MĖNUO JUODARAGIS
Kasmetinis nepriklausomas post-folkloro,
alternatyvios muzikos ir šiuolaikinės baltų kultūros
festivalis

FESTIVALIO PRISTATYMAS

“Mėnuo Juodaragis” yra išskirtinis kultūrinis įvykis Baltijos regione, tai vienas seniausių ir didžiausių vasaros festivalių Lietuvoje. Tris dienas trunkantis festivalis po atviru dangumi skirtas
kūrybiškai pristatyti bei plėtoti gyvą baltų kultūrą, aktualizuoti
senąsias tradicijas dabartyje, pristatant pačius geriausius ir
įdomiausius kūrėjus iš įvairių Europos šalių.

unikalus renginys
Jungdamas praeitį ir ateitį “Mėnuo Juodaragis” pasitinka lankytojus plačia koncertine programa, aprėpiančia daugelį muzikos
žanrų - tai ir autentiškas folkloras, ir šiuolaikinė post-folk, world,
neo-folk, roko, eksperimentinė, electroninė, akustinė, viduramžių
ir įvairi kita muzika. Šis nuostabiai margas ir savitas derinys kasmet paskutinį vasaros savaitgalį sutraukia vis gausesnę publiką
- festivalį aplanko 3000-4000 žiūrovų iš viso pasaulio!

praeities ir ateities jungtis

Solidžioje kultūrinėje festivalio programoje taip pat pristatomi senieji amatai, paskaitos, parodos, ekomenio
projektai, filmai, šokių vakaronės, archainės tradicijos, mokomieji būreliai ir žygiai supažindinantys su etniniu
paveldu, istorija, gamta ir daugybe įdomių dalykų. Tai įvairu, gyva ir kūrybiška!

baltiškos prigimties širdyje
“Mėnuo Juodaragis” išsiskiria savo idėja ir misija,
kuri remiasi senuoju paveldu bei šiuolaikinėmis
vertybėmis. Kur prigimtinės, universalios kultūros
klodai gali būti ryškesni ir gyvesni, jei ne Lietuvoje šalyje, kuri iki šių dienų išsaugojo pagonišką Europos
ugnį ir kalba seniausia kontinento kalba!

“Mėnuo Juodaragis“ gimė 1995 metais ir augdamas kas tris metus keliavo vis į platesnę įstabios gamtos vietą, kol 2007-aisiais
atrado tikrą kraštovaizdžio perlą ir jaukius namus Šiaurės-Rytų
Lietuvoje – fantastiškoje ežero saloje Zarasuose.

pasakiško grožio sala

Zaraso ežere

Zarasų kraštas keri pirmaprade Gamta, daugybės skaidrių ežerų
labirintu, kraštovaizdžio įkvėptu etniniu savitumu ir žmonių
svetingumu. Tai laisve ir atgaiva alsuojanti vieta, kur kiekvienas
atvykęs tampa poetu...
Tyrų vandenų sūpuojami slėniai ir kalvos, plytinčios žalios pievos, ošiantys pušynai ir ąžuolai - ko gero labiau tinkamos vietos daugiasluoksniam MJR vyksmui tiesiog nėra! Tuo pačiu
ekologinės darnos ir gamtosaugos idėjos yra neatsiejamai svarbi
festivalio dalis.
Salos plotas - 44 ha, ilgis - beveik kilometras.

Gamtos aplinka žavinti sala yra pritaikyta
masiniams renginiams, joje įsikuria:

• Dvi PAGRINDINĖS SCENOS
• Dvi specialios MAŽOSIOS SCENOS
• Amatų kiemas
• Kino ir paskaitų paviljonas
• Palapinių miestelis
• Automobilių parkavimo aikštelė
Lauko kavinės, ugniavietės, paplūdimiai,
sporto aikštelės, meno projektų erdvės ir kt.

Daugiau informacijos apie sal

ir festivalio plan

rasiteSPAUSTI
ČIA

“Mėnuo Juodaragis“ gimė kaip nuoširdus bendraminčių
kūrybos vakaras, kuris kasmet augo, brendo ir keitėsi, tačiau
visuomet išsaugojo savo esminius principus – kelrodę Idėją,
entuziazmą, drąsų novatoriškumą ir kūrybos magiją.
Čia kaip niekur kitur dera kilnus prasmingumas ir siautulinga
pramoga, o gyvai muzikai suteikiamas maksimaliai kokybiškas
įgyvendinimas - festivalio scenine įranga, įgarsinimu,
apšvietimu ir kitomis paslaugomis rūpinasi geriausi šalies specialistai!

gyvos muzikos magija..!
Pastaraisiais metais MJR scenose pasirodo
žymiausi Lietuvos atlikėjai Andrius MAMONTOVAS,
Aistė Smilgevičiūtė ir SKYLĖ,
Veronika POVILIONIENĖ,
Gvidas KOVĖRA ir Petras VYŠNIAUSKAS,
ATALYJA, KŪLGRINDA, DONIS,
PIEVOS, OBTEST, KATEDRA,
SADŪNAI, SEDULA, VYDRAGA,
gausus būrys folkloro ir jaunimo grupių,
bei garsūs kolektyvai iš užsienio SOL INVICTUS (D.Britanija)
SIEBEN (D.Britanija)
INKUBUS SUKKUBUS (D.Britanija)
SPIRITUAL FRONT (Italija)
Of The Wand And The Moon (Danija)
VON THRONSTAHL (Vokietija)
ALLERSEELEN (Austrija)
DANDELION WINE (Australija)
The Moon And The Nightspirit (Vengrija)
IRFAN (Bulgarija)
TABOR RADOSTI (Čekija)
LAHKA MUZA (Slovakija)
ROMOWE RIKOITO (Prūsija)
SKYFORGER (Latvija)
AULI (Latvija)
VIRRE+ (Estija)
MOON FAR AWAY (Rusija)
THEODOR BASTARD (Rusija)
VIY (Ukraina)
ESSA (Baltarusija)
LITVINTROLL (Baltarusija)
ZYWIOLAK (Lenkija)
... ir daugybė kitų!

“Mėnuo Juodaragis“ negali nesididžiuoti savo nuostabia publika, kuri sukuria nepaprastai geranorišką šventės
atmosferą. Didžioji dalis festivalio lankytojų - jauni,
brandūs, žingeidūs, patriotiški ir išsilavinę, nestandartiniai
jauni žmonės.
45% MJR lankytojų - akademinis 18-28 m. jaunimas
20% - vyresnio amžiaus žmonės
15% - jaunos šeimos su vaikais
15% - svečiai iš užsienio šalių
“Mėnuo Juodaragis” yra vienas nedaugelio Lietuvos
festivalių, pasižymintis ypatingu draugiškumu jaunoms
ŠEIMOMS. Jauni tėvai, atvykę su savo atžalomis, naudojasi nuolaidomis, vaikams skirta speciali programos dalis.
Festivalyje yra kuo užsiimti visiems!

festivalis visiems

ir kiekvienam

MJR programa sudaryta taip, jog įvairūs renginiai
vyksta vienu metu keletoje vietų ir žiūrovas pats pasirenka, kas įdomiausia. Jis įsitraukia į vyksmą ir iš
stebėtojo virsta aktyviu dalyviu:
SENIEJI AMATAI
Įvairiausių tradicinių
amatų meistrus suburiantis gausus Amatų kiemas
kviečia ne tik pasižiūrėti ir
pasivaišinti, bet ir išmokti
įdomių dalykų.
EKOMENIS
Salos erdves papuošia
talentingų menininkų
instaliacijos - savitai
skleidžiančios žalias
idėjas, draugiškai
derančios su gamta.
DVIRAČIAI
Yra labai svarbūs festivalyje. Ekologiško būdo
keliauti šalininkams
kasmet rengiami dviračių
žygiai ir ekskursijos po
apylinkes.

KŪRYBOS DIRBTUVĖS
Festivalio lankytojus
pasidžiaugti kūrybos
aistra vilioja interaktyvūs
meno sumanymai, tapybos, aitvarų gamybos,
rankdarbių būreliai.
VAIKŲ PROGRAMA
Mažiesiems žiūrovams
rengiamas nuotaikingas
vaidinimas, animacinių
filmukų programa,
žaidimai ir užsiėmimai
Amatų kieme.
MUZIKA IR ŠOKIAI
Edukacinių etnomuzikos
projektų vadovai nuoširdūs savo srities
specialistai - moko pažinti
folklorą, muzikuoti, šokti ir
dainuoti.
SPORTO TURNYRAI

Pakovoti dėl smagumo ir
prizų kviečia tradiciniai
turnyrai - futbolo, orientavimosi, tautinių žaidimų.
Ar bandėte kada seniausią
lietuvišką sportą ripką?

keturioliktame MJR -

sutartinių gelmė

Šįmet jau 14-asis“Mėnuo Juodaragis”tradiciškai vainikuos paskutinįjį
vasaros savaitgalį. Rugpjūčio 26-28 d. į Zarasų ežero salą grįžtantis
festivalis žada būti didžiausiu nuotykiu per visą savo istoriją. Daug
įvairiausios veiklos talpinanti šventės programa šiemet alsuos
unikalių lietuviškų sutartinių ritmu – joms skirta pagrindinė festivalio tema, kviečianti pažinti skirtingų mus supančių pasaulių ir
laikmečių pynę.
Gausią renginio programą, kurią čia pristatome, tikimės suburti
padedami ištikimų pagalbininkų ir festivalio gerbėjų, taip pat
kultūros fondų, šalių ambasadų, įmonių ir kitų kilnių rėmėjų.
Nuoširdžiai kviečiame ir Jus tapti šio vyksmo dalimi.
Tris dienas ir naktis, keturiose festivalio scenose šiemet koncertuos per 50 įvairių kolektyvų ir atlikėjų.
Išskirtinius pasirodymus festivalyje surengs žymūs Lietuvos ir užsienio gyvos muzikos kūrėjai: folk-roko
ir world muzikos pažibos ATALYJA, PIEVOS, Aistė Smilgevičiūtė ir SKYLĖ, DONIS, MARGA MUZIKA,
pripažinti tradicinio folkloro atlikėjai KŪLGRINDA, TRYS KETURIOSE, GĄSTAUTA, UGNIAVIJAS, LYGAUDĖ,
roko veteranai BIX, užsienio žvaigždės DAZKARIEH (Portugalija), BLOOD AXIS (JAV), SONNE HAGAL (Vokietija), ARNICA (Ispanija), Latvijos, Lenkijos, Estijos, Rusijos, Skandinavijos kolektyvai ir daugelis kitų.
Nepakartojamos festivalio akimirkos - filmuose ir nuotraukų galerijose:

Filmas apie MJR 2008

MJR 2008 Zarasai

MJR 2009 Zarasai

MJR 2010 Aukštadvaris

Kviečiame prisijungti:

Festivalį “Mėnuo Juodaragis” rengia seniausia nepriklausoma muzikos leidykla Dangus,
administruojama viešosios įstaigos “Baltijos griaustinis”.
Festivalio svetainė:

e-mail: mjr@dangus.net / tel.: +370 688 19655, +370 674 47967
pašto adresas: Dangus, a/d 3058, Vilnius 01010



