


Glaustojo Juodaragio tema kaip niekad paslaptinga ir žavi, kerinti ir metan-
ti iššūkį tikrovei – pati Jos Didenybė Magija aplankys festivalį ir apgaubs 
žvaigždėta skraiste - MJR šventėje karaliaus BURTAI. Tema, kuri nepaisant 
savo žaismingumo, yra svarbi ir ne tokia paprasta, kaip gali pasirodyti iš pir-
mo žvilgsnio.

Festivalis taps proga susipažinti su įvairiomis burtų tradicijomis, kurios dažnai 
siekia pačius seniausius laikus ir būdingos visoms pasaulio kultūroms. Visais 
laikais, visuose kraštuose garsėjo žmonės, turintys ypatingų galių - regėti ir 
kalbėtis su tais, kurių nematome. Įvaldydami mitologinę “mechaniką”, burti-
ninkai stengėsi perprasti pasaulio sandaros dėsnius, pažinti Gamtos ryšius, 
nuspėti ir paveikti žmogaus likimą. Juodaragio vyksme galėsime apie juos ne 
tik išgirsti, bet ir sutikti.

Baltų krašte iš seno minimi burtonys, kurie spėdami ateitį mesdavę medines 
lazdeles ar kaulus su ženklais, ugnies dūmuose ar vandens atspindžiuose ban-
dydavę įžvelgti pranašingus įvykius, atsitiktinumo akimirkoje pasikliaudami 
Dievų valia. Iš vėlesnių laikų sužinome apie daugybę magijos apraiškų - Matas 
Pretorijus legendiniame veikale “Prūsijos regykla” dar XVII amžiuje vardija ir 
liudija per dvi dešimtis skirtingų rūšių burtininkų. Ir tai tik blėstančios žari-
jos kadais klestėjusio baltų religijos centro – Romuvos Rikojoto – kur Krivių 
Krivaitis buvęs aukščiausias magijos Meistras.

Gausus burtininkavimo palikimas ir lietuvių folklore, su iki šiol gyvomis 
užkalbėtojų, žolininkų, lemties skaitytojų tradicijomis. Taip pat raganiškomis 
pasakomis ir legendomis apie užkerėtus žmones, vietas ar lobius. Net Lietu-
vos valstybės 100-metis primena, kad pagrindinis jo architektas dr. Jonas 

Už pagalbą festivaliui nuoširdžiai dėkojame 
Raseinių merui Algirdui Griciui,  Nemakščių seniūnui Remigijui Laugaliui,

seniūnaičiui Sauliui Lušai,  ūkininkei Eugenijai Bredelienei,  
Raseinių kultūros centrui.

MJR XXI rėmėjams
                           ir bendražygiams

AČIŪ!



XXI-asis festivalis  Mėnuo Juodaragis atsiveria naujoje ypatingoje vietoje 
– įspūdingame Molavėnų piliakalnių komplekse Vakarų Lietuvoje, Žemai-
tijos prieigose. Pašešuvio kraštovaizdžio draustinyje dunkso ir senovės is-
toriją byloja du galingi piliakalniai, kuriuos skiria 400 metrų slėnis apsupas 
miškingų šlaitų ir vaizdingų Šešuvies upelio kilpų. 

Seniausi žmonių gyvenimo pėdsakai šioje vietovėje siekia geležies amžių 
(IV-V a.). Molavėnų vietovė savo didybe jau seniai traukė istorikų ir arche-
ologų dėmesį, kai kurių nuomone čia galėjo būti garsieji Pilėnai. Drausti-
nyje yra valstybės saugomas šimtametis Molavėnų ąžuolas ir mitologinis 
Skirtino akmuo. Savo istorinį pėdsaką čia paliko ir pokario partizanų kovos.

Įdomu tai, kad antrasis Molavėnų piliakalnis, su įspūdinga gynybine 
pylimų ir griovių sistema, buvo atrastas tik Atgimimo laikotorpiu, 1987 me-
tais. Jo atradėjas - šviesi šio krašto asmenybė, kraštotyrininkas, sąjūdietis, 
muziejininkas Antanas Girčys.

Garsindama savo krašto paveldą, Raseinių savivaldybė paruošė piliakalnių 
teritoriją lankymui, čia kasmet rengiamos krašto šventės, koncertai ir spek-
takliai. Prireikė nemažai pastangų ir ryžto čia surengti glaustąjį genties fes-
tivalį, bet užburiančiam Molavėnų grožiui atsispirti Juodaragis negalėjo...

The 21st Mėnuo Juodaragis festival takes place at a new exclusive location - the foot-
hills of Molavėnai castle mounds (Raseiniai District, Western Lithuania)

The striking complex of two hillforts is located in the Pašešuvis Landscape Reserve. 
The valley between two castle mounds, 400 metres apart, is surrounded by wooded 
slopes and scenic loops of the Šešuvis Stream. The powerful landscape of hills, oaks 
and boulders is truly enchanting and promising for the festival’s cause!  

The oldest human settlements in this location date back to the 4th–5th century. 
According to some historians the site could have been the location of the legendary 
castle of Pilėnai (Lithuanian epic bravery, Pilėnai fighters burned themselves in cas-
tle fire, but not surrendered). The area contains a state-protected centuries-old oak 
tree and the mythological boulder of Skirtinas.

Molavėnai castle was build about 1000 years ago. Though the second hillfort with 
impressive fortification was discovered only in 1987.

The local government of Raseiniai has prepared the territory around the castle 
mounds for public events. The area hosts regular concerts and the play Mindaugas 
staged by the Lithuanian National Drama Theatre.

::: MOLAVĖNŲ PILIAKALNIAI :::

Basanavičiaus buvo akylus vėlių ir velnių gyvenimo sekėjas, surinkęs ir es-
minį burtų tautosakos rinkinį - “Juodąją knygą”.

Įdomus pats burtų, kaip archetipinių simbolių ir alternatyvių tikrovės dėsnių, 
gyvavimas ir aktualumas žmogui, jie atrodo veiksmingi ir moderniais laikais 
– magija remiasi didžioji dalis meninės kūrybos, ištisos kompiuterinių žaid-
imų subkultūros, per televiziją visam pasauliui transliuojamos sporto čem-
pionatų burtų traukimo ceremonijos, o tikrovėje nutinkantys sutapimai 
kartais tiesiog neįtikėtini! Kone kiekvienas, net labiausiai šiuolaikiškas žmo-
gus turi savų burtažodžių, keistų įpročių, įsitikinimų, laimingų skaičių. Kai 
pažvelgiame į veidrodį, beldžiame į medį, keliame tostą, daužiame velykinį 
margutį, metame monetą, kalbamės su gyvūnais ar daiktais, dovanojame 
laimės simbolius, susikimbame ratu už rankų, linkime sėkmės, laiminame... 
- visa tai irgi burtai. Jie gyvuoja ir lydi mus kasdien.

Dvidešimt pirmasis Mėnuo Juodaragis kviečia žengti į neaprėpiamą 
magiškos tikrovės mišką, su ypatinga tema, kuriai atsiskleisti jaukus gen-
tainių susibūrimas atrodo pati tinkamiausia vieta. Žaisdami ir svajodami po 
žvaigždėtais paslapčių skliautais daug ką atsiminsime, pasisemsime, užbur-
sime šviesiai ateičiai. Vanduo taps gyvesnis, ugnys ryškesnės, mintys ir žen-
klai – prasmingesni. Nori tikėk, nori ne – burtai veikia. Tad paskutinį vasaros 
savaitgalį – susiBurkim! 

T h e  M A G I C  C o n v e n t i o n
The theme of this year’s compact edition 
of the Mėnuo Juodaragis is exclusively 
mysterious, charming and enchanting. 
It challenges reality itself. The event will 
be graced by Her Majesty Magic and 
wrapped in a starry shroud. Despite its 
playfulness, the theme of the festival is 
important and not as straightforward as 
it may seem.

The festival will become the place to get 
to know different magical traditions that 
often date back to the dawn of humani-
ty and are inherent to all cultures of the 
world. Across history and the globe peo-
ple with extraordinary powers to see and 
speak to that which cannot be seen were 
held in reverence. By mastering myth-
ological mechanic, sorcerers aimed to 
grasp the laws of the world architecture, 
to apprehend the relationships of Nature, 
to foresee and make impact on human 
fate. MJR festival will offer an opportunity 
not only to hear about those remarkable 
people, but also to meet them.

From the ancient times the Baltic realm 
speaks of burtonys, or wizards, who 
would divine future by casting inscribed 
wooden sticks or bones, by looking for 
prophetic signs in fumes or water reflec-
tions, and by relying on the divine will in 
the moment of randomness. 

Today, the rich heritage of magic is ev-
ident in the Lithuanian folklore with 
surviving traditions of incantation, herb-
alism and divination. There are tales of 

witches, and legends of charmed people, 
sites and treasures. Even the centenary 
of the restoration of the state of Lithua-
nia reminds that the key architect of the 
republic Jonas Basanavičius was a vigi-
lant follower of the world of ghosts and 
devils and the author of the fundamental 
digest of magic folklore – The Black Book.

The existence of magic, as a set of ar-
chetypal symbols and laws of alternate 
reality, and its relevance to human being 
is also intriguing. Magic seems to work 
even in modern times – it constitutes the 
foundation for much of the artistic prac-
tices, entire subcultures of video games 
and global broadcasts of lot drawing for 
sports championships, while everyday 
coincidences sometimes seem outright 
implausible! Almost everyone, even peo-
ple of the most modern mindset, seems 
to have personal spells, weird habits, be-
liefs, and lucky numbers. When we look at 
the mirror, knock on wood, raise a toast, 
gift symbols of fortune, wish luck, or give 
blessings… all of this is magic too. It exists 
and accompanies us every day.

The 21st Mėnuo Juodaragis welcomes 
you to the immense forest of magic re-
ality with the special theme that can be 
best unfolded at the intimate gathering 
of the tribe. By playing and dreaming 
under the starry canopy of mysteries we 
will remember, learn and cast spells for 
a bright future. SusiBurkim is a play of 
words, that means both - let’s come to-
gether and let’s  cast some spells!



17.00 – Atidaromi Festivalio vartai,  
parkuotė ir palapinių miestelis.

:::: Žinyčia Žemoji :::: 
Nuo 18.00 • Pradedama 
sporto turnyrų, ekskursijų, žaidimų daly-
vių registracija.
 
  
:::: Pirtis ::::
18.00 – 22.00 – Pirties ir širdies atvėrimas. 
Apsivalymo ir atsivėrimo ritualai

:::: KINO ir PASKAITŲ PALAPINĖ ::::

13.15 – Juodaragio filmai
13.55 – Festivalio programos pristatymas 

Dėl nuolatinių paklausimų, šiemet pamėginsime 
kai kurias MJR programos paskaitas versti į anglų 
kalbą.  Užsiminkite apie tai savo bičiuliams iš 
svetur ir apsilankykite drauge. 
Due to constant demand, this year some 
selcted MJR lectures will have test translations 
into English. Check the programme marks to 
attend and enjoy the great knowledge.

14.00 – Jonas Brigys   
Molavėnai prie tūkstantmečio  
greitkelio 
(su vertimu į anglų k. / English translation)
Pasakojimu apie įspūdingą istorinę vietą, 
kurioje įsikūrė Mėnuo Juodaragis, programą 
pradeda žinomas Raseinių kraštotyrininkas. 
Jau 35 m. Raseinių M.Martinaičio viešojoje 
bibliotekoje dirbančio Jono Brigio pomėgis 
– archyvuose rinkti Raseinių istorijos faktus. 
Istorijos keliais į šį kraštą šimtmečiais keliavo 
užkariautojai, naujų idėjų skelbėjai. Tai forma-
vo krašto žmonių gyvenimo būdą, tradicijas, 
kūrė krašto istoriją. Pabandykime pasižvalgyti 
tų istorijos kelių (ne tik perkeltine prasme) pa-
kelėse, pažiūrėti ką rasime.

15.10 – Elona Lovčikienė   
Sinchroniškumas ir pranašingi sapnai 
Psichologė psichoterapeutė, jungiškosios 
krypties psichoanalitikė, paskaitoje kels klau-
simus, rūpinčius daugeliui gyvenančių dvasinį 
gyvenimą žmonių - kaip paaiškinti lemtingus 
sutapimus, kai išnyksta riba tarp išorinio ir vid-
inio gyvenimo, tarp atskirų žmonių. Aiškinsimės 
psichologo C. G. Jungo ir fiziko W. Pauli įvestą 
sinchroniškumo sąvoką, tirsime jo sąsajas su 
vadinamaisiais pranašingais sapnais.

16.20 – Dr. Gediminas Petrauskas  
Iš laidotuvių laužo į pomirtinį pasaulį: 
mirusiųjų deginimo būdų analizė 
Pranešime kalbama apie mirusiųjų deginimo 
paprotį ikikrikščioniškoje Lietuvoje. Remiantis 
archeologiniais ir antropologiniais viduramžių 
degintinių kapų (XIII–XIV a.) tyrimų rezultatais, 
bandoma atkurti išsamų mirusiųjų deginimo 
paveikslą: laužavietės temperatūrą, degimo sąly-
gas ir įvairias kitas laidojimo apeigų detales.

18.30 – Prof. dr. Vykintas Vaitkevičius   
Atrandant partizanų valstybę 
(su vertimu į anglų k. / English translation)

Per beveik tris Nepriklausomybės dešimtmečius 
užaugo nauja tyrėjų karta, kuri siekia ir naujo 
– įtaigaus bei įkvepiančio – partizaninio karo 
pasakojimo. Partizanų valstybė – tai tam tikra 
prieiga, kuria vadovaujantis kyla kitoks laisvės 
kovotojų vaizdinys. Pirmiausiai keičiasi požiūris 
į tyrimų šaltinius: lig šiol istoriografijoje vyrau-
jančių saugumo agentūrinių, operatyvinių ir 
baudžiamųjų bylų vietą užima rašytiniai par-
tizanų dokumentai, sakytinės istorijos, arche-
ologinių tyrimų duomenys, fotonuotraukos. Šie 
archyvai liudija ką ir kaip ateinančioms kartoms 
siekė išsaugoti Lietuvos partizanai, o svarbiau-
sia – kaip jie žvelgė į kovą, kurioje dalyvavo.

19.40 – Dr. Aistė Petrauskienė  
Partizanų Lietuva, arba kaip minėsime 
70-sias LLKS metines 
Kovos už laisvę – reikšmingiausia Lietuvos valsty-
bės ir valstybingumo istorijos dalis. Minėdami 
valstybės atkūrimo šimtmetį ir 70-ąsias LLKS Tary-
bos deklaracijos metines Laisvės kovų įamžintojai 
pabrėš, kad partizaninio karo istorija – tai tiltas 
tarp Lietuvos anuomet ir šiandien. Pranešime bus 
pristatytas 2018 m. rugsėjį prasidėsiantis projektas 
Partizanų Lietuva, kuriuo kiekvienas besidomintis 
laisvės kovomis bus kviečiamas Lietuvą pamatys 
tokią, kokią ją matė kovotojai už laisvę.

KINO PROGRAMA  

21.30 – Filmas “Sengirė” (2017). Susiti-
kimas su režisieriumi Mindaugu Survila.

00.00 – Lietuviškų trumpo metro filmų 
programa (pristato “Lithuanian Shorts” ):  
- “Gyvatė” (rež. T. Laucius, 2017),  
- “Gimimas” (rež. E.Mameniškytė, 2017),  
- “Miškas” (rež. I. Meilūnas, 2015),  
- “Mobijaus juosta (rež. E. Rivière, 2017),  
- “Paskutinė diena” (rež. K. Metvejevaitė), 
- “Sigis” (rež. T, Gvozdas, 2016). 

01.30 – Filmas “Faust” (J.Švankmajer, 1994)  

03.05 – Filmas “The Devil Rides Out”  
(rež. Terrence Fisher, 1968)

04.44 – Programos pabaiga

P E N K TA D I E N I S  /  F r i d a y

KETVIRTADIENIS / Thursday

• E k o M E N I S •
 

Leisk Gamtai kalbėti Tavo lūpomis 
meno veiksmai renginio erdvėse 

 
--- Akivarai –  

Miglė Markulytė ir Andrius Tamošiūnas

--- Akmens užkalbėjimas –  
Algirdas Strioga

--- Dangaus akys –  
Balti

--- Dangaus užtvanka –  
Mantas Maziliauskas

--- Homunkulas homunkule – 
Justė Brukštutė, Jonas Liugaila,  

Rūta Ivaškevičiūtė

--- Laumių kasos –  
Balti

--- Nepavadintas (satnidavapen) –  
Mantas Maziliauskas

:::: KINO ir PASKAITŲ :::: 
PALAPINĖ

  
• Paroda – Raganos, burtininkai, 
žmonės blogom akim...  
– Ritos Balkutės fotografijų paroda

• Paroda – “Tu čia - aš ten”  
– Sigito Juknevičiaus ir Linos Winter 
tapybos paroda 

21.00 – 03.00 – V E L N I o n i Š K O  
K I N O  P R O G R A M A

00.00 – Vilkolakis: mitologinė būtybė 
ar dvasinė praktika – In memoriam 
Rolandas Petkevičius



   
:::: DIDŽIOJI DAUSŲ  
SCENA ::::   
  
18.00 – Pradėjimas

18.05 – Gintas GACEVIČIUS
19.00 – SEN SVAJA 
20.00 – SAULIUS SPINDI
20.55 – UGNIAVIJAS
 albumo pristatymas - 10 metų!

22.00 – DANDELION WINE /Aus  
 albumo pristatymas

23.10 – ŪKANOSE
00.20 – ROMUVOS /Isr

01.35 – VILKDUJA

:::: PAGAUGŲ SCENA ::::
20.30 – RAGUVOS

21.25 – OBŠRR
22.25 – VĖLIŲ NAMAI 
 albumo pristatymas

23.35 – AM X VV
00.35 – META MEAT /Fra

01.50 – PRAGNAVIT /Blr

02.40 – SKELDOS
03.30 – GIRIŲ DVASIOS

:::: FOLK SCENA :::: 
21.30 – VAKARONĖ.  
TRADICINIŲ ŠOKIŲ KLUBAS
   

:::: DJ Inkilas :::: Žinyčia Žemoji

02.30 – DJ Zond

:::: BURTŲ KIEMAS ::::

16.00 – Būrimų filosofija, priemonės ir 
pasaulėžiūra – Aušra Mačiulytė

17.45 – Prigimtinis kvėpavimas – radio-
inžinierė Danutė Januškienė 

18.30 – Energinės ir magiškos smilkomų 
žolių ir dervų savybės – Laura Mirėja

19.15 – Susitikimas su protėviais, savo-
sios prigimties atradimas – apeiga su 
medinčiumi (šamanu) Petru Dabrišiumi

22.00 – Siaubo istorijos. Mūsų baimių 
pranašai. Laiko praraja. – Iva Marshall

:::: AMATŲ KIEMAS ::::

 
16.00 – Garsų monai: ritmo ir garsų 
dirbtuvės – Evija Malkeviča, Kevin-Chris 
Gründel, Baltic vikings   

16.30 – Molio lipdymo dirbtuvės   
– Dainius Strazdas. Vilniaus Puodžių cechas

17.00 – Juostų audimas “burtukėmis” – 
Baltiškos stilistikos rūbų studija Juostė

18.00 – Jaunumo magija – laumių muilo 
virimas – Asta Balčiūnaitė

19.00 – Kuršių kostiumų ir papuošalų 
pristatymas – baltų vikingai Pilsots

:::: Aukuras ::::   
   

17.00 – Šventyklos pakėlimas. 
MJR XXI  atidarymo apeigos

19.30 – Garso kelionės.  
Dvasių užkalbėjimai. 

21.00 – Nakties giesmės.  
Veda Laurita Peleniūtė

Tarp Aukuro ir Burtų kiemo: 
00.00 – ROMOWE RIKOITO 
Burtas-meditacija. 

:::: VAIKŲ KIEMUTIS ::::

16.00  – Norų lėlės rišimas – stebuklų 
šnabždėtoja Rasa Pavilionienė

17.00  – Pasigamink burtų lazdelę  
– iliustratorė Diana Remeikytė

17.30  – Muzikos burtai vaikams  
– LMTA etnomuzikologai

18.00  – Mediniai stalo žaidimai  
– Patyriminis muziejus Vikingų kaimas 

18.30  – Senoviniai žaidimai  
– Lietuvos Jaunimo Ramuva

19.00  – FiDi Mokslo monai

:::: Amatų kieme   ::::

19.30 – Pokusininko šou vaikams su 
burtininku Mario Tarasini

20.30 – Stebuklinės pasakos – pasakų 
ir sakmių vakaras su klajūnu Algirdu 
Breidoku (Amatų kieme)

:::: Prie amatų kiemo   ::::

00.00 – Ėjimas per žarijas – įveik savo 
baimes ir negandas! – sveikos gyvense-
nos meistras Gediminas Lizaitis

P E N K T A D I E N I S
S P O R T A S

Šiemet visų sveikos gyvensenos entuzi-
astų lauks futbolo turnyras Juodaragio 
ragui laimėti. Gilias MJR futbolo tradici-
jas tęsiantis teisėjų štabas su VAR siste-
ma ir futbolo aikšte keliasi į Molavėnus, 
kur jūsų lauks šeštadienio rytą. 

Norintiems pažinti neišpasakytai 
gražias Molavėnų apylinkes, kviesime 
ieškoti dalyvauti orientavimosi 
varžybose ir surasti, kur slepiasi velnio 
neštas Skirtino akmuo, klaidžioti po 
vaizdingus Jaujupio upelio vingius ir 
partizanų žūties vietas.  

Kaip ir kiekvienais metais pačių ištver-
mingiausių lauks Rąstplėšys, reikalau-
jantis vyriškos jėgos ir nutrūktgalvišku-
mo. Parodyk ar gali perplėšti rąstą!

Po itin aktyvių sportų, išbandykite 
jėgas ir azartą šachmatų turnyre.  Di-
dieji lauko šachmatai ir žaibo turnyrai 
pabandys surasti devintąjį didmeistrį ir 
lauks Jūsų MJR XXI.

Ir žinoma, naują dieną pradedame nuo 
ryto mankštos!

Š e š t a d i e n į   2 5  d . 
 

 
:::: Palapinių miestelyje ::::
10.00 – 17.00 - Futbolo turnyras  
MJR XXI Ragui laimėti.

:::: Nuo Žemosios Žinyčios ::::
12.00 – Orientavimosi sporto varžybos

::: Maisto kieme ::::
Šeštadienį  25 d .
10.00 – 19.00 – Šachmatai  
Devintojo didmeistrio beieškant.  
Žaibo turnyrai.

Sekmadienį  26 d . 
10.00 – Žaibo turnyro finalai.



:::: Nuo Aukštosios Žinyčios: 

10.00 – Ekskursija autobusu.  
Molavėnai - Vedecko ąžuolynas - Gražusis 
Plauginių miško ąžuolas - Lyduvėnų ge-
ležinkelio tiltas - Danutės piliakalnis - Žalpių 
dubenuotasis akmuo – ir kitos nepaprastos 
Rasienių krašto vietos.  
Ekskursijos vadovas Arnas Zmitra, Raseinių 
turizmo informacijos centras. 
Trukmė ~4 val. Kaina 3 pinigai. Išankstinė 
registracija Žinyčioje.

10.30 – Pažintinis žygis dviračiais, 
aplankant Jūkainių parką ir Aštuonračio 
muziejų. Žygio vadovas Šarūnas Blinstrubas, 
Raseinių dviratininkų klubas “Minam”.  
Trukmė ~3,5 val.

11.00 – Pėsčiųjų pažintinis žygis  
lauko keliukais, klausantis vietinių istorijų. 
Molavėnų ąžuolas -  Skirtinio akmuo - 
dauba Lukošienės bliūdas - tufų cirkai ir 
atodanga - Pašešuvio dvarelis - Kairiškės 
dvarvietė. Žygio vadovas Vaidas Greičius. 
Dubysos regioninis parkas.  
Trukmė ~3 val.

:::: Nuo Žemosios Žinyčios:

11.30 – Magiški stalo vaidmenų žaidimai: 
susitinka meistrai ir dalyviai

:::: KINO ir PASKAITŲ PALAPINĖ ::::

Š E Š TA D I E N I S  /  S a t u r d a y  

08.15 – Rytmečio mankšta. Veda Vytenis Jankauskas.  
Prie Kino ir paskaitų palapinės.

08.30 – Animaciniai filmukai mažiesiems

09.30 – Doc. dr. Donatas Brandišauskas  
Uolų piešinių animizmas Rytų Sibiro tai-
goje: šiuolaikinės Evenkų elnių augintojų 
apeigos ir medžioklės burtai
Lietuvos kultūros antropologas, socialinnės an-
tropologijos mokslų daktaras, Vilniaus universi-
teto, Istorijos fakulteto docentas apžvelgs kaip ši-
uolaikiniai elnių augintojai ir medžiotojai Evenkai 
sąveikauja su uolų piešiniais. Tyrimai rodo, kad 
Rytų Sibiro taigoje gyvenantiems autochtonams 
Evenkams uolų piešiniai turi svarbią ritualinę ir 
kosmologinę reikšmę jau ne vieną šimtmetį. Šian-
dien, įsigalėjus rinkos ekonomikos santykiams, 
uolų piešiniai tampa svarbiu žinių, sveikatos, gali-
os ir pragyvenimo sėkmės šaltiniu. 

10.40 – Dr. Daiva Vaitkevičienė  
Lietuvių užkalbėjimų tradicija 
Užkalbėjimai buvo viena svarbiausių dvasinio gy-
dymo praktikų Lietuvoje. Paskaitoje bus pristatyti 
jos pagrindiniai bruožai, išskirtinumas, atskleista, 
ką reiškia būti užkalbėtoju, kokie žmonės gali 
gydyti užkalbėjimais. Paskaitą papildys filmuota 
medžiaga iš lauko tyrimų ekspedicijų.

11.50 – Rita Balkutė –  Galia užburti  
(su vertimu į anglų k. / English translation)
Garsi etnologė Rita Balkutė daugelį metų 
rengia ekspedicijas, kurių tyrimų sritis – liau-
diškas žmogaus supratimas: dvasinė ir kūniškoji 
žmogaus sandara, sveikatos ir ligų samprata, 
gydymo būdai bei priemonės. Paskaitoje pris-
iliesime prie kenkimo magijos tradicijos, kuri yra 
išlikusi mūsų tradicinės kultūros papročiuose ir 
apeigose, tikėjimuose ir prietaruose, sakmėse 
ir pasakojimuose apie burtininkus, raganas, 
žmones, turinčius blogą akį, balsą ar ranką. Ją 
praktikavę žmonės turėjo nepaprastų gebėjimų... 
Po paskaitos Rita Balkutė pakvies pažinti tradi-
cinius burtus iš aplink aukgančių žolynų. 

13.00 – Prof. Saulius Kanišauskas  
Burtai po paslapties skraiste: kas jau 
žinoma ir visiškai nežinoma 
Burtų vardai ir pravardės. “Keturnaujienos ste-
buklas”, reportas, Lolišvili fenomenas ir kitos 
keistos istorijos. Burtai dabartyje: magijos, man-

tikos, ekstrasensorikos, ezoterikos, hermetizmo, 
okultizmo sampratos ir rūšys. Magija ir religija. 
Magija ir mokslas. Parapsichologija ir “parapsi-
chologai”, “Septynių kokteilių efektas” ir “Parsi-
falio dėsnis”. Nedėsningi dėsningumai, sinerge-
tika ir galimos psichofizinių fenomenų tyrimų 
perspektyvos. Pasakoja vienas pačių įspūdingi-
ausių lektorių, mokslininkas, filosofas, Mykolo 
Riomerio universiteto profesorius, daugelį metų 
vadovavęs Vilniaus Žinijos draugijai.

14.10 – Jonas Vaiškūnas  
Mėnulio magija 
Baltų religijos bendruomenės Romuva krivis, et-
nokosmologas Jonas Vaiškūnas kalbės apie Mėnu-
lio vaidmenį mūsų prigimtinėje kultūroje ir kvies 
panirti į jo gamtinių ir kultūrinių galių versmes.

15.20 – Prof. Audrius Beinorius  
Astrologija ir kitos divinacinės  
praktikos Indijoje 
(su vertimu į anglų k. / English translation)
Žymiausias Lietuvos orientalistas Audrius Be-
inorius apžvelgs klasikinės indų astrologijos    
istorinės raidos vingius, pradedant ankstyva-
jai Vedų civilizacijai būdingu tikėjimu ateities 
pranašavimais ir baigiant gausiais nūdienos 
pavyzdžiais. Bandysime atsakyti į klausimus: 
Kokį vaidmenį astrologinės ir kitos divinacinės 
ar mantinės praktikos užėmė religinėje hinduiz-
mo tradicijoje ir socialinėse jos praktikose? Kaip 
pranašavimo praktikos syja su indiškomis likimo 
(daiva, karma) teorijomis? Kokiomis kosmolog-
inėmis, filosofinėmis ir psichologinėmis prielaid-
omis grindžiamas tikėjimas astrologijos svarba? 
Kodėl astrologo statusas tradicinėje hindų vi-
suomenėje buvo toks ypatingas?

16.30 – Dr. Algirdas Brukštus 
Kažkiek apie alchemiją 
Alchemija, kas liko iš jos iki šiol? Kažkokio 
kvailelio naivus tikėjimas netauriųjų metalų 
transmutacijos į auksą galimybe? Nejau kažką 
dar gali dominti tokia mūsų būties teritorija, 
ką ten teritorija − tiesiog senas sukriošęs, len-
tomis užkaltas sandėliukas? Kartu su chemiku 
dr. Algirdu Brukštumi, jau beveik dvidešimt 
metų VU dėstančiu alchemiją, bandysime 
rasti atsakymus į šiuos ir aibę kitų klausimų. 

17.40 – Prof. dr. Vidmantas Daugirdas 
Šamanizmo geografija 
Gali pasirodyti keista, bet šamanizmas – pirminė 
ir pirmoji religijos forma – ir dabar paplitęs vis-
ame pasaulyje, ne tik mažose, atokiose pasaulio 
vietose gyvenančiose tautelėse, bet ir šiuo-
laikinėse visuomenės. Labai skirtinguose ir nuto-
lusiuose kraštuose vis dar atliekami panašūs rit-
ualai. Tie buvę ir esami panašumai ar skirtumai 
yra šamanizmo geografijos dėmesio objektas. 
Paskaita skirta ne paties šamanizmo reiškiniui, 
bet jo geografinei įvairovei ir vienovei atskleisti. 
Pasakoja Vilniaus universiteto Geomokslų insti-
tuto prof., dr. Vidmantas Daugirdas.

18.50 – Leopoldas Krušinskas,  
– Prof. habil. dr. Valentinas Baltrūnas
Nešė Velnias akmenį 
Geologinės praeities atspindžiai baltų mitologi-
joje. Paskaitoje papasakosime kuo skiriasi Velnio, 
Laumės ir Milžino nešti akmenys, kokios gamtos 
galios taip įvardijamos mūsų padavimuose. Pa-
siremdami naujausiais mokslo tyrimais nusaky-
sime kaip kurių padavimų atsiradimo laikmečius.

20.00 – Ignas Šlajus 
Baltų vilkolakis – Velnio monas  
ar Dievo šuo?
Virtimas vilkolakiu – mitologinis vaizdinys ar 
dvasinis fenomenas? Vilkolakiai sakmėse ir is-
toriniuose šaltiniuose. Vilkolakiai žyniai, kariai 
ir žemdirbiai. Vilkolakiai užburti ir burtininkai. 
Ingas Šlajus yra mitologijos studentas, prižiūrin-
tis tinklalapį ”Tautos menta“, skirtą mitinio pas-
aulėvaizdžio tyrimams.

KINO PROGRAMA    
   
22.30 – “Lietuvių tikėjimai ir žinios apie 
sveikatą” (rež. Juozas Javaitis, 2012, LNKC)

00.00 – Režisieriaus Manto Kvedaravičiaus 
filmai: “Barzakh” (2011), “Mariupolis” 
(2016)

02.30 – Turi ugnies? 

03.15 – “Häxan”  
(rež. Bejamin Christensen, 1922)

05.00 – Programos pabaiga

21.30 – Spektaklis 
“Lietuviška pasaka apie tris seseris” – 
Šeimos teatras Lino lėlės 

:::::::: P I R T I S :::::::: 
Pirties laumės ir pirčiukai kviečia  
susiburti mažoje, bet smarkioje Juodara-
gio pirtelėje prie Amatų kiemo! 

Rugpjūčio 23 d., ketvirtadienis
18.00 – 22.00   Pirties ir širdies atvėri-
mas. Apsivalymo ir atsivėrimo ritualai

Rugpjūčio 24 d., penktadienis
12.00 – 15.00    Intuityvioji augalų 
magija. Vantų meditacijos
18.00 – 22.00   Naktinės vantanalijos

Rugpjūčio 25 d., šeštadienis
12.00 – 15.00   Moteriškas laumių ratas
18.00 – 21.00   Vyriškas pirčiukų ratas
21.00 – 24.00   Pilnaties pirtis

Rugpjūčio 26 d., sekmadienis
12.00 – 15,00   Paskutinis garas



:::: FOLK SCENA :::: 

13.00 – GIRJAUKIS
13.50 – VADAUJA
14.30 – Daiva Šeškauskaitė  
 SKALSA
15.30 – OBELIJA
22.00 – VAKARONĖ. AIDI ATAIDI

:::: PAGAUGŲ SCENA ::::

17.00 – ESATIS 
18.05 – KELLAN /Pru

19.05 – VIRGINIJA
20.05 – SANGRE de  
 MUERDAGO  /Esp /Ger

21.30 – DAINA DIEVA
22.35 – UNDAN  albumo pristatymas

23.40 – NULIS:S:S:S
01.30 – PALIEKANT ŽEMĘ
02.30 – AURINKOPYÖRÄ /Fin/Lt

:::: DIDŽIOJI DAUSŲ  
SCENA ::::

17.30 – ANDAJA
18.30 – ĒNU KALEIDOSKOPS /Lat

19.35 – DRIEZHAS
20.45 – ALASH /Tuv

22.00 – KITI KAMBARIAI

00.00 – H E I L U N G  /Den

:::: DJ Inkilas :::: Žinyčia Žemoji

02.00 – DJs I-Duba Selecta 

:::: BURTŲ KIEMAS ::::

07.30 – Gongų ir garsų maudynės:  
vidinės kelionės  
– Kęstutis Kaupas ir Viktorija Vikarija

08.30 – Kvėpavimo užsiėmimai ratelyje  
– Danutė Januškienė

10.00 – Žoliavimas. Stebuklingi augalai ir 
jų rinkimas – žolininkės Almira Didžiokienė 
ir Dalė Petraitienė. 

10.30 – Baltų raštų apsauga. Siuvinėjimas 
ir dygsniavimas tyloje – Vilma Marė

11.00 – Autorinių raštaženklių pristaty-
mas. Praktiniai naudojimo būdai būriant 
likimą – žiniuonis Gytis Gruzdas 

12.00 – Būrimas iš augalų: senosios 
tradicijos ir mitai – Ona Patronaitienė

13.00 – Kortos ir runos. Būrimo panašu-
mai ir skirtumai – Aušra Mačiulytė

13.30 – Žolelės ir prieskoniai iš gamtos, 
darželio ar virtuvės: jų magiškos ir en-
erginės savybės – Laura Mirėja

14.00 – Žmogaus aura. Mitai ir tikrovė  
– Artūras Dabkevičius

14.45 – Juostose paslėpti burtai. Apsau-
ginių juostų pynimas – Domantas Žilėnas

15.30 – Kelionė su vilkais  
– medinčius Petras Dabrišius

16.30 – Brangakmeniai kaip aukščiausi 
dieviškų tikrovių burtai  
– Mija Džeinara Ubartienė 

:::: VAIKŲ KIEMUTIS ::::

09.30 – Judesio erdvė – Miško cirkas

10.00 – Dzirim dzirim o dza dza –  
žaidinimai ir lopšinės tipyje  
– Dr. Toma Grašytė-Jegelevičienė

10.30 – Kaip sukurti tikrą burtą?  
– pamokėlė vaikams – Mario Tarasini

11.00 – Muzikos burtai vaikams  
– LMTA etnomuzikologai 

12.00 – Akmens užkalbėjimas – asmenin-
io talismano sukūrimas (N-13)  
– stebuklų šnabždėtoja Rasa Pavilionienė

12.30 – Ką mums sako lietuviško Zodiako 
ženklai? – žvaigždininkas Jonas Vaiškūnas

13.30 – Mediniai stalo žaidimai  
– patyriminis muziejus Vikingų kaimas 

14.00 – Tabalai tabalai – muzikinė pasaka 
– Ieva Kasperavičiūtė ir Aušrinė G. Stankutė

15.00 – Lėkim aitvarais!  
– Lietuvos aitvarų judėjimas

16.00 – Pasigamink burtų lazdelę  
– iliustratorė Diana Remeikytė

16.30 – Judesio erdvė – Miško cirkas

17.00 – Nupiešk norą paslaptingą – 
užaugs medis stebuklingas! – Mackevičiai

18.00 – Norų lėlės rišimas  
– stebuklų šnabždėtoja Rasa Pavilionienė

18.30 – Senoviniai žaidimai  
– Lietuvos Jaunimo Ramuva

19.00 – FiDi Mokslo monai

:::: Slėnis ::::   
  

~01.15 – Degėsis (rugsėjis) 
Ugnies skulptūra – Arnas Arlauskas ir 
grupė, Kelmės kultūros centras

:::: AMFITEATRAS ::::

23.00 – “Spell / Kerai” mitologinio 
šokio spektaklis – Okarukas

:::: AMATŲ KIEMAS ::::

 
10.30 – Išbadulės: šamaniškos apeigos, 
sėkmės ženklų ir runų badymas  
– Angis Tatoo

11.30 – Mistinio alaus (milinto akmenimis) 
darymas – Simonas Gutautas (Dundulio 
alus), Ričardas Pocius (Pilsots), Artūras Masili-
auskas (Pilialaukis)       

12.00 – Sėkmės apyrankės  
– odininkas Arūnas Puškorius, Pajauta

13.00 – Apeiginė gintaro dirbinių reikšmė 
– Gintaras Markevičius, Ruslanas Aranaus-
kas, klubas Pajauta

::: Prie amatų kiemo  :::                                                                                                         
14.00 – Senovės lietuvių vyriški žaidimai. 
RĄSTPLĖŠIS – gyvosios istorijos klubas 
Leitgiris

 
14.30 – Laimę nešančios pasagos  
– kalvis Marius Balčiūnas

15.00 – Kerai baltų virtuvėje  
– Austėja Luchtanaitė, Ieva Luckutė, Marius 
Mališauskas, klubas Pajauta 

16.00 – Kovos ratas dalyviams ir žiūrovams 
– baltų vikingai Pilsots, gyvosios istorijos 
klubas Leitgiris

17.00  – Senoviniai mediniai žaislai ir 
žaidimai – Algirdas Juškevičius

18.00 – Šauniausios burtininkės rinkimai.  
Sumanios užduotys sumanioms merginoms.

19.00 – Magiški kaulo ir rago dirbiniai –  
Virginijus Narkus, Žemaitėja

19.30 – Vikingų ir keltų sakmės  
pritariant arfai –  Donderelf: Philip ir There-
sia van der Zee (Olandija)

20.30 – Apie juodąsias knygas ir ne tik. 
Tautosakos vakaras prie laužo Gražina 
Kadžyte ir  Švenčionių krašto pasakorium 
Algirdu Breidoku

:::: Aukuras ::::

10.30 – Kanklių ratas.  
Mokymai su Agota Ago

12.00 – Promočių giesmės. Sutartinių 
magija. Veda Laurita Peleniūtė 

14.00 – Apeiga Ugniai.  
Šatrijos ugnies pristatymas.

15.00 – KŪLGRINDA
19.00 – Apeiga su Skalsa. Meilės atradi-
mas. Vaikų norėjimas ir ieškojimas  
– Dr. Daiva Šeškauskaitė



:::: Aukuras ::::

10.30 – Kankliavimo pamokos su 
Daiva Šeškauskaite-Skalsa

12.00 – Moterų dainų kalnas. Seserų 
sutartinių ratas. Kviečiamos visos 
moterys. Veda Laurita Peleniūtė 

13.00 – SANGRE de MUERDAGO 

14.00 – Dr. Dainius Razauskas 
Burtai kaip pasaulėžiūrinis pagrin-
das – pokalbis iį esmės.

17.00 – Festivalio uždarymo apeigos. 

 
:::: DIDŽIOJI DAUSŲ  
SCENA ::::

12.00 – Prizai turnyrų nugalėtojams 

12.10 – MERGICOS+
13.00 – ARBATA
14.00 – ARKLIO GALIA
15.00 – GILĖ
15.55 – ELNIO RAGO MIŠKAS

:::: AMATŲ KIEMAS ::::

 

10.00 – Ragana ant veltos šluotos  
– Gabija Mauliūtė, klubas Pajauta

11.00 – Skiedrų gamyba stogui  
– Gintas Čekauskas, Čekauskų muziejus

12.00 – Paukščių ir žvėrių amuletai  
– Vitolds Vize

13.00 – Vyrų dainų stalas – vyrų dainų 
sambariai. Dalyvauja visi!

:::: BURTŲ KIEMAS ::::

07.30 – Gongų ir garsų maudynės:  
paslaptinga kelionė  
– Kęstutis Kaupas ir Viktorija Vikarija  

10.00 – Astrologinės meilės kortos. Porų 
suderinamumas – Iva Marshall

11.00 – Apeiginis senovės lietuvių smilky-
mas. Būrimas augalų kortomis – Almira 
Didžiokienė ir Dalė Petraitienė 

11.30 – Meditacinės Dzen ir Deivių Taro 
kortos – Birutė Adi Masiliauskienė 

12.00 – Užkalbėjimų galia seniau ir dabar 
– žiniuonis Gytis Gruzdas 

13.00 – Aukojimas kvapiaisiais dūmais  
– Giedrius Ubartas

14.00 – Praktinis užsiėmimas buriant. 
Priemonių atradimas aplinkoje  
– Aušra Mačiulytė 

:::: VAIKŲ KIEMUTIS ::::

10.00 – Dzirim dzirim o dza dza – žaidimai 
ir lopšinės tipyje – etnologė Dr. Toma 
Grašytė-Jegelevičienė

10.30 – Judesio erdvė – Miško cirkas

11.00 – Muzikos burtai vaikams – LMTA 
etnomuzikologai

11.30 – Paslaptėlės – norų slėptuvės 
žemėje – Sandra Zubielaitė

12.00 – Kas spokso iš uokso? – paslaptingų 
pasakų knyga – pelėdų draugė Dr. Gintarė 
Grašytė

12.30 – Pasigamink burtų lazdelę – ilius-
tratorė Diana Remeikytė

13.00 – Mediniai stalo žaidimai – patyrimų 
muziejus Vikingų kaimas 

13.30 – Senoviniai žaidimai – Lietuvos 
Jaunimo Ramuva

14.00 – FiDi Mokslo monai

14.30 – Miklusis žaidimas Perkūnas 
šaudo, Lazdona gaudo – laimėk bilietus į 
MJR XXII sau ir tėveliams!

S E K M A D I E N I S  /  S u n d a y  

:::: KINO ir PASKAITŲ PALAPINĖ ::::

06.00  –  M.K.Č. – Miške

08.00 – Saulės pasveikinimas.  
Ryto mankšta - veda Vytenis Jankauskas 
Prie Kino ir paskaitų palapinės.

:::: Žinyčia Žemoji ::::
11.30 – Magiški stalo vaidmenų žaidimai: 
susitinka meistrai ir dalyviai

08.30 – Ne tik vaikams: “Vabzdžių dre-
suotojas” (2008, pristato “Era Film”)

09.30 – Asta Skujytė-Razmienė  
Jei ligonis netikės burtais, tai nesugis: 
lietuvių liaudies medicinos gydomieji 
ir apsauginiai ritualai
(su vertimu į anglų k. / English translation)
Nuo pat žmogaus atsiradimo įvairios ligos buvo 
ir tebėra ištikimiausios jo palydovės – jos sekda-
vo paskui keliaujančius, lankydavosi pas įsikūru-
sius, o kartais imdavo guldyti žmones šimtais, 
taip įvarydamos baimę kelioms kartoms į priekį. 
Tad šiame pranešime, paremtame XIX a. pab. – 
XXI a. pr. užrašytais įvairiais tautosakos tekstais, 
ketinama aptarti tiek individualius, tiek kolekty-
vinius liaudyje gyvavusius ir iš kartos į kartą per-
duotus gydomuosius bei apsauginius ritualus.

10.40 – Dr. Audronė Gedžiūtė 
Kas bėdą atneš, o kas nuo jos išgelbės? 
Maginis profesijų laukas keltų tradicijoje
Kokios profesijos dažniausiai figūruoja keltų žod-
inėje tradicijoje ir kokią mitinio pasaulio sąrangą 
jos atskleidžia: kuo skiriasi kalvis nuo katiliaus ar 
ragana nuo paukštininkės; kokiomis (ne)mag-
inėmis priemonėmis ir kokių tikslų vedini įvairių 
profesijų atstovai sąveikauja su anapusiniu pas-
auliu; kokius lyčių tarpusavio santykius atskleidžia 
su juodąja ir baltąja magija siejamos profesijos; 
galų gale, kodėl čia sušmėžuoja airių Leprecaun‘as 
ir ar galima laikyti jį graikų Hermio gentainiu?

11.50 – Dr. Kastytis Zubovas  
Magija šiandien: Fantastinė literatūra 
ir fantastų bendruomenės
Kiekviena pasaulio tauta turi daugybę mitų, 
pasakų ir legendų apie didvyrius, žygdarbius, 
baisius priešus ir, dažniausiai, įvairius stebuk-
lus. Šiandien stebuklų ir magijos randame 
maginėje fantastikoje. Magija šiems kūriniams 
prideda daug žavesio ir kitoniškumo, ar tai 
būtų Gandalfo fejerverkai “Žiedų valdove” ar 
Jėga “Žvaigždžių karuose” Fantastiniai kūriniai, 
kaip šiuolaikiniai mitų analogai, suteikia mums 
galimybę pabėgti nuo kasdienio pasaulio vargų 
ir parodo herojus, kurių pavyzdžiu norime sekti. 
Tą geriausiai įkūnija įvairios fantastikos mėgėjų 
bendruomenės, daugiau nei pusšimtį metų vis 
gausiau veikiančios visame pasaulyje. Paskait1 
pristato astrofizikos mokslų daktaras, Lietuvos 
Dž. R. R. Tolkino klubo prezidentas ir festivalio 
Lituanicon rengėjas.

13.00 – Darius Ramančionis  
Vydūnas ir prigimtinis tikėjimas
Gamtininkas, Šatrijos Romuvos žynys, gamtos 
ir kultūros paveldo klubo “Aukuras” daugia-
metis vadovas aptars prigimtinę protėvių pa-
saulėžiūrą, tautos gyvatos šaknis, kurias dera 
pažinti kiekvienam lietuviui. Vydūnas savo 
kūriniais žadino prigimtinio tikėjimo atmintį 
ir įpūtė Amžinąją Ugnį. Šios Ugnies šviesoje 
ugdėsi tautinė sąmonė ir atgimė senoji baltų 
tikyba, kuri leidžia suvokti kalbos, žemės ir 
žmogaus slėpinius. 

14.10 – Dr. Daiva Šeškauskaitė 
Meilės ir norų burtai 
Aktyvios etnologės, dainų atlikėjos, apeigų 
vedėjos Daivos Šeškaiskaitės pranešime bus 
pasakojama apie burtus, tikėjimus, užkalbė-
jimus. Kokią reikšmę jie turėjo ir turi mūsų 
gyvenime. Kaip burtis? Kaip išsiburti, kad 
nepakenkti sau ir kitam? Kaip išsiburti, kad 
noras išsipildytų? Ar gali kiekvienas žmogus 
padėti kitam išburti? Kaip pritraukti mylimąjį 
ar mylimąją, kad norėtų ir mylėtų. Ką daryti, 
kad atsirastų vaikų? Norintieji galės išsiburti... 
derėtų būti pasiruošus netikėtumams.

:::: Štabas ::::
22.00 – TRYS AKORDAI. Padėkos koncertas 
atkakliausiems pagalbininkams.

PIRMADIENIS
Monday  

Juodaragio DŪZGĖS Vilniuje
ALAUS NAMAI (Goštauto g.8)

nuo 19.30 val. 
Festivalio įspūdžiai ir atsibūrimai

gyvai KIELWATER
gyvai DANDELION WINE / Aus







Gintas GACEVIČIUS
Pirmasis MJR garso magijos akordas šįkart skir-
tas avangardui - būgnų perkusijos virtuozui Gin-
tui Gacevičiui. Per jau beveik 40 metų siekiančią 
muzikinę karjerą, daugeliui jis žinomas kaip 
legendinės grupės Bix narys. Šiandien Gintas yra 
daugelio muzikinių projektų dalyvis spektaklių 
ir garso takelių autorius, kuriantis be standartų 
ir nuolat stebinantis klausytojus netikėtomis 
mušamųjų, vokalo, vaizdinių konceptualizaci-
jomis. Tai ko gero pats tinkamiausias kreivų 
garsų spektaklis, praskleidžiantis uždangą į 
nenuspėjamą Juodaragio kelionę. 

This time the first chord of the festival’s magic of 
sounds will be struck by the virtuoso of percussion 
Gintas Gacevičius. During his nearly 40-year-long 
musical career Gintas has mostly been known as 
the member of the Bix band. Today he is a par-
ticipant of many musical projects and author of 
plays and soundtracks creating without stan-
dards and constantly taking his audiences by 
surprise with unexpected conceptualisations of 
percussion, vocals and visuals.

SEN SVAJA
Šiemet antrajį albumą pridainavusios ir pri-
grojusios Sen Svajos laumės grįžta papuošti 
ir Mėnesio Juodaragio sceną. Trys smaragdo 
žaluma žydinčios kerėtojos, gyvam pasirodymui 
suviliojusios ugninį raganių, Juodaragio klausy-
tojus nusives į pelkę ir akies kraštu parodys ten 
paslėptą savo turtą – laumių kraitį. Raganiška 
įvairių tautų muzika ir išjaustas šamaniškas folk-
loras, einantis per širdį... Sen Svaja – su savais! 

With their second album of songs released this 
year the fairies of Sen Svaja are back to grace 
the stage of Mėnuo Juodaragis. Three emer-
ald-green enchantresses have lured a fiery 
witcher into their performance and will entice 
the listeners to the marshes to show them the 
hidden dowry of fairies – the spellbinding music 
combining elements of different nations and 
genuine hearty shamanistic folklore.

SAULIUS SPINDI
Solinis roko ir elektroninės muzikos kūrėjo Sauli-
aus Labanausko (Fashion Games, Saprophytes) 
projektas Juodargio ausis labiausiai privertė 
suklusti pernai išleistu nuostabiu albumu “Vai 
tu girala”, kuriame tamsios elektroninės muzikos 
ratilais atgaivino autentiškus legendinio, dar 
1980-aisias į Dausas iškeliavusio dzūkų dainų 
karaliaus Petro Zalansko balso įrašus. Būtent 
šią mantrinę, kol kas tik kelis kartus gyvai atliktą 
programą Saulius Spindi pristato MJR scenoje, 
kartu su gausia kviestinių vokalistų draugija ir 
Petro Zalansko anūku. 

The solo project of the rock and electronic mu-
sic composer Saulius Labanauskas (Fashion 
Games, Saprophytes) has drawn the attention 
of Juodargis last year with the wonderful release 
“Vai tu girala”, where the authentic voice of the 
late master of songs Petras Zalanskas was re-
vived with circles of dark electronic music. 

UGNIAVIJAS
Vyrų kuopos Ugniavijas tvirtai, emocingai ir 
nuoširdžiai traukiamos karinės folkloro dainos 
jau seniai užkariavo didelės dalies Lietuvos klau-
sytojų širdis. Folkloro scenoje Ugniavijas tapo 
galingu fenomenu, o prasidėjo lygiai prieš 10 
metų čia, Mėnesio Juodaragio festivalyje! Tad 
Dausų sceną sudrebins išties išskirtinis pasiro-
dymas – švęsdami smarkią sukaktį Ugniavijo 
vyrai pirmą kartą pristatys savo naują, trečiąjį 
albumą! Ar dainuosim kartu? Žinoma! 

The military folklore songs emotionally and sin-
cerely performed by the masculine company of 
Ugniavijas have conquered the hearts of many 
Lithuanian listeners. The project that began 10 
years ago at the Mėnuo Juodaragis festival has 
become a powerful phenomenon in the folklore 
stage. This year the Great Stage will be shaken 
by an exclusive performance. On the occasion of 
their Anniversary, Ugniavijas will present their 
new third album. 

DANDELION WINE
Ilgamečiai Juodaragio lankytojai neabejotinai 
prisimena ryškią ir nuotaikingą australų grupę, 
tapusią pačiais geriausiais festivalio bičiuliais. 

M J R  X X I  M U Z I K O S  V E I D A I  
I R  K A U K Ė S

2 4  d .  D I D Ž I O J I  D A U S Ų  S C E N A
G r e a t  H e a v e n l y  S t a g e 

Aplinkybės susipynė taip, kad po devynerių 
metų, kaip tik glaustojo festivalio laiku - Dande-
lio Wine vėl Europoje! Džiaugiamės ir kviečiam 
prie stalo... t.y. į sceną, kur mūsų laukia naujai 
užburiantis psichodelinis electro-folk-wave vidur-
amžių pasaulis. Scenoje žada pasirodyti ir grupės 
Spanxti vokalistė Ingula. Lyg to būtų maža, Dan-
delion Wine sublizgės šviežutėliu, ką tik Danguje 
iškeptu CD “Le Coeur” ir tikriausiai bus tie, su kuri-
ais bokalus kilnosime pirmadienio dūzgėse.

The old-timers of the festival will surely remem-
ber the striking and cheerful Australian band 
that has become good friends with the festival. 
As it happens, nine years later Dandelion Wine 
is back in Europe just in time for the compact 
version of Mėnuo Juodaragis! We are glad to 
welcome them again to reveal the enchanting 
psychedelic electro-folk-wave medieval world. 
Ingula from the band Spanxti has also promised 
to appear on the stage. Moreover, Dandelion 
Wine will present their new CD “Le Coeur” freshly 
baked by Dangus Records and will probably ac-
company us at the afterparty on Monday.

ŪKANOSE
Ūkanos – tai vieta kur slepiasi protėvių vėlės, 
būtent iš jų 2012-aisias susibūręs folk-meta-
lo kolektyvas ir semiasi įkvėpimo. Tradicines, 
lyriškas lietuvių folkloro dainas kolektyvas pa-
kaustė smagiomis akordeono melodijomis, bei 
geležiniais gitarų rifais. Ūkanose į MJR sceną su-
grįžta pasikeitę, su naujais veidais, balsais ir nau-
jais kūriniais, kurstančiais protėvių ugnies galybę.

Ūkanos – mist – is the place where the spirits of 
our forefathers dwell and the source of inspira-
tion for the folk-metal band born in 2012. They 
have clad traditional lyrical songs of Lithuanian 
folklore with jolly melodies of an accordion and 
iron guitar riffs. 

ROMUVOS
Baltiškas epinis metalas... iš Izraelio? Taip! 1981 
metais latvio ir lietuvės šeimoje, Kaune, gimęs 
Romuvos Velnias, savo muziką kuria Izraelyje, 
tačiau lig šiol saugo lietuvišką pasą ir pilietybę! 
Grupės Romuvos kūrybos kelias nesunkiai pri-
mena viking metal klasikus Bathory, - prasidė-
jęs kaip vieno žmogaus projektas, šiandien 
Romuvos užtikrintai skleidžia baltiško epinio 
pagan metal dvasią visoje Europoje. Lietuvių 
klausytojams jau neblogai pažįstama grupė 
baigia įrašinėti trečiajį albumą apie garsiausius 
baltų mūšius, tad Molavėnų piliakalnių didybė ir 
Pilėnų aidai neabejonai duos įkvėpimo tiek muz-
ikantams, tiek klausytojams. 

Baltic epic metal from… Israel? Yes! The Devil of 
Romowe born in Kaunas in 1981 to Latvian and 
Lithuanian parents is composing music in Israel, 
but has preserved his Lithuanian passport and 
citizenship! The creative path of Romuvos band 
reminds of the Viking metal classics Bathory – 
born as a solo project, today Romuvos is spread-
ing the spirit of epic pagan metal across 

Europe. The band is recording its third album 
about the greatest Baltic battles, so the glory of 
the Molavėnai castle mounds and the echoes of 
Pilėnai will surely inspire both the musicians and 
the audience.

VILKDUJA 
Sakytum, nesikartojimas taipogi yra kartojimą-
sis, tačiau paradoksas niekada nebuvo sveti-
mas Vilkdujos minčiai; tai - ribinis momentas, 
stabtelėjimas tarp šviesos ir tamsos, toje pačioje 
nenusakomoje prieblandoje. Burtams skirtam 
Juodaragiui Vilkduja paruošė programą, kiek la-
biau besiskiriančią nuo skambėjusios pastarųjų 
metų koncertuose. Nors ją dar gaubia paslaptis, 
tačiau pavakarių stygomis žvilgantis triphopinis 
aksomas tikrai plazdės garsų vėliavomis. Idea 
vincit omnia!

Non-repetition is also repetition, but Vilkduja 
has never shunned paradox. It is a marginal mo-
ment, a pause between light and dark in the in-
describable twilight. The programme prepared 
for the magic Juodaragis is different from the 
ones that we have heard in the past. Although 
it is still shrouded in mystery, evening strings will 
definitely glitter and the trip-hoppy velvet will 
wave with sound flags. Idea vincit omnia!

2 4  d .  P A G A U G Ų  S C E N A
S h i v e r  S t a g e

RAGUVOS 
Nemeluosime, šiuos MJR grupių pristatymus 
rašo vyrukas, kuriam Raguvos jam yra neįkan-
dama paslaptis. Raguva – tai dauba, tai laumių 
pirtis, tai grupės Spanxto vokalinės lyderės 
Ingulos sukurtas kolektyvas, kurio vibracijų ir 
raganavimų dera paragauti kiekvienam eks-
perimentinės muzikos gerbėjui. Skalsios elek-
tronikos aštrumai, etniniai nušvitimai ir nemari 
moteriška magija, bei gandų rūkuose sklan-
dantis debiutinis albumas – to reikėtų tikėtis 
Pagaugų scenos įgrotuvėse.

To tell the truth, these group intros have been 
written by a fellow who is not really capable to 
penetrate the mystery of RAGUVOS jam. RAGU-
VA is a hollow or hags’ bath, it’s a music band 
established by Ingula, the vocal leader of Spanx-
ti, and each fan of experimental music should 
taste the vibrations of their witch crafting. The 
sharpness of scarce electronics with ethnic shim-
mering and eternal femina magic awaits, while 
a début album echoing in the mist of rumours.    



OBŠRR
Kone prieš dešimtmetį į Lietuvos pogrindžio terpę 
neofolk-neopolka žanro pavadinimą įrašęs pro-
jektas Obšrr pastaruoju metu, atrodo, buvo kiek 
prisnūdęs. Tačiau, ko gero tai tyla prieš audrą. Ši-
aip jau retai į sceną prikalbinamas ir klausytojams 
albumo vis nepadovanojantis Obšrus glaustajam 
MJR atvejui (kad jau aplink visi savi) paruošė šį 
tą stebinančio - triukšmingą ir disharmonišką 
atmosferinio industrial-techno kompoziciją, pas-
aldintą sintezatoriaus garsų pasažais. 

Almost a decade ago, OBSRR initiated neo-
folk-neopolka, a new genre in the field of Lith-
uanian underground music, but then fell into a 
snoozy mood for a while; which must have been 
the calm before the storm as during this com-
pact MJR edition OBSRR, who are rare guests 
on a stage and still have not issued a single al-
bum, have something really astonishing for their 
brothers in arms: a noisy and disharmonious 
composition of atmospheric industrial-techno 
sweetened by passages of a synthesizer.  

VĖLIŲ NAMAI
Tamsų, slėpiningą ir ypatingai atmosferinį 
ambient kuriantys Vėlių Namai – Juliaus Mitės 
projektas, gimęs Čekijoje. Šių metų Mėnesio 
Juodaragio erdvėje jis skamba su ypatingu 
įvykiu – pristatomas keletą metų kurtas nau-
jas albumas “Kúrir!”. Taip danų vikingai vadino 
narsiuosius kuršius, kuriuos prisiminsime ir pa-
gerbsime grupės pasirodymo metu. Muzikinių 
burtų pagalba nusikelsime į atšiaurius Balti-
jos kraštovaizdžius, kuršių istorijos laikus, vėl 
grįšime į dabartį, persismelkdami Vėlių Namų 
ramybe. Namo, per rūką ir tamsą, vėlių takais!

A project of Julius Mite, started in Czech Republic 
to play dark, obscure and extremely atmospher-
ic ambient. This year, the stage of Black-Horned 
Moon embraces a special event – presenta-
tion of a new album KÚRIR!, which has been in 
process for several years. By this name, Danish 
Vikings called the brave Curonians who will be 
honoured during the performance. The music 
chants will take us to the harsh Baltic landscapes 
were Curonians dwelt and bring us back to the 
present soaked in serenity of VELIU NAMAI. Let’s 
go home – through mist and darkness down the 
paths of spirits!     

AM X VV 
Jau ne vienus metus žymiausias Lietuvos 
pop-rock atlikėjas Andrius Mamontovas savo 
kelionėse įrašinėja garsus ir greta didžiosios 
sceninės veiklos eksperimentuoja su elektron-
inais žaislais. Ir jau ne vienerius metus Mėnuo 
Juodaragis tykojo, kada galės pakviesti išgirsti 
šį “slaptą” projektą gyvai. Glaustasis festivalis 
atrodo tam geriausia proga - Andrius debiu-
tuoja visiškai nauju amplua, kartu su garsia 
peizažinės kūno tapybos menininke Vilija Vit-
kute, kuri lankysis gimtojoje Lietuvoje po dešim-
ties metų! Pagaugų prietemoje gims gamtiškų 

vaizdinių, miško šokio ir supančios muzikos 
meditacija, iki paskutinės akimirkos liekanti 
didžiausia festivalio paslaptimi net rengėjams.

For years, Andrius Mamontovas, most famous 
pop-rock musician in Lithuania, has been re-
cording different sounds on his trips and exper-
imenting with electronic toys besides his usual 
work on stage. And for quite a while, the Black-
Horned Moon has been hunting a possibility to 
invite this “secret” project for a live performance. 
The compact edition seems to be the right time 
and Andrius is making a debut in a completely 
different genre together with Vilija Vitkute, a 
famous camouflage body painter, who has not 
been to Lithuania, her motherland, for ten years! 
In the twilights of shivers, sights of nature, danc-
ing forests and music will merge into medita-
tion, which remains the biggest secret even for 
the organizers of the festival.  

META MEAT
Tai dviejų alternatyvios muzikos pasaulyje 
žinomų figūrų – Somekilos (2kilos &More) ir Phil 
Von (Von Magnet) – sumanymas. Grupės pava-
dinimas nusako ir svarbiausias jų pasirodymo 
dalis – perėjimo ritualai (META) ir kūnas (MEAT). 
Apeigos metu šokantys muzikantų kūnai tampa 
tarsi atskiru unikaliu instrumentu ir su gausia 
perkusijos linija stoja į kovą prieš elektroninės 
muzikos mechaniką. Bekompromisinė (per)
kūniška žmogaus ir mašinos dvikova, kuri aist-
ringai panardins į tribal transą kiekvieną Juoad-
ragio gentainį.

It is a project of two creators well known in 
the world of alternative music – Somekilos 
(2kilos&More) and Phil Von (Von Magnet). Its 
name alone illustrates the main parts of their 
performances – trans-rituals (META) and body 
(MEAT). During the rite, the dancing bodies of 

the musicians turn into distinct unique instru-
ments fighting against mechanics of electronic 
music with support of abundant percussion line. 
This uncompromising duel between the human 
body and machine will lead all brothers and sis-
ters here into passionate tribal trance.   

PRAGNAVIT
Grupės Pragnavit vardas yra kultinis netolimų 
mūsų kaimynų – Gudijos – etno-pogrindžio 
scenoje. Prasidėjęs 1996 m. jis ilgą laiko gyvavo 
kaip vieno žmogaus kuriamas ritualinio et-
ninio ambient projektas, atspindintis dvasinę 
baltiškosios Krivijos kultūrą. Pragnavit muzika 
įkūnija Gamtos dėsnius ir Tradicijos galią, apei-
ginius indoeuropiečių archetipus, per gelmėse 
išsaugotą Baltic Sacrum. Ilgainiui Pragnavit 
įkūrėjas vis labiau gilinasi į šiauriečių magines 
tradicijas, o  projektas tapo gyva muzikine 
grupe, kuri ekstatiškus šamanistinius vyksmus 
perteikia scenoje. 

This name is frequently spelt under the skies of 
ethno-underground land in our neighbouring 
country Belarus. For quite a while starting since 
1996, this project has been evolving as a one-man 
solo of ritual ethnic ambient reflecting spiritual 
culture of Baltic Kryuja. PRAGNAVIT music com-
prises laws of Nature and strength of Tradition, 
embraces archetypes of Indo-European ritual-
istics in the context of preserved Baltic Sacrum. 
With time, the author of the project has gone 
deeper into Nordic traditions of magic starting 
live performances of ecstatic shamanic runs. 

SKELDOS
Skeldos – tai miręs kaimas Zarasų rajone. Šio 
vardo elektroakustinės muzikos projektas kvepia 
nostalgija ir melancholija tiems kurių jau niekada 
nebus, o gal niekada ir nebuvo. Ne vienam Tau 
per Skeldų pasirodymą neretai norisi nubraukti 
ašarą, nes nebūti prisiminimai tampa tokie ar-
timi... Dar šią vasarą Antano Škėmos kūrybos 
įkvėptą albumą “Ilgės” išleidusios Skeldos naktin-
iame MJR glaustume pristato visiškai naują muz-
iką, kurią atliks su keistais pačių darytais instru-
mentais. Jau subrendo Pilnatis, jau atėjo laikas...

SKELDOS is the name of a dead village in Zara-
sai region. Therefore, the music of this elec-
tro-acoustic project embodies nostalgia and 
melancholy for those that disappeared or never 
appeared. With SKELDOS on the stage, feeling 
blue is a common state as imaginary memories 
become so close… Inspired by works of Antanas 
Skema, SKELDOS released an album ILGES this 

summer. The audience of compact MJR will hear 
a completely new sound of the group guided by 
distinct instruments they made themselves. The 
full moon has risen, the time has come…

GIRIŲ DVASIOS 
Iš Šiaurės Žemaitijos į Vilnių persikėlęs elektron-
inės dub techno ir ambient muzikos projektas 
įkvėpimo semiasi iš Lietuvos gamtos ir istorijos. 
Žvelgiant iš pasaulinių muzikos tendencijų toks 
elektrogarsyno ir jo teminių folk šaltinių sąlytis 
atrodo gana neįprastai. Prieš trejetą metų pa-
sirodęs sutartinių magija dvelkiantis albumas 
“Ratu” atrodo subūrė aplink projektą platų ger-
bėjų ratą, ir ta linkme vis naujai atskleidžiami se-
nieji prigimties skambesiai tęsia šią įtraukiančią 
ritmo kelionę per Juodaragio naktį, link aušros...

Rooted in northern Samogitia but living in Vilnius, 
the initiators of this electro-dub-techno-ambient 
project found their inspiration in Lithuanian na-
ture and history. From the perspective of global 
music trends, such a merger of electro sounds and 
its thematic folk sources may appear quite un-
usual. Three years ago, they released a favourably 
received album RATU overpowered with magic 
of Lithuanian multipart songs. And these newly 
revealed ancient sounds will lead you to another 
journey of rhythm through darkness towards the 
dawn under the Black-Horned Moon…       

2 5  d .  F O L K  S C E N A
T r a d i t i o n a l  S t a g e

GIRJAUKIS
Jaunatviškas šviesus kolektyvas, puoselėjantis 
baltišką paveldą. Girjaukis - tai girių gūdumos 
ir kartu jaukumo vienis, ant liaudies melodijos 
siūlo suverta savita daugiabalsė dermė, apipin-
ta lengvais melodijų vingiais, papuošta kanklių, 
dūdmaišio, birbynės, fleitos ar dambrelio 
skambesiais bei būgno dundesiais. Girjaukis - tai 
mistinis gyvūnas, kurį bandome atrasti, pajausti 
ir prisijaukinti, kuris džiūgauja, kai žiūrovai virs-
ta kartu mokosi, šoka ir dainuoja.

A growing folklore band, which cherishes and 
preserves the Baltic heritage in its own way. 
Girjaukis means the unity of deep forests and 
coziness, it is a unique polyphonic harmony, wo-
ven around a thread of folk melodies, decorated 
with light melodic curves, and adorned with the 
sounds of zither, bagpipe, hornpipe, flute, or jew-
harp, and the rumples of drums. 



VADAUJA 
Šiauliuose susibūrusios grupės branduolį sudaro 
dvi ilgametę tradicinio folkloro patirtį turinčios 
šeimos. Tačiau šioje grupėje – kiekvienas yra va-
das, o kiekvienas pasirodymas – apeigos. Tradi-
cines liaudies dainas Vadauja pateikia naujai, į 
pagalbą pasitelkę šiuolaikinius instrumentus ir 
netikėtas balsų dermes, taip gilindamiesi į savo 
ir anais laikais gyvenusių žmonių patirtis.

Two families now residing in Siauliai hold the 
fundament of the group preserving traditions 
of our ancestors. Each member of the group is 
a leader and every performance on the stage 
is a ritual. VADAUJA find their own way to sing 
traditional folk songs by playing modern instru-
ments or trying unexpected vocal harmonies. 
This transfers them to past experiences as well 
as their own.  

Daiva Šeškauskaitė SKALSA
Dr. Daiva Šeškauskaitė yra išskirtinė moteris 
šiame regione, kur svečiuojasi Mėnuo Juodara-
gis – etnografė, muzikantė, lektorė, tuo pačiu 
įspūdingos energijos žiniuonė, tikra burtininkė!, 
kuri veda lietuviškas apeigas, šventinimą, įsir-
ašymą į merginas, vyrus, vardynas, sužadėtuves, 
žiedynas, vestuves, šermenis ir kt. Folkloro 
scenoje išvysime ją dainuojančią ir grojančią 
savo sukurtas ir lietuvių liaudies dainas.

Dr. Daiva Seskauskaite resides in Raseiniai re-
gion and is a well known figure here: she is an 
ethnographer, musician and lecturer. She is a 
true wizard of great power and conducts differ-
ent ceremonies such as initiations for girls and 
boys, engagements, weddings, funerals and oth-
ers. Here on the folk stage, we will see her singing 
and playing the songs she conducted herself as 
well as traditional Lithuanian folk songs.   

OBELIJA
Keturios jaunos ir gražios merginos dainuo-
jančios tradicines lietuvių dainas atrodo įprastai 
ir nekaltai... Tačiau toks įspūdis apgaulingas, 
ypač, išgirdus jas dainuojant apie savo bernelį 
kurį (deja!) ne per stipriai surišo kazokai ir jis gali 
ištrūkti. Septynis metus gyvuojanti grupė pati 
aktyviai ieško lietuviško folkloro ištakų ir savo 
repertuaro dainas renka iš pirmų lūpų, sutiktų 
etnografinėse ekspedicijose. Netrukus Obeli-
ja nudžiugins pirmuoju albumu, kurio dainas 
pirmieji išgirs Mėnesio Juodaragio klausytojai.

Four young beautiful girls singing traditional 
Lithuanian folk songs may appear quite com-
mon and innocent… But this impression may 
turn to be misleading when you hear them 
singing about their boyfriend who might escape 
(unfortunately!) as soldiers had not bound him 
properly. The members of the seven-year-old 
group search for the origins of Lithuanian tradi-
tion and sing songs which they hear on ethno-
graphic expeditions they go to. 

KŪLGRINDA 
Apeigų folkloro grupę Kūlgrinda 1990 metais 
sukūrė baltų religijos bendrijos Romuva kriviai 
Jonas ir Inija Trinkūnai. Nuo pat pirmųjų Mė-
nesio Juodaragio vyksmų šis judėjimas tapo 
festivalio bičiuliais ir nuolatiniais dalyviais. Savo 
pasirodymuose ansamblis atlieka archaines 
giesmes, sutartines, šokius ir senąją muziką, 
puošiasi įspūdingais senovės baltų kostiumais. 
Nors krivis Jaunius festivalį stebi iš Dausų, 
grupės veikla neblėsta. Ko gero niekur kitur Kūl-
grindos giesmės neskamba taip stipriai ir užburi-
ančiai, kaip prie aukuro ugnies, tad kviečiame 
susiburti Juodaragio šventykloje.

The ritual folk group KULGRINDA was founded 
in 1990 by Jonas Trinkunas and Inija Trinkuniene 
who were Krivans at ROMUVA, Ancient Baltic 
Faith Community and has always been friends 
with MJR. They sing archaic chants and poly-
phonic songs, play tradition music and dance 
wearing impressive costumes of ancient Balts. 
As KULGRINDA’s chants gain strength and magic 
sound when performed at the altar fire, we invite 
you to gather at the temple of Mėnuo Juodaragis.

TRADICINIŲ ŠOKIŲ KLUBAS 
Nuo 2002 metų žymios etnomuzikologės ir 
choreografės Dr. Dalios Urbanavičienės inicia-
tyva Lietuvių etninės kultūros draugija Vilniuje 
kviečia visus į tradicinių šokių pamokas. Dabar tai 
žymiausias ir gausiausias folk šokių klubas Lietu-
voje, vystantis tradicinių šokių muzikos judėjimą. 
Tie vakarai būna smarkūs ir ilgi, nes tradicijos ir 
judesio magija pažadina tiek jėgų, kad dažnam 
sunku patikėt! Tad vos prietema atslinks, Juoda-
ragis kviečia į Amatų kiemą pasišėlt...! 

The most famous and numerous folk dance 
club in Lithuania encouraging movement of 
traditional dance music. Their gatherings get 
crazy and long because the magical tradition 
of dancing awakens so much power that is hard 
to believe! So, as soon as the dusk falls, we invite 
you to have fun at Crafts Yard...!

AIDAI ATAIDI
Smagiai gaudžianti, folklorui neabejingų 
draugų grupė, kurios sudėtį sudaro ir muzikan-
tai, ir etnomuzikologai, ir tradicinės muzikos 
mylėtojai nuo vaikystės, ir visai neseniai šį žan-
rą pamilę bendraminčiai. Gausiame Aidi Ataidi 
repertuare sukasi šokiai iš visų keturių Lietuvos 
regionų, kuriuos papildo melodijos ir smagūs 
žingsneliai iš svetur. Jie grieš vakaronėje visą 
šeštadienio vakarą, o gal ir visą naktelę...?

This joyful group consists of folks who love folk-
lore, musicians and ethnologists both enjoying 
traditional music from their childhood and those 
who have fallen for this genre only recently. The 
repertoire of AIDI ATAIDI includes dances from 
all four regions of Lithuania, accompanied by 
melodies and movements from other cultures. 
The fun starts on Saturday night and might last 
until the morning. Are you with us? 
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ESATIS 
Dar nė vienas Mėnuo Juodaragis nepatekėjo be 
muzikanto ir kompozitoriaus Donato Bielkausko 
pasirodymo. Šiemet ilgametis MJR bendražygis 
pasirodys po pajūrio post-folkloro grupės Esa-
tis vėliava. Grupė pastaruoju metu tapo duetu, 
kurio pradžia beje buvo kaip tik prieš ketveris 
metus sapnų Skinderiškyje, kuomet scenoje 
suderėjo Donio ir perkusininko Viktoro Rubežo 
etnoimprovizacija. Vakarėjantį Pagaugų scenos 
skambesį užkuria nauja Esaties svaja. 

Donatas Bielkauskas, a musician and composer, 
is that soul whose absence is inconceivable un-
der the Black-Horned Moon. This year our broth-
er in arms is holding the flag of ESATIS, a post-
folk group from Lithuanian seaside. The impulse 
for this group to become a duet was four years 
ago in another compact edition of MJR dedicat-
ed to dreams when Donatas and percussionist 
Viktoras Rubezas found each other during ethno 
improvisations on the stage. Let’s turn the sound 
of the evening on with a new ESATIS dream.    

KELLAN 
Neseniai Karaliaučiuje susibūrę Kellan pristato 
prūsišką post-folklorą. Kodėl post-? Nes pasak 
autorių, dauguma šių dienų folkloro grupių yra 
rekonstruktoriai, o tikrasis šių dienų “folkloras” 
skamba gatvėse ir kiemuose, tačiau jo grupės 
nariai groti neketina... Mėnesio Juodaragio 
scenoje Kellan gros autorines dainas, lydimas 
akustinių instrumentų gausos, bandant atskleisti 
kaip senovės prūsų kalba turėtų skambėti šiandi-
enos muzikoje.  

KELLAN is a new post folk group from Konigs-
berg in Prussia. They call it “post” because many 
authors state that most folk groups nowadays 
may only call themselves reconstructors as mod-
ern “folk” consists of songs heard in the streets 
but KELLAN are not willing to play these… On 
the stage of MJR, you will hear songs composed 
by themselves and accompanied with various 
acoustic instruments. This is to reveal how an-
cient Prussian would sound in modern music. 

VIRGINIJA
Virginija daugeliui Mėnuo Juodaragio lankytojų 
turėtų būti žinoma kaip išskirtinio balso sav-
ininkė, seniau dainavusi poetinio folkroko grupė-
je Pievos. Nors muzikinis Pievų derlius prieš kelis 
metus nušienautas jau paskutinį kartą, tačiau 
šviežią pievų žolę dar galime užuosti soliniuose 
Virginijos pasirodymuose. Kartu su akustine gi-
tara atlikėjos ištikimais palydovais tapo kilpiniai 
garso efektai, o senųjų liaudies dainų žodžiai ir 
poezija išjaučia vis gilesnes prasmes.

VIRGINIJA is an exclusive vocalist and in former 
Menuo Juodaragis festivals she participated as a 
member of PIEVOS /Meadows, a group of poetic 

folkrock. Despite the fact that the last musical hey 
in her former band’s meadows was cut several 
years ago, the smell of fresh grass can still be felt 
in her solo performances. Accompanied with an 
acoustic guitar and looping, VIRGINIJA reveals 
depths and poetry of lyrics in ancient folk songs.  

SANGRE DE MUERDAGO 
Viena ryškiausių naujosios kartos neo-folk 
grupių prieš trejus metus iš MJR išsivežė daug 
gerų prisiminimų. Jie buvo tokie stiprūs, jog 
persmelkianti maginė Sangre de Muerdago 
dvasia negalėjo negrįžti prie gentainių ugnies. 
Juodaragio klausytojams grupė atveža ir naują 
albumą – “Noite”. Rami ir melancholiška Atlan-
to vėjų užgrūdintų galų kūryba savyje sulieja 
amžių išmintį, pasakiškas istorijas, meilę gamtai 
ir mistiką. Sklinda legendos, jog šios grupės nari-
ams vietoj plaukų dygsta medžių lapai, jie gyve-
na miškuose ir naktimis bendrauja su vilkais. 
Tikrovė tai ar legenda – įsitikinsime susiBūrę.

Three years ago, this widely recognised neofolk 
group of a new generation brought some good 
memories from MJR. Their performance was so 
strong and penetrating that their magic could 
not resist retuning to the land of their tribe. And 
they have brought their new album NOITE with 
them. Hardened by harsh Atlantic storms, this 
Galician music sounds calm and melancholic 
comprising ancient wisdom, magic tales, love 
for nature and mysticism. Some claim that the 
members of the group live in the forest, grow 
leaves on their heads instead of hair and talk 
with wolves. Come and see what is true and 
what is not.  

DAINA DIEVA
Menininkė ir atlikėja Daina Dieva gali būti lai-
koma Lietuvos elektroninės scenos senbuve. 
Magiškajam įvykiui Daina paruošė specialią 
programą pavadintą mestiburtąpriešaušriais, 
- lig šiol viena koncertavusi atlikėja šįkart pasiro-
dys su gyvos muzikos grupe. Tai tarp triukšmo 
ir tylos, sapno ir realybės nuvingiavusi gili elek-
troninės drone muzikos ir balso pynė. 

an artist and a performer who has played elec-
tronic music in Lithuania for many years. For 
the magic event this year, DAINA has prepared 
a special programme castlotsbefordown. This 
time a music band will join DAINA despite her 
being used to performing alone, and combining 
noise with silence, dreams with reality together 
they will wave a band of electronic drone music 
and human voice.  



UNDAN
Undan – tai nuolat gyva, iš naujo vykstanti 
lietuviško folkloro interpretacija, įkūnijama tri-
jų talentingų ir muzikai gabių kūrėjų. Tradicinė 
muzika Undan kūryboje atveriama naudojant 
modernias arba folklorui neįprastas raiškos 
priemones, tai gali būti tiek kompiuteriu išgauti 
garsai, tiek senovinis Afrikos instrumentas mbi-
ra. Atvėrus tradicines lietuvių dainas pasauliui ir 
garso modernybei, jos dar labiau parodo išskirt-
inį savo savitumą, gelmę, aktualumą. Tą puikiai 
atskleidžia ir Juodaragio datai Danguje išleistas 
pirmasis Undan albumas “Vidury marelių”.

Undan is a cooperation of three talented musi-
cians and creators who literary dwell in constant 
interpretation of Lithuanian folk heritage. Un-
dan broadcast traditional music with modern 
means unusual for Lithuanian folk such as dig-
ital sound or mbira, an African musical instru-
ment. They open the door for Lithuanian songs 
to be heard globally and sound in a modern way 
yet preserving their uniqueness, depth and rele-
vance. Their debut album VIDURY MARELIU re-
leased by Dangus for this festival clearly expose 
their intentions.  

NULIS:S:S:S 
Laurynas Jukonis (Girnų Giesmės, Svaixt, 
oro!oro!, Budrūs) - viena reikšmingiausių as-
menybių Lietuvos industrinės muzikos sceno-
je. Kūrėjas, kurio įgamtinti ambientinio garso 
nušvitimai ir saviti estetiniai principai lydi muz-
ikinius Mėnesio Juodaragio suvokimus nuo 
pačių ištakų iki dabarties. Kiekvienas rupiųjų 
miltų malūnininko pasirodymas kitoks, unikalus 
ir išskirtinis. Aukščiausios prabos magija! Šįkart 
– išpuolis su labiau ritmingos kūrybos užtaisu, 
kuriam atskleisti skirtas projektas NuliS:S:S:S

Laurynas Jukonis is one of the most significant 
figures on the stage of Lithuanian industrial 
music (GIRNU GIESMES, SVAIXT, ORO! ORO!, 
BUDRUS). This artist has been decorating our 
festival with his highlights of en-natured ambi-
ent sounds and distinct codes of aesthetics since 
its very beginning. Each performance of the 
coarse grinder is different, unique and diverse. It 
is pure magic! This time, we will encounter his at-
tack of more rhythmical groove, which the new 
project NULIS:S:S:S is all about.  

PALIEKANT ŽEMĘ
Sąlyginai naujas vardas Lietuvos audio-kos-
monautikos skyriuje. Vilniuje susibūręs duetas 
pradžioje skleidė trankią elektroniką, tačiau erd-
vėlaivio ekipažą papildžius trečiajam nariui, jo 
kursas buvo pasuktas  elektroakustinės ir etninės 
muzikos dermės paieškų kryptimi. Projekto įgula 
vis dar ieško planetos išsilaipinti, tuo tarpu gilią 
žvaigždėtą naktį visus gentainius kviečia išgirsti 
atrastuosius garsynus. 

This name is relatively new in the fields of Lithu-
anian audio space. The duet from Vilnius used to 
broadcast bumpy electronics in the beginning, 
but with a new third spaceman on the ship dif-
ferent destination was taken heading combi-
nation of electro acoustics and ethnic music. 
The crew of the project are still searching for the 
planet to land and are inviting the MJR tribe to 
explore the sound galaxies they have already 
been to on their journey.  

AURINKOPYÖRÄ
Šiaurės Suomijoje nubrėžtas Saulės ratas (Au-
rinkopyörä) – tai jau dalinai sulietuvėjusio 
suomio Timo Juhani maginis kūrinys. Subtilūs, 
meditatyvus ur-folk garsovaizdžiai alsuoja 
pirmykštės iki-krikščioniškosios Europos miškų 
dvasia, apeigų ritmika, ieško prigimtinio ryšio 
tarp žmogaus, gamtos ir aukštesniųjų jėgų. MJR 
jis vadina savo namais, tačiau ar Žemaitijos 
miškai priims suomišką magiją?

The wheel of the Sun or AURINKOPYÖRÄ is a 
magic creation of Tim Juhani from northern 
Finland but half Lithuanian already. Within 
music he searches for the fundamental bond 
between the man and nature or supreme forces 
and subtle meditative ur-folk landscapes re-
vealing primal power of pre-Christian Europe-
an forests or ritual rhythm echo in his creation. 
Tim calls MJR his home. Will Samagitian forests 
appreciate Finn magic?  
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ANDAJA
Kadaise pradėję kaip pikto pagoniško juodmet-
alio grupė varėniškiai laiko vingiuose išbarstė 
dalį senųjų narių ir bandė įvairius derinius... Tači-
au niekur nepametė nuolat pirmyn varančios 
pirmapradės energijos – dabartinė grupės An-
daja kūryba vis dar alsuoja pagoniška didybe 
kieto folkroko skambesy. Ne taip seniai albumą 
“Atvaras” pristačiusi grupė, festivalyje pasiro-
dys su nauja programa ir kolektyvo Ūkanose 
gitaristu Linu ...Baltiškų gelmių žaismė pluk-
dins medaus girioje tekančiomis pieno upėmis, 
trauks į meilės sūkurius, skleis klampias giesmes 
iš vandens...

The guys from Varėna started out as a fierce 
pagan black metal band. Some of the original 
members have been lost in the twists of time and 
new combinations have been tested, but Andaja 
haven’t lost their primal energy and today their 
music still emanates the pagan glory of folk-
rock. Although the band released their latest re-
cord Atvaras not long ago it will perform at the 
festival with a new programme and a visiting 
guitarist Linas from the act Ūkanose. The play of 
Baltic depths will float along rivers of milk across 
forests of honey, lure into quagmires of love and 
emit miry chants from the water…

ĒNU KALEIDOSKOPS
Nors Mėnuo Juodaragis savo burtą Baltijos 
šalyse skleidžia seniai ir stipriai, tačiau ryškesnes 
neo-folko grupes regione galime skaičiuoti ant 
vienos rankos pirštų.  Labiausiai pirmapradį 
šio žanro skambesį puoselėje latviai Ēnu Kalei-
doskops (Šešėlių kaleidoskopas), kurie grįžta į 
paslapties gaubiamą glaustąjį MJR, kuriame 
kone prieš dešimtmetį pristatė savo pirmąjį al-
bumą. Burtas mestas!

Although Mėnuo Juodaragis has been casting 
its spells on the Baltic realms for quite some time, 
prominent regional neo-folklore bands can be 
counted on fingers. The most primal sound of 
this genre has been fostered by Ēnu Kaleido-
skops – The Kaleidoscope of Shadows – from 
Latvia. The act is coming back to the mysterious 
compact MJR where they presented their first al-
bum almost a decade ago. The die is cast!

DRIEZHAS
Klaipėdos grupę puikiai apibūdina jų pavadin-
imas - Driezho pasirodymas slidus, nepakarto-
jamas ir antrą kartą nepagaunamas. Muzikinis 
Driezho kūnas, tai kintantys raštai ir spalvos, 
apjungiančios tiek mitologinį ryšį, tiek moder-
nius elektroninius sąskambius. Nedažnai iš pa-
jūrio kopų išeinantis Driezhas yra MJR senbuvis 
ir šioje draugijoje minės savo dvidešimtmetį (!). 
Chameleoniška grupė festivalyje atliks naują 
programą, platesne, gyvais instrumentais pa-
pildyta sudėtimi. 

The band from Klaipėda is best described by its 
name. Each performance of Driezhas – Lizard – 
is slippery, unique and elusive. The musical body 
of Driezhas is made of shifting patterns and co-
lours encompassing both mythological connec-
tions and modern electronic consonances. Drie-
zhas rarely leaves the dunes of the Baltic Sea, but 
it is the veteran of MJR and will celebrate its 20th 
anniversary in this company! The chameleon 
band will perform with a new programme and 
a bigger formation employing live instruments.

ALASH
Tradicinis Tuvos respublikos (Rusija) gerklinis 
dainavimas yra tapęs šio krašto vizitine kor-
tele, tad įvairių po užsienį turuojančių throat 
singing kolektyvų galime išgirsti dažnai, tačiau 
Alash yra ypatingas atvejis. Alash išskirtinumas 
– subtili modernios ir tradicinės kūrybos pintis, 
jų kūriniuose išgirsime vakarietiškus instrumen-
tus, sudėtingas harmonijas ir modernias dainų 
formuluotes, tačiau trijulės širdis lieka tvirta 
ir neabejotinai tuvietiška. Ir gilios tradicijos 
pažadintas Magijos dvelksmas joje akivaizdus. 
Be šio dvelksmo buvo sunku įsivaizduoti glaus-
tojo MJR burtus, tad Alash atvyko tiesiai iš gas-
trolių Niujorke.

The traditional Tuvan throat singing has become 
the calling card of this region of the Russian Fed-
eration, so there are a lot of opportunities to see 
touring Tuvan bands, but Alash is a different sto-
ry because of the subtle combination of modern 
and traditional art. Their works feature Western 
instruments, intricate harmonies and modern 
song formulations, but the hearts of the trio 
remain strong and definitely Tuvan. The air of 
magic evoked by deep tradition is evident. The 
spells of MJR would be hard to imagine without 
this atmosphere, so Alash have arrived straight 
from their New York tour.
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MERGICOS+ 
Labas rytas! Glaustajam MJR atrandant naują 
vietą, gentainius stengiamės ne tik supažindinti 
su įspūdingomis Lietuvos vietovėmis, bet ir jose 
kuriančiais kultūros puoselėtojais. Raseinių ra-
jone dainų gražumu ir jaunatvišku požiūriu pa-
sižymi žymaus folkloristo Dobilo Juškos subur-
tas Ariogalos gimnacijos ansamblis Mergicos+. 
Savitai liaudies dainas aranžuojantis, daugelį 
instrumentų įvaldęs folkloro klubas gyvuoja jau 
dešimtmetį, dalyvauja dainų šventėse, stovyk-
lose ir festivaliuose, neseniai išleido debiutinį 
diską “Mergicų dainikės”. Ir jeigu kartais  tos 
mergikės Didžiojoje scenoje jausis nedrąsiai, jūs 
būtinai jas padrąsinkit! 

Good morning! As MJR is exploring new places 
and introducing our tribe to incredible places 
around Lithuania, we also want you to know 
people cherishing cultural traditions there. 
MERGICOS+ is a group of young girls from Ar-
iogala gymnasium in Raseiniai district lead by 
a famous folklorist Dobilas Juska. This folk club 
celebrates its tenth anniversary already and has 
released their debut album MERGICU DAINIKES 
recently. They perform distinct arrangement of 
folk songs in national song festivals, summer 
camps and other events but they still may need 
your support on the main stage this morning.   

ARBATA
Paskutinį festivalio rytą, rudeniui artinantis, kas 
gali būti geriau už šiltą ir gaivinančią arbatą. 
Jūsų sekmadienį atgaivins jau septynioliktus 
metus skaičiuojanti, tačiau dar niekada Juoda-
ragyje roko negrojusi grupė Arbata. Šio vilniečių 
muzika gan sunkiai aprėminama, ji vadinta ir 
dainuojamąja poezija ir folk ar indie roku, bet tai 
ne taip jau svarbu, nes savo šeštąjį, elektronin-
iais sąskambiais papildytą albumą “Šv. Sodas” 
išleidęs kolektyvas Juodaragyje turėtų nuskam-
bėti brandžiai ir įdomiai.

A mug of warm fresh made tea is what you need 
in the late-summer morning of the last festival 
day.  ARBATA means “tea” and you will get your 
mug of arbata this Sunday morning from a 
band that has never played in MJR during their 
17 years of existence. ARBATA’s music has been 
called sung poetry, folk or indie rock but depict-
ing genre is not that easy in their case. The group 
has released the sixth album already and their 
performance on MJR stage should be really ma-
tured and interesting.

ARKLIO GALIA
Daugiau nei prieš dešimtmetį viename dau-
giabučio miegamųjų susibūręs kvintetas neretai 
laikomas lietuviškos roko scenos “bjauriuoju 
ančiuku”. Grupės kūryboje susijungusi skirtingų 
muzikos stilių gausa, bei absurdiški, Antakalnio 
rajono juokelių kupini dainų tekstai, gali nuvyti 
pankrokui alergišką muzikos praeivį. Tačiau jei 
suteiksite Arklio Galiai progą, tai garantuojame, 
jog muzikinis pasakojimas apie pasiplaukiojimą 
prekybos centro karpių akvariume jus privers 
nusišypsoti, o pagaulios gitaros ir saksofono 
melodijos – patrepsėti. 

These five guys started their career in a bedroom 
of a nameless flat more than ten years ago and 
are often regarded as ugly ducklings of Lithua-
nian rock. Their music comprises different genres 
and lyrics are full of absurd jokes, so a random lis-
tener may quickly get allergy for such a punk rock 
mixture. But if you give ARKLIO GALIA a chance, 
we guarantee that their music story about swim-
ming with carps in an aquarium of a shopping 
centre will make you smile and your feet will be 
caught in the swing of their guitars and sax. 

GILĖ 
1994-aisias įkurtas ir Artūro Sinkevičiaus vado-
vaujamas Kauno žygeivių folkloro klubas vienija 
gražų jaunimo būrį ir dažnas svečias įvairiuose 
festivaliuose. Pastaraisiais metais kolektyvas 
įgavo ryškių post-folko bruožų ir savo skambė-
jimą praturtino akustine gitara bei klavišiniais 
instrumentais, tačiau Gilės dainos tebealsuoja 
žygeivių laužo dūmais ir meile lietuviškai auten-
tikai. Iš daugelio išleistų albumų išsiskiria šiųme-
tinis CD “Craft folk”, kuris visas skirtas alui! Grupė 
scenoje atrodo visuomet kupina tos nuoširdžios 
energijos, kuri teikia šviesą ir viltį Lietuvai. 
Kviečiame ja pasidžiaugti!

Founded in 1994 and lead by Arturas Sinkevicius, 
the folk club of hikers from Kaunas unites young 
people willing to cherish Lithuanian authentici-
ty. Recently, their sound has been enriched with 
an acoustic guitar and keyboard but despite a 
distinct post folk colour they gained their music 
still has a smell of hikers’ fire. CRAFT FOLK may 
seem like one of many CDs released by GILE, but 
this one is special as it is all dedicated to beer! 
Once on the stage, these guys radiate some light 
which always gives hopes for Lithuanian future. 
Let’s enjoy it!    

HEILUNG
Narius iš Vokietijos, Danijos ir Norvegijos vienijanti grupė yra ko gero skambiausias pastarojo 
meto šiaurinės muzikos scenos atradimas. Heilung semiasi įkvėpimo iš geležies amžiaus is-
torijos, vikingų ir magiškų tradicijų. Patys muzikantai savo kūrybą vadina “sustiprinta istorija”. 
Pirmykščiams pasakojimas Heilung pasitelkia ne tik tradicinius akustinius instrumentus, jiems 
nesvetimi ir elektroniniai sąskambiai. Kiekvienas grupės pasirodymas – išraiškingas ritualas 
su gausiomis dekoracijomis. Nors Heilung gyvuoja neseniai, du grupės albumai jau sulaukė 
begalės kritikų liaupsių, jų koncertų laukia didžiausi festivaliai, o žurnalas Metal Hammer Hei-
lung nominavo geriausia 2018-ųjų pogrindžio grupe. Tad Mėnesio Juodaragio istorijoje – pers-
melkianti akimirka, dabarties burtas. Heilung. (reiškia “gydyti”). 
The band uniting members from Germany, Denmark and Norway is probably the most resonant re-
cent discovery of the Nordic scene. Heilung draws inspiration from the Iron Age history, Vikings and 
magic traditions. The performers call their music enhanced history. Heilung invokes their primal stories 
through traditional acoustic instruments as well as electronic sounds. Each performance is a powerful 
ritual with a rich set. Although it is still a young band, their two releases have been widely acclaimed, the 
biggest festivals welcome their performances, while the Metal Hammer magazine has nominated Hei-
lung the best underground band of 2018. Thus, the history of Mėnuo Juodaragis is in a piercing moment, 
a spell of the present. Heilung means “heal”.

KITI KAMBARIAI 
“Daug kas sako, kad panašu į Foje. Bet kitaip ir 
negali būti – mes esame tie patys, todėl ir muzika 
bus tokia” - sako Algis Kriščiūnas. - “Mūsų muzika, 
tai ne fasadas ir ne prabangus salonas – tai kiti 
kambariai, kuriuose išties juk ir vyksta tikri žmonių 
gyvenimai.” Trys exFoje muzikantai - Arnoldas Lu-
košiaus (klavišiniai), Algimantas Kriščiūnas (būg-
nai), Darius Burokas (bosas), susibūrę praėjus 
dviem dešimtmečiams po atsisveikinimo koncer-
to, naujuoju grupės balsu tapo roko dainininkas 

Žilvinu Sebeika. Juodaragio scenoje Kiti Kambariai pristatys kūrinius iš debiutinio albumo “Vėjas atneša 
debesis” - melancholiškas ir romantiškas alternatyvaus rokas, kuris privers jus patirti deja vu.  

“Some say that we sound like Foje, but there is no other way, because we are the same people and so the 
music stays the same” says Algis Kriščiūnas. “Our music is no façade or luxury salon. It is other rooms – 
kiti kambariai – where the real life happens.” Three former members of the famous Lithuanian band Foje 
– Arnoldas Lukošiaus (keyboards), Algimantas Kriščiūnas (rums), Darius Burokas (bass) – have reunited 



ELNIO RAGO MIŠKAS 
Dar nepažintas kolektyvas Elnio Rago Miškas 
pirmiausia papirko savo pavadinimu, juk ne kas 
kitas, o elnias jau du dešimtmečius šuoliuoja 
MJR ženkle. Grupės narių teigimu Elnias – tai 
subtilūs tekstai, ragas  - tai trankios lyriškos bet 
gitaros, o miškas – tai žiupsnelis psichodelikos ir 
mistikos. Įvairius žanrus jungianti, dar negirdėta 
poetiško roko viltis tikriausiai yra tai, kas labiau-
siai tinka nenuspėjamai paslaptingo festivalio 
užbaigai. 

The name of the group means “Deer Horn 
Forest“ and it was the name that provoked to 
call the group. It‘s a new face but the deer has 
been the symbol of the festival for two decades 
already. The musicians explain that Deer rep-
resents subtle lyrics, Horn embodies loud but 
delicate sound of guitars and Forest comprises 
psychedelics and mysticism. Their music con-
tains different genres so this ray of poetic rock 
sounds like the best choice to finish this unpre-
dictably mystical festival.   

2 4  d .  -  D J  I n k i l a s
DJ Zond
Laužytų ritmų Vilkas kviečia į naktinę urban 
industry muzikos vakarienę. Iki ankstyvo ryto 
suksis pačios keisčiausios plokštelės tiems, kas 
būdamas gamtoje negali tverti be miesto kvapo.

The wolf of broken beats is preparing a late ur-
ban industry musical supper. The weirdest vinyls 
will turn till the morning for those who can’t 
shake the smell of the city on this outdoor trip.

2 5  d .  -  D J  I n k i l a s
DJ Iduba Selecta su komanda
Šiaurės Lietuvos senosios DJ mokyklos desan-
tas, puoselėjantis meilę muzikai, analoginiam 
garsui ir plokštelių traškesiui. Nors dažniau gro-
jantys dub, reggae, dancehall vinilus, festivalio 
MJR XXI nakties programai paruošti pasažai nuo 
etninės muzikos iki psychedelic space, nuo Dun-
dulio dub griausmo iki Tavalo industrial pasakų. 

The landing party of the old Northern Lithua-
nian DJ school fosters love for music, analogue 
sound and the crackle of vinyls. Although they 
mostly play dub, reggae and dancehall, they 
have prepared sets ranging from ethnic music to 
psychedelic space, and from dub to industrial for 
the nocturnal programme of MJR XXI.

... pabaiga. 

Ar tai panašu į GLAUSTO 
festivalio programą? Už pagalbą festivaliui nuoširdžiai dėkojame 

Raseinių merui Algirdui Griciui,  Nemakščių seniūnui Remigijui Laugaliui,
seniūnaičiui Sauliui Lušai,  ūkininkei Eugenijai Bredelienei,  

Raseinių kultūros centrui.

MJR XXI rėmėjams
                           ir bendražygiams

AČIŪ!




