Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos

2022 m. renginių kalendorius
SAUSIS
12 d.

Naktinis žygis prie partizanų vado Kazimieraičio vadavietės

29 d.

Moduliniai kursai pretendentams į pameistrius drevininkus: žygis „Nuog
dravės lig dravės“

VASARIS

7 d.

Algimanto Roko Černiausko instaliacija -performansas „Raudonoji knyga“ ir
tautodailininkės Laimos Gegužytės-Saviščevienės ekspozicija „Sodai“
„Šalcinio“ galerijoje

BALANDIS
23 - 24 d.

Festivalis „Vidur girių“ 2022

28 d.

Eugenijaus Drobelio ir Vytauto Knyvos fotoalbumo „Laukinė Lietuvos gamta“
pristatymas lankytojų centre Marcinkonyse

29 d.

Broniaus Krakevičiaus fotografijų paroda „Pasivaikščiojimai po Dzūkija“
atidarymas lankytojų centre Marcinkonyse

GEGUŽĖ
14 d.

Spektaklio „Nedingęs“ pristatymas etnografinėje sodyboje Marcinkonyse

21 d.

Renginys „Poezijos pavasaris 2022“ „Šalcinio“ galerijoje

31 d.

Paroda „Jonas Jurašas. Buties“ „Šalcinio“ galerijoje

BIRŽELIS
4 d.

Ekskursija „Merkinė - karalių miestas“

4 d.

Ekskursija „Marcinkonys - Zackagirio taku“

4 d.

Ekskursija „Liškiava - kur žydi lietuvinė naktižiedė“

4 d.

Ekskursija „Musteika - pažintis su drevine bitininkyste“

11 d.

Turizmo ir amatų diena Dzūkijos nacionaliniame parke

LIEPA
4 - 10 d.

Marcinkonių kraštotyros ekspedicija

8 d.

Bičių projekto baigiamasis renginys Musteikoje

9 - 10 d.

Mokymai drevininkams

14 - 17 d.

Dzūkų kultūros festivalis „Čiulba ulba“ 2022 Subartonyse

18 - 22 d.

Vasaros stovykla ,,Drevinė bitininkystė“ Musteikoje

22 - 24 d.

Respublikinis folkloro festivalis „Subatėlės vakarėly...“ 2022

25 - 31 d.

Stovykla „Pynimo savaitė“ Musteikoje

RUGPJŪTIS
5 - 7 d.

Aritmija 2022 - menų festivalis Merkinėje

6 d.

Marijos Teresės Rožanskaitės paroda „Bobutės ir diedukai kaimo“ „Šalcinio“
galerijoje

6 - 7 d.

Mokymai drevininkams, dr. Algirdo Amšiejaus paskaita ,,Lietuvos vietinė
bitė“ lankytojų centre Marcinkonyse

RUGSĖJIS
16 d.

Europos kultūros paveldo dienos Drevinės bitininkystės bityne

17 d.

Projekto baigiamojo renginio ir medkopio pabaigos šventė drevinės
bitininkystės ekspozicijoje Musteikoje

22 d.

Baltų vienybės dienos paminėjimas ant Liškiavos piliakalnio

GRUODIS
16 d.

Adventinė vakaronė ,,Kalėdų rytą saulė pražydo“

16 d.

Ekskursija – žygis T. Ivanausko gimtadieniui paminėti

