
RENGINIAI VERSLUI





Idėja

• Linksmas, kūrybiškas ir originalus šou, kurio formatas tai laida 
„Dėmesio į ekraną“, tačiau performuota savaip – žymiai linksmiau. 
Tai improvizacijos, linksmų užduočių ir humoro vakaras, 
netikėtumų, linksmų situacijų ir GEROS NUOTAIKOS KALĖDINIS 
RENGINYS ONLINE. 

• Renginys vyksta iš studijos, kur įsikūrusi transliacijos komanda. 
Vedėjas veda renginį: kreipiasi į žiūrovus, pristato temą.

• Renginio dalyviai namuose online žais, atlikinės užduotis, juoksis ir 
linksminsis kartu su programos dalyviais TV studijoje. Specialus 
siurprizas – humoristinės nominacijos. Viso renginio trukmė,
priklausomai nuo pasirinktos programos, nuo 2 iki 3 val.



Renginio vieta

• Online transliacijoms pritaikyta studija, įrengta 
kalėdine tema8ka:

• Kalėdiniams formatams pritaikyta moderni studija;

• Video serveriai ir kita įranga online transliacijoms;

• Apšvie8mo, įgarsinimo ir KTS įranga;

• Online vedėjas, programa, diskusijos, balsavimai ir 
kita;

• Hibridinis sprendimas su žiūrovais salėje ir online;



Aprangos kodas

• Būtų smagu renginio dalyvius pamatyti 
ekrane su kalėdine kepuraite arba 
skrybėlaite.

• Pastaba: aprangos kodo galima visai 
atsisakyti.



Renginio vedėjas

Renginio veidas – ne kas kitas, o pats 
Kalėdų senelis: 

PETRAS LISAUSKAS



programa



Kalėdinis saugumo 
instruktažas, kurį praveda 
renginio vedėjas su 
pagalbininkais Elfais. 

Viskas prasideda nuo humoris0nio instruktažo. Žaismingas, 
muzikos fone skamban0s instruktažas, kaip elg0s online renginio 
metu, kad pa0rtumėte šimtaprocen0nį malonumą, šven0škumą. 
Trukmė ~5 min. 



Ištrauka iš garsų spektaklio 
„Kelionė be bagažo“, 
adaptuota Jūsų renginiui.

Garsų magijos etiudas, sukelsiantis tikrus pojūčius per 
garsą (tam turite turėti ausines). Gyvai atliekamas garsų 
mini spektaklis - nuo žemiškų gamtos bei kasdien mus 
supančių, bet dažnai nepastebimų, nes skubame, garsų iki 
stebuklo pojūtį atskleidžiančių ir nunešančių į svajones 
skambesių. Trukmė ~20 min. 



Improvizacijų šou
,,Improwoodas“
Interaktyvus, pritaikytas Jūsų temoms, 
nuotaikingas, spontaniškas ir
nenuspėjamas teatrinės improvizacijos
pasirodymas. Jo metu profesionalūs
aktoriai, be išanks8nio pasiruošimo kuria ir
vaidina situacijas pagal publikos duotus
pasiūlymus. Žiūrovų akyse, 8esiog “čia ir
dabar” gimsta ne8kėtas, linksmas ir
unikalus turinys. „IMPROWOODAS“ -
kiekvieną kartą kitoks. Viskas priklauso nuo
žiūrovų pasiūlymų ir nesurežisuotų aktorių
improvizacijų. Niekas nežino, kaip bus. Bet 
aišku, kad juoko, ne8kėtumų ir gerų
emocijų 8krai nes8gs. Žiūrovai ir aktoriai
sukuria puikią atmosferą ir kompaniją, tad 
belieka įsijung8 ir mėgau8s vakaru! 



SUSIPAŽINKITE

• OSKAR VYGONOVSKI. Profesionalus teatro aktorius, 
sukūręs vaidmenis „Nacionaliniame Dramos teatre“, 
„Oskaro Koršunovo“ ir „Kitas kampas“ teatruose. Oskaras
dėsto improvizaciją Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje. Yra „Youtube“ kanalo „CraMy Panda“ video 
medžiagos kūrėjas. 

• MARIUS REPŠYS. Kino ir teatro aktorius, plečianVs savo
amplua įvairiuose teatro ir muzikos žanruose. Už geriausią
antraplanį vaidmenį apdovanotas Auksiniu scenos
kryžiumi (Vandalo vaidmuo) ir kaip geriausias metų kino 
aktorius apdovanotas Sidabrinės gervės apdovanojimais
net du kartus! 

• BALYS LATĖNAS Aktorius ir režisierius, “Žiūrovų teatro“ 
kūrybos vadovas. Balys Latėnas profesionalia teatrine
improvizacija užsiima jau dvidešimt metų. Šio žanro
pradmenų mokėsi Helsinkio teatro akademijoje TEAK, 
Suomijoje. 



Kūno mankšta šokio 
ritmu su kalėdiniais 
Elfais.

Kūno mankšta šokio ritmu – padės šiandien 
atsipalaiduoG, pajusG švenGnę nuotaiką, ir 
tuo pačiu prakGniai patarimai pravers 
kasdieniame gyvenime. Tam nereikia 
didelės erdvės ir galima atlikG sėdint prie 
stalo ar ant fotelio. Trukmė ~ 10 min



PRELIMINARI 
RENGINIO EIGA:

• 13.00 – 13.05 Vedėjo pasisveikinimas
• 13.05 – 13.10 Instruktažas
• 13.10 – 13.30 Garsų magijos etiudas
• 13.30 – 13.40 Humoristinės nominacijos. I dalis
• 13.40 – 14.00 Improwoodas. I dalis
• 14.00 – 14.10 Humoristinės nominacijos. II dalis
• 14.10 – 14.30 Improwoodas. II dalis
• 14.30 – 14.45 Humoristinės nominacijos. III dalis
• 14.45 – 14.55 Šokio pamokos su Seneliu bei Elfais
• 15.00 – Renginio pabaiga. 



Pastabos:

1. Prašome atkreip@ dėmesį į pačią renginio idėją, programos dalyvius galima 
keis@.

2. Visos detalės derinamos susi@kimo metu arba online. Mes pasiruošę 
suras@ Jums labiausiai priim@ną programos variantą.



Direktorius 
Egidijus Švarcas
+370 648 56747

Renginių Prodiuserė 
Greta Paukštė
+370 643 42527

info@arTstotus.lt
greta@renginiaiverslui.lt

BENDRAUKIME!

www.renginiaiverslui.lt
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