037224198

Nacionalinis Kauno dramos teatras – seniausias profesionalus Lietuvos teatras, 
įkurtas 1920 m. Teatro trupę sudaro 50 aktorių, vaidina ir kviestiniai aktoriai. 
Repertuare yra apie 40 įvairaus žanro spektaklių, skirtų įvairaus amžiaus grupėms. 
Teatre veikia 5 skirtingos scenos. Kiekvieną sezoną teatre vyksta apie 350 renginių, 
apsilanko daugiau nei 60000 žiūrovų. Sezono metu teatro žiūrovai mėgaujasi 
6-7 premjeromis, tarptautiniu edukaciniu festivaliu vaikams ir jaunimui „Nerk į 
teatrą“ ir tarptautiniais projektais. Kai kurie spektakliai verčiami į anglų kalbą, 
taip pat pritaikyti regos ir klausos negalią turintiems žmonėms.

National Kaunas Drama Theater is the oldest professional theater in Lithuania 
founded in 1920. The theatre’s ensemble consists of 50 actors, repertoire includes 
about 40 performances of various genres for different age groups. Each season about 
350 events take place and more than 60000 spectators visit the theater. During the 
season theater audience enjoy 6-7 premieres, the international educational festival 
for youth „Dive Into the Theater“ and international projects. Some performances 
are provided with English subtitles, adapted for people with visual and hearing 
impairments.

Nacionalinis

dramos teatras
Kauno

National Kaunas Drama Theater



Juozo

Juozas  Miltinis Drama Theater

dramos teatras
Miltinio

Laisvės a. 5, 
Panevėžys, LT-35183

www.miltinio-teatras.lt
info@miltinio-teatras.lt 

+37045584599

Juozo Miltinio dramos teatras yra valstybinis repertuarinis teatras, veikiantis 
Panevėžyje nuo 1940 m. Teatro istorija ir veikla susijusi su režisieriumi Juozu 
Miltiniu – išskirtinio talento menininku, išsilavinimą įgijusiu Prancūzijoje ir 
diegusiu Panevėžyje pažangaus Vakarų teatro idėjas. 1950 m. pastatytas pirmasis 
spektaklis vaikams – Juozo Miltinio režisuota „Raudonkepuraitė“. Šiuo metu 
teatro repertuare svarbią vietą užima pastatymai vaikams, tarp kurių yra pasakų 
inscenizacijų, pasaulinės literatūros klasikos pastatymų, kūrinių pagal šiuolaikinę 
literatūrą vaikams. Teatre taip pat veikia teatro studija jaunimui ir edukaciniai 
užsiėmimai vaikams.

Juozas Miltinis Drama Theater is the state repertory theater established in Panevėžys 
in 1940 by the famous theater director Juozas Miltinis, educated in France and 
strived to spread the ideas of progressive Western theater in Panevėžys. In 1950 the 
first performance for children „The Little Red Riding Hood“ was staged by Juozas 
Miltinis. Later, the number of performances for children increased and took the 
important place in theater repertoire as well as educational activities. Performances 
for children include productions of world literature classics and contemporary 
literature for children as well. Besides, there is a theater studio for youth.

Foto Arvydo Gudo



Foto iš teatro archyvo

Didžioji g. 25-15A, 
Vilnius LT-01128
nijolemazuriene@yahoo.com 
+37065080009

Paršiuko Ikaro lėlių teatras įkurtas 1997 m. Jo trupę sudaro garsus lėlininkas 
Vitalijus Mazūras ir aktorė Nijolė Bižanaitė-Mazūrienė. Teatras savo 
spektaklius rodo vaikų darželiuose ir namuose, nedidelėms vaikų grupėms. 
Teatro repertuare spektakliai „Trys paršiukai“, „Ožka Paryžiuje“, „Sniego 
karalienė“, „Baltuolė“. Pastaruoju metu teatras ruošia šešėlių teatrą ir 
popierinius karpinius su vaikais. Šis darbas sudaro galimybę žiūrovui suprasti 
unikalų lėlininko meną. 

Paršiuko Ikaro Puppet theater was established in 1997 and consists of famous 
puppeteer Vitalijus Mazūras and actress Nijolė Bižanaitė-Mazūrienė. The theater 
is working in kindergartens and at home for small groups of children. Theater 
repertoire includes these plays: „Trys paršiukai“, „Ožka Paryžiuje“, „Sniego 
karalienė“, „Baltuolė“. Lately, theater is working on a shadow performances 
and paper cuts with children. This work gives spectators an opportunity to 
understand unique puppeteer’s art.

Paršiuko

lėlių teatras
Ikaro

Paršiuko Ikaro Puppet Theater



Gedimino pr. 33/17-22, 
Vilnius LT-01104

www.staloteatras.lt 
saules.teatras@gmail.com 

+37069802833

teatras
Stalo

The Table theater

Stalo Teatras – profesionalių menininkų grupė, nuo 2004 m. kurianti objektų teatro 
spektaklius vaikams ir jaunimui. Spektakliai publikai „patiekiami“, pasitelkus 
įvairius  buities ar aplinkos daiktus, kurie spektaklio metu atgyja, tampa lėlėmis, 
personažais. Taip surandamas autentiškas ryšys su mažiesiems žiūrovams 
pažįstama aplinka. Spektakliai kuriami, remiantis įvairių šalių tautosakos, 
mitologijos, literatūros kūriniais. Teatras spektaklius pristato Lietuvoje ir užsienyje. 
Veda kūrybines dirbtuves, edukacines programas kūdikiams, vaikams ir jaunimui, 
seminarus pedagogams, kūrėjams. 2011 ir 2014 m. teatras apdovanotas Auksinio 
scenos kryžiaus apdovanojimu.

The Table Theater is a group of professional artists since 2004 creating object theater 
performances for children and youth. The performances are “served” with various 
houselhold and nature objects, acquiring faces and voices of the characters. The 
performances are based on literature, folklore and mythology of various countries. 
The theater presents its performances in Lithuania and abroad. Theater also conducts 
creative workshops, educational programs for children, seminars for teachers and 
creators. In 2011 and 2014 the theater was awarded by the Lithuanian Ministry of 
Culture award Golden Stage Cross.

Foto 
Lauros Vansevičienės



„Atviras ratas“

Teatras

Vilniaus miesto teatras

Ašmenos g. 8, 
LT-01135 Vilnius
www.atvirasratas.lt
info@atvirasratas.lt
+37061602332

Foto Dmitrij Matvejev

Teatras „Atviras ratas“ – nevyriausybinis profesionalus teatras, įkurtas 2006 m. 
režisieriaus Aido Giniočio vadovaujamo aktorių kurso, ilgainiui virtusio unikalia 
bendraminčių kūrėjų komanda Lietuvos teatro kontekste. Kūrėjai analizuoja 
nūdienos realijas, patys rašo ir realizuoja savo dramaturgiją. Per keturiolika veiklos 
metų teatras sukūrė 27 spektaklius, dauguma jų apdovanoti arba nominuoti Lietuvos 
ir tarptautiniais teatro apdovanojimais. Nuo 2017 m. teatrui suteiktas Vilniaus miesto 
teatro vardas. Teatro misija: išdrįsti kalbėti, išpažinti. Išpažindamas pažįsti save. Per 
save – kitus. Kelias nuo savęs pažinimo į kitų pažinimą – tarsi užburtas ratas. Mūsų 
tikslas – atverti tą ratą.

Open Circle Theater is a professional theater founded in 2006 by actors group 
led by director Aidas Giniotis, which turned into a team of like-minded creators 
who analyze today’s realities, write and realize their own dramaturgy. During the 
fourteen years the theater has created 27 performances, most of which have been 
awarded or nominated by Lithuanian and international theater awards. Since 2017 
theater has been given the name of Vilnius City Theater. Theater mission: dare to 
speak, to confess. Confessing to know yourself. Through yourself to know others. 
This path is like a vicious circle. Our goal is to open that circle.

Open Circle Theater / Vilnius City theater



Vežėjų g. 4, 
Klaipėda LT-91246

www.klaipedosleliuteatras.lt
klaipedosleles@gmail.com 

+37046239932

Klaipėda Puppet Theater

Klaipėdos lėlių teatras, įkurtas 2000 m., yra nepriklausomas profesionalus, 
repertuarinis lėlių teatras, nuolat eksperimentuojantis, ieškantis naujų meninės 
kalbos formų, supažindina publiką su tradiciniu lėlių teatro menu ir naujausiomis 
jo tendencijomis, įtraukia Klaipėdos miesto gyventojus į kūrybinę edukacinę 
veiklą. Teatro repertuare 15-17 spektaklių, skirtų kūdikių, vaikų ir suaugusiųjų 
auditorijoms. Teatro kūrėjai yra nominuoti ir apdovanoti aukščiausias Lietuvos 
teatrų apdovanojimais. Teatras organizuoja tarptautinį lėlių teatro festivalį „Materia 
Magica“. 

Klaipėda puppet theater established in 2000 is a non-governmental  
professional repertory theater. Theater creates puppet theater productions, 
keeps experimenting and looking for new creative communication, introduces 
audience to the traditional art of puppetry and its latest trends and enggages into 
creative educational activities. Theater repertoire consists of 15-17 performances 
dedicated for babies, children and adult audiences. Theater company members 
are nominated and awarded by the highest Lithuanian theater awards. Theater 
organizes the international puppet theater festival „Materia Magica“.

lėlių
Klaipėdos

teatras

Foto Aušros Juknevičienės



„Dansema“

Šokio
teatras

Šokio teatras „Dansema“ yra pirmasis profesionalus teatras Lietuvoje 
žinomos choreografės Birutės Banevičiūtės iniciatyva pradėjęs kurti šokio 
spektaklius jaunai auditorijai. Nuo pat įkūrimo 2007 m. „Dansemos“ 
spektakliai sėkmingai rodomi ne tik Lietuvoje, bet ir 27 pasaulio šalyse. 
Nuo 2012 m. „Dansema“ daugiausia dėmesio skiria šokio spektakliams  
0-3 metų kūdikių auditorijai. Šiuo metu teatro repertuare yra 7 šokio spektakliai įvairaus 
amžiaus vaikams. „Dansemos“ spektakliai yra nominuoti ir apdovanoti Kultūros 
ministerijos „Auksiniu sceno kryžiumi” kaip geriausi 2012 ir 2015 m. spektakliai 
vaikams.

Žalgirio g. 88a-1, 
Vilnius LT-09303
www.dansema.lt 
info@dansema.lt 
+37061402652

Dansema Dance Theater is the first professional theater which by the initiative of 
the famous Lithuanian choreographer Birutė Banevičiūtė started to create dance 
performances for young audience in Lithuania. Since it was established in 2007 
Dansema played across Lithuania, successfully performed in 27 countries all over 
the world. Since 2012 Dansema focuses on dance productions for babies under 3 
years. Currently there are 7 dance performances for children of different age in the 
theater repertoire. Dansema performances were nominated and awarded by the 
Lithuanian Ministry of Culture as the best children performances of the year.

Dansema dance theater

Foto Lauros 
Vansevičienės



Drobės g. 31, 
Kaunas LT-45189

www.cirkas.lt
baltijos@cirkas.lt

+37067016445

„Baltijos cirkas“, įkurtas 1997 m., yra seniausia profesionali cirko organizacija 
Lietuvoje, tęsianti gerąsias klasikinio cirko praktikas ir tradicijas. Savo veikloje 
apima cirko istorijos, cirko edukacijos, socialinio cirko ir profesionalaus cirko 
elementus. Siekia per cirko prizmę įgyvendinti kultūrinę įvairaus amžiaus 
žiūrovų edukaciją. „Baltijos cirko“ klounų muziejuje yra apie 2000 eksponatų, 
vyksta edukaciniai renginiai mokiniams. Nuo 2007 m. „Baltijos cirkas“  yra 
aktyvus Europos cirko asociacijos narys.

The Baltijos Circus, established in 1997, is the oldest professional circus 
organization in Lithuania, which continues good practice of classical circus. Its 
activities include elements of circus history, circus education, social circus and 
professional circus. The organization aims to implement cultural education of 
different age range audience by the means of circus. In the museum of clowns 
there are more than 2000 exibits. Since 2007 Baltijos Circus is an active member 
of the European Circus Association.

Baltijos

Baltijos circus

cirkas

Foto Ievos Variakojytės



Baltijos

Tuskulėnų g. 48-14, 
Vilnius LT-09209
www.cezariogrupe.lt 
info@cezariogrupe.lt 
+37064615223

„Cezario
Teatras

grupė“ Foto Dmitrij Matvejev

Teatras „cezario grupė“ yra nevalstybinis profesionalus teatras, vadovaujamas 
režisieriaus ir dramaturgo Cezario Graužinio, jo suburtos aktorių trupės 
pagrindu įkurtas 2007 m. Teatro trupę sudaro 5-6 aktoriai. Teatro repertuare 12-
14 spektaklių, iš kurių nemaža dalis skirta vaikams ir jaunimui. Teatras gausiai 
gastroliuoja Lietuvoje ir užsienyje. 2004 m. „Cezario grupė“ pelnė „Auksinio 
scenos kryžiaus“ apdovanojimą už geriausią debiutą, o 2011 m. – už geriausią 
nacionalinės dramaturgijos pastatymą (spektaklį „Nutolę toliai“ pagal Pauliaus 
Širvio poeziją).

The Theater „cezaris group“ is a non-governmental professional 
theater, founded in 2007 by the theater director and playwright Cezaris 
Graužinis, based on a group of actors he gathered together. The theater 
company consists of 5-6 actors. The theatre’s repertoire includes 12-
14 performances, several of which are dedicated to children and youth  
audience. Theater performances were appreciated not only by Lithuanian, 
but also by foreign audiences. In 2004 theater won the Golden Stage 
Cross Award for the best debut, in 2011 for the best production of  
national dramaturgy.

Theater „Cezaris group“



Konstitucijos pr. 23, 
LT-08105 Vilnius

www.vkamerinisteatras.lt
info@vkamerinisteatras.lt

+37065054300

kamerinis
Vilniaus

Vilnius Chamber theater

teatras

Vilniaus kamerinis teatras, įkurtas 2011 m., tai nevyriausybinė organizacija, 
rodanti spektaklius įvairaus amžiaus publikai. Teatro repertuare yra apie 20 
spektaklių, skirtų vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Per metus teatras pristato 
2-3 premjeras, daug gastroliuoja po Lietuvą, vykdo edukacines veiklas vaikams.

Vilnius Chamber Theater is a non-governmental institution established in 2011 
shows performances for various age audience. The theater’s repertoire includes 
around 20 performances dedicated to children, youth and adults. During 
the year 2-3 premieres are presented, theater tours a lot around Lithuania, 
implements educational projects for school children.

Foto Žanos Gudaitienės



Vytauto Didžiojo g. 73, 
Kelmė, LT-86136
www.kelmesteatras.lt 
kelmesteatras@gmail.com 
+37042761312 Foto Evaldo Jasiūno

mažasis
Kelmės

teatras

Kelmės mažasis teatras buvo įkurtas 1991 m. režisieriaus Algimanto Armono,  
2006 m. teatrui suteiktas profesionalaus teatro statusas. Teatro trupę sudaro 9 
aktoriai, repertuare rodomi 8-10 įvairaus žanro (dramos, komedijos, pasakos, 
baladės, miuziklai) spektaklių. Teatro spektakliai yra apdovanoti  Boriso 
Dauguviečio premijomis ir kitais Lietuvos teatro apdovanojimais. Teatras gausiai 
gastroliuoja Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose 
teatro festivaliuose. Organizuoja tarptautinį teatro festivalį „Kelmės scena“, teatro 
festivalius vaikams.

Kelmė Small Theater was founded 1991 by the theater director Algimantas 
Armonas. The repertoire of the theater includes 8-10 performances fo various 
genres (drama, comedy, fairy-tales, musicals) and 3-5 musical programmes. The 
company consists of 9 actors. Theater peformances are nominated and awarded 
by various Lithuanian theater awards. The theater tours in Lithuania and abroad 
(Poland, Austria, Macedonia, Germany, France, Denmark, etc), holds The 
international festival „Kelmės scena“ (The Kelme Stage), organises International 
theater day events.

Kelmė Small Theater



Gėlės g. 6, Naisių k., 
Šiaulių r. LT-81474

www.naisiai.lt 
dovydas@naisiai.lt 

+37062066813

Naisiai summer theater

Naisių vasaros teatras – tai nepriklausomas teatras, įsikūręs 2011 m., vienijantis 
jaunus aktorius ir suteikiantis galimybę įvairaus amžiaus žiūrovams nemokamai 
žiūrėti spektaklius, susipažinti su lietuvių literatūra ir dramaturgija.

Naisiai summer theater is an independent theater, established in 2011 by a 
group of young actors, seeks to promote Lithuanian literature and dramaturgy 
to the broad age range audience free of charge.

teatras
Naisių vasaros

Foto Dovydo Petkaus



Bangų g. 5A, 
Klaipėda LT-91250
www.kjt.lt
info@kjt.lt
+37066369777

jaunimo
Klaipėdos

teatras

Nuo 2012 m. veikiantis Klaipėdos jaunimo teatras yra vienas iš nedaugelio 
nepriklausomų Lietuvos teatrų, kurio pagrindas – ne garsus režisierius, o 
kūrybinga šešiolikos aktorių trupė. Valentino Masalskio išugdyti aktoriai 
Lietuvos teatre išsiskyrė ritminiais darbais, kuriuose pademonstravo muzikalumą 
ir bendrystę, kuria remiasi, kurdami draminius bei muzikinius spektaklius ir 
vykdydami organizacinę ir pedagoginę veiklą. Teatro repertuarą sudaro daugiau 
nei 20 spektaklių suaugusiems ir vaikams. Eksperimentuodami teatro kūrėjai 
kviečia žiūrovus atrasti naujas dokumentinio, muzikinio ir pojūčių teatro formas.

Klaipėda Youth Theater, active since 2012, is one of the few independent Lithuanian 
theaters, established on the basis of creative company of 16 actors rather than 
a famous director. The actors trained by Valentinas Masalskis stood out with 
their rhythmic works, where they demonstrated musicality and also fellowship, 
on which they rely in the creation of dramatic and musical performances, in 
organisational and pedagogical activities. The repertoire includes more than 
20 productions for adults and children. Bold to experiment the creators invite 
spectators to discover new forms of documentary, musical and sensory theater.

Klaipėda Youth Theater

Foto Eglės Sabaliauskaitės



Tilžės g. 155, 
Šiauliai LT-76297

www.vsdt.lt 
teatras@vsdt.lt
+37041523209

Valstybinis Šiaulių dramos teatras, įsteigtas 1931 m., yra vienas seniausių 
profesionalių teatrų Lietuvoje. Kiekvienais metais teatro repertuaras pasipildo 
4-5 naujais pastatymais, kurie reprezentuoja šiuolaikinio teatro formų įvairovę. 
Šiuo metu teatro repertuare spektakliai vaikams ir suaugusiems, dramaturgijos 
klasika ir šiuolaikinių autorių interpretacijos. Teatre veikia nuolatinė 33 aktorių 
trupė. Kiekvienais metais parodoma apie 100 spektaklių, teatras daug gastroliuoja 
visoje Lietuvoje, dalyvauja teatrų festivaliuose. 2018 m. teatras kartu su Lietuvos 
ASITEŽU organizavo 5-ąjį tarptautinį teatro vaikams ir jaunimui festivalį „JĖGA/
COOL!“.

Šiauliai State Drama Theater is one of the oldest professional theaters in Lithuania, 
established in 1931. The theater annually broadens its repertoire with 4-5 new 
stage productions representing a wide range of contemporary theater forms. 
Theater has a permanent company of 33 actors. Approximately 100 performances 
are shown each year, as well as a lot of tours around Lithuania. In 2018 Šiauliai 
State Drama Theater cooperating with ASSITEJ Lithuania organized the 5th 
International theater festival for children and youth „JĖGA/COOL!“.

Valstybinis

Šiauliai State Drama Theater

dramos
Šiaulių

teatras

Foto iš teatro archyvo



Rotušės a. 2, 
Alytus LT-62141
www.leliuteatrasaitvaras.lt
alytausleles@gmail.com
+37031525737

Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“ įkurtas 1996  m. dailininkės Loretos Skruibienės 
ir Alytaus miesto savivaldybės iniciatyva, kuriam 2005 m.  Lietuvos Kultūros 
ministerija suteikė profesionalaus teatro statusą. Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“ 
yra vienintelis profesionalus lėlių teatras Pietų Lietuvoje. 2003 m. buvo įkurtas 
lėlių muziejus “Lėlių kambarys”, kuriame eksponuojamos teatrinės lėlės, rodomi 
spektakliai, vyksta kiti teatro renginiai ir edukacinės lėlių teatro programos 
vaikams. Nuo 1999 m. teatras organizuoja Tarptautinį lėlių teatrų festivalį-
konkursą „Aitvaras“. 

Alytus Puppet Theater „Aitvaras“ (The Kite) was founded in 1996 by the 
initiative of the visual artist Loreta Skruibienė and Alytus City Municipality. The 
Lithuanian Ministry of Culture granted the status of a professional theater in 2005. 
„Aitvaras“ is the only professional puppet theater in Southern Lithuania. In 2003 
the Puppet Museum „Puppet Room“ was established, where theatrical puppets 
are exhibited, performances and theater events are shown, and educational 
puppet theater programs for children take place. Since 1999 the theater organizes 
the International Puppet Theater Festival-Competition „Aitvaras“. 

Alytaus
teatraslėlių

„Aitvaras“

Alytus puppet theater „Aitvaras“

Foto iš teatro archyvo



Paco g.19-26,
Vilnius LT-10309

https://www.facebook.com/
knygosteatras 

knygosteatrui@gmail.com 
+37068640047

Knygos
teatras

„Knygos teatras“, įkurtas 2012 m. Vilniuje, skatina literatūros skaitymą ir naujas 
teatro fomas. „Knygos teatre“ statomi mažųjų formų (skaitoviniai) spektakliai, 
vykdomi literatūriniai skaitymai, akcijos. Teatras vykdo kultūros sklaidą 
regionuose, vaidinimui rinkdamasis dvarus, vienuolynų ansamblius, kitas 
autentiškas erdves, kurios atspindi pasirinktos literatūros laikmečio dvasią, 
paryškina spektaklių atmosferą. Kompaktiška aktorių sudėtis, minimalios 
techninės priemonės padeda pasiekti, kad spektakliai būtų vaidinami ir 
regionuose bei teatrui specialiai nepritaikytose patalpose. 

The Book Theater, founded in Vilnius in 2012, encourages reading literature 
and new forms of theater. Small forms reading performances are staged, literary 
readings and actions are implemented at the Book Theater. The theater spreads 
culture in the regions, choosing manors, monasteries, other authentic spaces 
that reflect the spirit of the chosen literature, cultural period and accentuate the 
atmosphere of the performance. The compact composition of the actors and the 
minimal technical means help to ensure that the performances are performed in 
the regions as well as in premises not specially adapted to the theater.

Book Theater

Foto iš teatro archyvo



Kęstučio g. 74a, 
Kaunas LT-44297
www.kamerinisteatras.lt 
info@kamerinisteatras.lt 
+37068326054

Foto Lauros 
Vansevičienės

Kaunas City Chamber Theater, established in 2016,  is a municipal theater that 
stages theater performances, implements cultural and creative education. Theater 
also provides venue for the independent companies, co-produces and maintains 
development of actual social theater. Theater annually holds the Youth Theater 
Festival „Starting point“ where the newest works of young artists for young 
audiences and workshops are implemented. Together with European Capital 
of Culture „Kaunas2022” theater is lounching a young producers programme 
„Prodiusai CoLab“ and professional theater integration programme for people with 
disabilities.

Kauno miesto kamerinis teatras, įkurtas 2016 m., yra municipalinis teatras, 
prodiusuojantis teatro spektaklius, vykdantis kultūrinę ir kūrybinę edukaciją. 
Teatras veikia ir kaip scenos menų centras, suteikiantis aikšteles, koprodiusuojantis 
spektaklius ir palaikantis aktualaus socialinio teatro vystymą. Kasmet organizuoja 
jaunimo teatro festivalį „Išeities taškas“, kuriame pristato naujausius jaunųjų 
menininkų darbus jaunoms auditorijoms, rengia kūrybines dirbtuves jaunimui. 
Kartu su Europos kultūros sostine „Kaunas2022“ teatras kuria jaunųjų prodiuserių 
ugdymo programą „Prodiusai CoLab“ ir kūrėjų su negalia integravimą į 
profesionalaus teatro praktiką.

kamerinis

Kauno
miesto

teatras

Kaunas City Chamber Theater



Teatras

Pradžia theater for children

„Pradžia“
vaikams

Lakūnų g. 24-22, 
Vilnius LT-09108

www.teatrasvaikams.lt 
info@teatrasvaikams.lt 

+37063766367

Teatras vaikams „Pradžia“ yra 2016 m. įsikūrusi erdvė Vilniuje, kuri vienija 
nepriklausomus kūrėjus ar kūrėjų komandas, kuriančias kūdikiams ir 
ikimokyklinio amžiaus vaikams. „Pradžioje“ aktoriams ir režisieriams suteikiamos 
sąlygos bendradarbiauti, išmėginti naujas idėjas, repetuoti ir pristatyti savo 
darbus publikai. Tokiu būdu teatras „Pradžia“ šeimoms su mažamečiais vaikais 
užtikrina nepertraukiamą kultūros renginių pasiūlą ištisus metus, taip pat 
organizuoja gastroles, edukacines veiklas ir atstovauja sukurtus spektaklius 
užsienio festivaliuose.

Pradžia theater for children is a private venue in Vilnius established in 2016. We 
invite artists and creative teams and support them throughout creation of theater 
productions for babies and children up to 5 years old. We provide all necessary 
means from management to rehearsal space for artists to colaborate, rehearse 
and present their work. The production then becomes part of theater’s repertoire. 
Pradžia theater organises theater events for families every weekend, also manages 
tours, educational activities and represents productions at the international theater 
festivals.

Foto Lauros Vansevičienės



Foto Dmitrij Matvejev

Bangų g. 5A, 
Klaipėda LT-91250
seikodancecompany.com 
info@seikodancecompany.com 
+37067229267

Šeiko šokio teatras, įkurtas 2012 m. žinomos choreografės Agnijos Šeiko, prodiuserės 
Godos Giedraitytės ir šokėjo Petro Lisausko, šiuolaikinį šokį puoselėjanti 
organizacija, kurios veikla apima šokio ir muzikos spektaklių, įtraukiojo teatro, 
meno netradicinėse erdvėse, performanso žanrus, šokio edukacijos bei teatro 
laboratorijos kryptis. Aukščiausius Lietuvos scenos menų apdovanojimus pelnęs 
kolektyvas, veiklą pradėjęs Klaipėdoje, spektaklių geografiją išplėtė į daugybę 
šalių. Repertuare – jautrūs, kūrybiškumą skatinantys spektakliai vaikams, aktuali, 
provokuojanti, ironiška ir jausminga produkcija suaugusiems.

Šeiko
šokio

teatras

Šeiko Dance Company unites theater professionals working in the contemporary 
dance field creating dance and music performances, immersive theater, site-specific, 
promenade performances, dance education projects and theater laboratories. The 
highest theater scene awards winners, who have been working since 2012, expanded 
their geography to many countries abroad. The Company speaks the universal 
language of dance, unrestricted by any censorship. Company’s repertoire includes 
sensitive, creativity promoting performances for children and provocative, ironic 
and sensual productions for adults. Artistic director – Agnija Šeiko.  

Šeiko dance Theater



Raugyklos g. 11-6, 
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www.labaiteatras.lt
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LabaiTheater

„Labaiteatras“ – tai teatras visai šeimai, kurį 2014 m. įkūrė režisierė ir aktorė Agnė 
Sunklodaitė ir kompozitorius Deividas Gnedinas. Šiuo metu teatro branduolį 
sudaro 10 kūrėjų, kurie didelį dėmesį skiria jaunų žmonių ugdymui. Kiekvienas 
spektaklis turi aiškiai apibrėžtą adresatų amžiaus grupę. Per šešerius gyvavimo 
metus „Labaiteatras“ savo repertuarą užpildė spektakliais, skirtais visoms amžiaus 
grupėms iki 18 metų bei suaugusiems. Spektakliuose galima sutikti lėlių ir objektų, 
dramos ir muzikinio teatro elementų. Režisierė Agnė Sunklodaitė ieško skirtingų 
teatrinių stilistikų jungimo ir naujų teatro raiškos būdų.

LabaiTheater is a theater company for the family founded by the director and actress 
Agnė Sunklodaitė and composer Deividas Gnedinas in 2014. Today, the company 
consists of 10 creators who share the same values regarding education of theater-
loving young people. Each performance has a clearly defined age range. In addition 
to drama theater, the performances also introduce elements of puppet, object, and 
musical theater. The director Agnė Sunklodaitė is seeking to combine different 
theater approaches and new ways of expression.

„Labaiteatras“

Foto Agnės Sunklodaitės
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No Shoes
teatras

Kad būtų švariau viduje ir aplink, No Shoes teatras, įkurtas 2020 m., kviečia 
užeiti, batus palikus už durų. Skambant gyvai atliekamai muzikai, teatras kuria 
interaktyvius, daugiajutiminius judesio spektaklius kūdikiams, vaikams ir 
jaunimui. Teatro dėmesio centre yra žiūrovas, kviečiamas įsitraukti į kuriamą 
veiksmą. Savo kūryboje teatras naudoja daugiabalsę instrumentinę ir vokalinę 
muziką, įvairius šiuolaikinio šokio elementus, video projekcijas ir kitas įtraukias 
priemones. Žiūrovas spektakliuose turi galimybę tapti aktyviu veiksmo kūrėju, 
o ne pasyviu stebėtoju.

To keep clean inside and around No Shoes theater, established in 2020, invites to 
leave your shoes outside. Theater is creating interactive, multisense movement 
performances with live music for children and young people. Audience is in 
spotlight and welcome to join the action of the performance. In the performances 
multivoice instrumental music, various modern dance movements, video 
projections and other involving methods are used. Audience has chance to 
become active creator, not just a passive spectator.

No Shoes Theater



Valstybinis jaunimo teatras
Vilniaus teatras „Lėlė“
Trečias skambutis
Vilniaus Keistuolių teatras
Vaivorykštės teatras
Paršiuko Ikaro lėlių teatras

Panevėžio teatras „Menas“
Panevėžio lėlių vežimo teatras
Juozo Miltinio dramos teatras

Kauno valstybinis lėlių teatras
Nacionalinis Kauno dramos 

teatras
Baltijos cirkas

Kauno miesto kamerinis teatras

Alytaus miesto teatras
Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“

Klaipėdos lėlių teatras
Klaipėdos jaunimo teatras

Šeiko šokio teatras
Kelmės mažasis teatras

Naisių vasaros teatras
Valstybinis Šiaulių dramos teatras

Vilnius

Alytus

Kaunas

Panevėžys

Šiauliai

Kelmė

Klaipėda

Stalo teatras
Teatras „Atviras ratas“
Šokio teatras Dansema

Teatras „Cezario grupė“
Vilniaus kamerinis teatras

Knygos teatras
Teatras vaikams „Pradžia“

„Labaiteatras“
No Shoes teatras
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Panevėžio teatras „Menas“
Panevėžio lėlių vežimo teatras
Juozo Miltinio dramos teatras


