
FSTIALIO ATIDARYM
Premjera. !okio spektaklis – „me two / SAVOJ KR"VOJ“
Rugpj!"io 25, 26, 31, rugs#jo 1 d. 19:00 | 70 min.
Sodas 2123 (Galerija „Atletika“) | bilietai: „Tiketa“
Emocij!, patir"i!, atvirumo ir #siklausymo erdv$ – Sava Kr%va. 
&okio spektaklis paaugliams ir ne tik jiems.

Gastrol#s. !okio spektaklis –„me two / SAVOJ KR"VOJ“
Rugpj!"io 27 d. 19:00 | 70 min.
Anyk'"i! kult%ros centras | bilietai: anyksciukc.lt
Gastrol$s Tarptautiniame 'iuolaikinio 'okio festivalyje „P$dos“ 
Anyk'"iuose. 

Edukacija. „Atvir$ dur$ dienos“
Rugs#jo 3 d. 16:00, rugs#jo 4 d. 11:00
Low Air 'okio mokykla | nemokamai
LOW AIR Vilniaus miesto 'okio teatro | mokyklos atvir! dur! 
dienos. Nemokamos 'okio pamokos. Vaikams. Paaugliams. 
Suaugusiems. I'si'ok savoj kr%voj. 

Gimtadienis. LOW AIR %okio mokyklos gimtadienis!
Rugs#jo 19 d. 17:00
Luki'ki! kal$jimas 2.0 | nemokamai
Ar kada esi sau sak(s, kad nemoki 'okti? O gal 'okis ne tau? 
Mes sakome – 'okis yra kiekvienam. Ma)iausiai, k* galima 'okiu, 
tai sukratyti visk* # fizi'kai patogias k%no vietas. Tad prad$kime.

Gastrol#s. !okio filmas – „&aidimas baigtas“
Rugs#jo 25 d. 23:00 | 35 min.
„Sharing Across Borders // International Networking Festival“ 
Kelnas, Vokietija.
Tarptautinis 'okio festivalis, kurio menin$je ir edukacin$je 
programose pristatomi darbai i' Vokietijos, Pranc%zijos, 
Portugalijos, Islandijos, Suomijos ir Lietuvos. 

Gastrol#s. !okio spektaklis – „me two / SAVOJ KR"VOJ“
Spalio 3 d. 16:00 | 70 min.
Kauno paveiksl! galerija | bilietai: dancefestival.lt
Spektaklis tarptautinio 'okio festivalio „Aura“ programoje. 
Spektaklis keliasi i' galerijos „Atletika“ Vilniuje # M. K. +. meno 
muziejaus Kauno paveiksl! galerij*.

Gastrol#s. !okio spektaklis – „me two / SAVOJ KR"VOJ“
Spalio 6 d. 19:00 | 70 min. 
Lietuvos medicinos biblioteka | nemokamai
Spektaklis men! festivalio psichikos sveikatai „Ry'iai“ programoje. 
Spektaklis nagrin$ja paauglio psichin$s sveikatos patirtis ir santyk# 
su jomis.

Gastrol#s. !okio spektaklis – „&aidimas baigtas“
Spalio 10 d. 18:00 | 50 min. 
Kai'iadori! kult%ros centras | nemokamai
„PROmet$jas" # Kauno region* atne'a 'ok#! Tai 'iuolaikinio 'okio 
sklaidos projektas, organizuojamas de'imties regiono kult%ros 
centr! ir &iuolaikinio 'okio asociacijos, Lietuvos 'okio 
informacijos centro.

!okio spektaklis – „Feel-Link“
Spalio 21 d. 19:00 | 40 min.
Men! spaustuv$ | bilietai: „Tiketa“
100-asis rodymas! Pirmasis Low Air urbanistinio 'okio spektaklis, 
kurio kelioni! )em$lapis driekiasi nuo Kinijos iki Islandijos.

!okio spektaklis – „Kelion# namo“
Spalio 22 d. 19:00 | 60 min.
Men! spaustuv$ | bilietai: „Tiketa“
Auksiniu scenos kry)iumi apdovanotas Low Air 'okio, teatro, 
muzikos ir literat%ros spektaklis, nukeliav(s net # Grenlandij*.

!okio spektaklis – „!ventasis pavasaris“
Spalio 23 d. 19:00 | 40 min. 
Men! spaustuv$ | bilietai: „Tiketa“
Klasikin$s muzikos, lietuvi! folkloro ir urbanistinio 'okio 
susitikimas. 6 'ok$jai – 6 'okio stiliai: vogue, waacking, 
hiphopas, hausas, breikas ir 'iuolaikinis 'okis. 

!okio spektaklis – „&aidimas baigtas“
Spalio 24 d. 19:00 | 50 min. 
Men! spaustuv$ | bilietai: „Tiketa“
Vizualus 'okio spektaklis, kuris trupei pad$jo pelnyti: Auksin# 
scenos kry)i!, Lietuvos 'iuolaikinio 'okio asociacijos premij*, 
Boriso Dauguvie"io auskar*, LR Kult%ros ministerijos Jaunojo 
k%r$jo premij*.

Gastrol#s. !okio spektaklis – „&aidimas baigtas“
Spalio 25-31 d. 
Jayu Theater. Seulas, P. Kor$ja. 
Tarptautinis 'iuolaikinio 'okio festivalis SIDance Seule, Kor$joje.

Gastrol#s. !okio spektaklis – „&aidimas baigtas“
Lapkri"io 6-7 d. 
Leipcigas, Vokietija | euro-scene.de
Trup$s k%r$jai „euro-scene Leipzig“ festivalio programoje.

Gastrol#s. !okio spektaklis – „&aidimas baigtas“
Lapkri"io 13 d. 18:00 | 50 min. 
Zaras! kult%ros centras | bilietai: zkc.lt
„PROmet$jas" # Lietuvos region* atne'a 'ok#! Tai 'iuolaikinio 'okio 
sklaidos projektas, organizuojamas de'imties regiono kult%ros 
centr! ir &iuolaikinio 'okio asociacijos, Lietuvos 'okio informacijos 
centro.

Premjera. !okio spektaklis – „M#lyna M#lyna“
Lapkri"io 26 d. 19:00 | 30-40 min. 
Men! spaustuv$ | bilietai: „Tiketa“
Kiek esame laisv* kurti santyk# ir pasitik$ti tuo, kas anapus kauki! 
ir 'irm!? 
Hibridinis 'okio spektaklis, kurio proceso tyrimui ir spektaklio 
suk%rimui susitelk$ choreografai Airida Gudait$ ir Laurynas 
,akevi"ius, 'ok$ja Ieva Lapelyt$, performanso ir garso k%r$jai 
Simonas Nekro'ius ir Daina Dieva.

Premjera: %okio spektaklis – „me two / SAVOJ KR"VOJ“
Lapkri"io 27 d. 19:00 | 70 min. 
Men! spaustuv$ | bilietai: „Tiketa“
Emocij!, patir"i!, atvirumo ir artimo #siklausymo erdv$ – Sava 
Kr%va. &okio spektaklis paaugliams ir ne tik jiems. Kiekvienas 
(per)$jome per '# period*.

!okio spektaklis – „Su(si)tikimas“
Lapkri"io 28 d. 19:00 | 70 min.
Men! spaustuv$ | bilietai: „Tiketa“
Reg$ti ir prareg$ti iki pabaigos. Lyties, kaip seksualin$s tapatyb$s 
ir stereotip! analiz$, vyri'kumo ir moteri'kumo aprai'kos 
'iuolaikin$je visuomen$je. Mitingas, protestas, sekta.

Gastrol#s. !okio spektaklis – „me two / SAVOJ KR"VOJ“
Gruod$io 11 d. 14:00
Kan! 'okio festivalis, Kanai (Pranc%zija)
Kanai, Pranc%zija. Tarptautinis 'okio festivalis „Festival de Danse 
Cannes" – Studiotrade Plateform. Speciali programa, pristatanti 
moter! choreografi! k%rybinius darbus.

Diskoteka. „Low Air Kal#dos“
Gruod$io 28 d. 19:00
Men! spaustuv$ | daugiau: lowair.lt
LOW AIR ir 'okanti bendruomen$. Ateik ir 'ok drauge. Diskoteka? 
Koncertas? Performansas? Improvizacija? Kuruoja Low Air.

DVIGUBAS SPEKTAKLIO VAKARAS
Gruod$io 29 d. 19:00 | 80 min. 
Men! spaustuv$ | bilietai: „Tiketa“

Premjera: %okio spektaklis – „Vyrsmas“
Choreografas: Marius Eidrigevi"ius
Kuratoriai: Laurynas ,akevi"ius, Airida Gudait$
&iame monospektaklyje vaizduojama 'iuolaikinio vyro kelion$ i' 
senojo # nauj*j# jam pasaul#. 

Premjera: %okio spektaklis – „M#lyna M#lyna“
Kiek esame laisv* kurti santyk# ir pasitik$ti tuo, kas anapus kauki! 
ir 'irm!? 
Hibridinis 'okio spektaklis, kurio proceso tyrimui ir spektaklio 
suk%rimui susitelk$ choreografai Airida Gudait$ ir Laurynas 
,akevi"ius, 'ok$ja Ieva Lapelyt$, performanso ir garso k%r$jai 
Simonas Nekro'ius ir Daina Dieva.

FESTIVALIO U&DARYMAS
!okio spektaklis – „&aidimas baigtas“
Gruod$io 30 d. 19:00 | 50 min.
Men! spaustuv$ | bilietai: „Tiketa“
Po gastroli! P. Kor$joje ir Vokietijoje komanda gr#)ta namo, # 
Men! spaustuv(. 10 met! Low Air k%rybin$s veiklos min$jimo 
festivalio u)darymas su draugais, bendraautoriais, kolegomis. 
After Party.

Lokacijos:

Galerija „Atletika“ (Sodas 2123), Vitebsko g. 21, Vilnius.
Low Air %okio mokykla, Gedimino pr. 2A, Vilnius.
Men& spaustuv#, 'iltadar$io g. 6, Vilnius. 
Luki%ki& kal#jimas 2.0, Luki%ki& sk. 6, Vilnius.
Lietuvos medicinos biblioteka, Ka%ton& g. 7.
Anyk%"i& kult!ros centras, Baranausko a. 2, Anyk%"iai.
Kauno paveiksl& galerija, K. Donelai"io g. 16, Kaunas.
Zaras& kult!ros centras, Vytauto g. 1A/2A, Zarasai.

Partneriai: 

Informaciniai r#m#jai:

Festivalio kava: Organizatorius: 

R#m#jai:Bilietus platina:

Daugiau informacijos: lowair.lt

Organizatoriai pasilieka teis( keisti program).

10 met$ k'rybin#s 
veiklos festivalis

10 met$ k'rybin#s 
veiklos festivalis
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