PROGRAMA
FORUMO PROGRAMA					LAPKRIČIO 24-25 D.
LAPKRIČIO 24 D.
AKMENĖS KRAŠTO MUZIEJUS (K. KASAKAUSKO G. 17, AKMENĖ)

9.30		
Registracija
10.00		
Forumo atidarymas
		Pranešimai
		Igor Podoprigora, CO-openhagen
		“Komunikacijos strategija Akmenei”
		Savivaldybės atstovai
		
“Akmenės rajono viešųjų ryšių iššūkiai”
		Kotryna ir Kęstutis Lingiai, „Kaunas pilnas kultūros”
		
“Akmenė pilna kultūros?”
		Justinas Jakštonis, architektas, kūrybinės komunikacijos entuziastas
		
“Požeminį interneto kabelį kieme klojęs Akmenės gyventojas iškasė
		
granatą, arba kūrybinis žvilgsnis į Akmenę”			
		Atvira diskusija
		
Diskusijoje dalyvauja savivaldybės, Akmenės krašto muziejaus atstovai,
		
kultūros darbuotojai, aktyvūs bendruomenės nariai
		
Diskusiją moderuoja dr. Inga Urbonaitė-Vadoklienė
14.00 - 16.00
Darbinė sesija, “Kuriame Akmenės viziją kartu”
AKMENĖS GIMNAZIJA (LAIŽUVOS G. 7, AKMENĖ)

19.00		
“Global Sustainability Jam Akmenė” idėjų pristatymas
		
Lino Kutavičiaus šviesos instaliacija Smilgininkai
20.00		
KONCERTAS: Forumo dūzgės su Jazzconnect
		
LAPKRIČIO 25 D.
AKMENĖS GIMNAZIJA (LAIŽUVOS G. 7, AKMENĖ)

11.00 - 11.45
		
11.45 - 12.30
		
13.30 - 15.00
		
15.00 - 16.30
		

Henrikas Urbonas, Interactio
“Ar įmanoma išjudinti pasaulį?”
Igor Podoprygora, CO-openhagen
“Idėjos keliauja į rinką”
Andrew Jones, LCC tarptautinis universitetas
“Kaip kalbėti, kad tave išgirstų?”
Dima Berlinskij, komunikacijos konsultantas, dizaineris
“Kaip kompanijos užsitarnauja gerą vardą ir kuria savo sekėjų minią”

AKMENĖS KRAŠTO MUZIEJUS (K. KASAKAUSKO G. 17, AKMENĖ)

17.00-18.00
18.00-19.00
19.00 		

Sound of tomorrow. Muzikinis projektas
Susitikimas su Irma Leščinskaite ir Gerda Antanaityte
Parodos Tapyba. Šiuolaikinės technologijos atidarymas

ANDREW JONES						LAPKRIČIO 25 D.
KAIP KALBĖTI, KAD TAVE IŠGIRSTŲ?
Andrew dirbo įvairioje akademinėje ir profesinėje aplinkoje. Būdamas “Rocket Venues” kūrybos
direktoriumi, Andrew kūrė programas 75 skirtingiems renginiams (su daugiau nei 1000 individualių
pasirodymų) Edinburgo tarptautiniam festivaliui “Fringe”, kuris yra didžiausias pasaulyje scenos
menų festivalis. Andrew taip pat instruktavo nacionaliniu lygiu veikiančią viešojo kalbėjimo grupę,
dalindamasis savo komunikavimo patirtimi. Grįžęs į universitetą 2008 m., Andrew baigė magistro ir
doktorantūros studijas komunikacijos srityje. Jo paskaitos ir publikacijos daugiausia dėmesio skiria
politinės komunikacijos ir žiniasklaidos kultūros skaitmeniniame amžiuje, temoms. Viešasis kalbėjimas
yra veikla, sukelianti vieną didžiausių baimių pasaulyje. Visgi, šiek tiek praktikos ir praktinių patarimų
su Andrew - ir įgausite viešojo kalbėjimo analizavimo, organizavimo ir pristatymo pagrindus. Šios
kūrybinės sesijos tikslas - padėti perprasti improvizacinio viešojo kalbėjimo pagrindus. Išmoksite,
kaip identifikuoti temą, organizuoti esminius klausimus ir pristatyti savo argumentus spontaniškai.

KĘSTUTIS IR KOTRYNA LINGIAI				

LAPKRIČIO 24 D.

AKMENĖ PILNA KULTŪROS?
Žurnalo „Kaunas pilnas kultūros“ ir angliškai kalbantiems skirto projekto „It’s Kaunastic“ redaktoriai
Kęstutis ir Kotryna Lingiai tiki, kad įdomiausi objektai, pašnekovai ir idėjos dažnai slepiasi čia pat.
Kauniečiai kalbės apie tai, kaip kasdienius dalykus paversti pasididžiavimo vertais ir jais sudominti
visų pirma vietos gyventojus, o tada - ir visus likusius. Kęstutis daug metų dirbo su gyvos ir
elektroninės muzikos renginiais tokiose vietose, kaip „Ryšių kiemelis“, Kotryna - apie juos rašė
įvairiuose leidiniuose („Pravda“, NWIND, 370) ir asmeniniame tinklaraštyje Dainos Dubauskaitės
slapyvardžiu, o į kaunietiškojo identiteto paieškas abu susikoncentravo 2015-aisiais. Jų projektai
įvertinti interneto apdovanojimuose LOGIN ir Japonijos turizmo apdovanojimuose, o frazės „Kaunas
pilnas kultūros“ ir „Kaunastic“ jau tapo bendrinėmis.
JUSTINAS JAKŠTONIS					LAPKRIČIO 24 D.
POŽEMINĮ INTERNETO KABELĮ KIEME KLOJĘS AKMENĖS GYVENTOJAS IŠKASĖ GRANATĄ
Justinas Jakštonis, architektas, praktikas, lokalių ir tarptautinių kultūrinių projektų autorius bei
iniciatorius, kūrybinės komunikacijos entuziastas. Vienas sėkmingiausių pašnekovo ir jo komandos
įgyvendintų projektų - Europos architektūros studentų asamblėja 2016 „NOT YET DECIDED“, į Nidą
iš viso pasaulio subūrusi virš 500 architektų ir architektūros studentų, kurie įgyvendino 34 įvairaus
pobūdžio kūrybines dirbtuves. Justinas dalinsis savo mintimis apie netikėtumų pilną skaitmeninį
pasaulį bei eksperimentuos su Akmenės likimu.

HENRIKAS URBONAS 					LAPKRIČIO 25 D.
AR ĮMANOMA IŠJUDINTI PASAULĮ?
Henrikas Urbonas yra vienas iš “Interactio” vertimų platformos įkūrėjų, užsiimančios garso
transliacijos sprendimais, pakeičiančiais pernelyg sudėtingą ir brangią garso ir kalbos vertimo
įrangą gyvuose renginiuose. “Interactio” gavo daugiau kaip 580 tūkst. eur injekciją iš tarptautinių
investuotojų, platforma pripažinta tokių organizacijų kaip IBTM, Jungtinės Tautos, IMEX ir kt.
“Interactio” paslaugomis naudojasi TEDx, Mary Kay, Beachbody, Europos Parlamentas ir daugelis kitų
organizacijų visame pasaulyje. Turėsite unikalią progą išgirsti sėkmės istoriją iš pirmų lūpų ir gyvai
paklausti, kaip pasiekti tokių rezultatų turint tik idėją ir norą išjudinti pasaulį.

DIMA BERLINSKIJ					LAPKRIČIO 25 D.
KAIP KOMPANIJOS UŽSITARNAUJA GERĄ VARDĄ IR KURIA SAVO SEKĖJŲ MINIĄ
Konsultantas ir dizaineris, 10 metų dirbantis internetinės komunikacijos ir reklamos srityje su tokias
prekinias ženklais kaip Telia, Lrt, Wix, Tony Robbins. Šiuo metu Dima - laisvai samdomas konsultantas,
dirbantis prie internetinio verslo projektų su Europos, Amerikos bei Rusijos kompanijoms, startuoliais
ir žinomais prekinias ženklais. Tuo pačiu padeda jaunoms kompanijoms atrasti savo balsą ir kelią
rinkoje - konsultuoja prekinio ženklo strategijos, reklamos bei marketingo klausimais, kuria vartotojo
sąsajas ir padeda kurti internetinius verslus.
Savo paskaitoje Dima kalbės apie tai, kaip naudojant reklamą, viešuosius ryšius ir gerą servisą,
žinomos kompanijos formuoja savo vardą, reputaciją ir išsiskiria iš kitų rinkos žaidėjų, taip
pritraukdamos naujus klientus ir sekėjus. Dima taip pat pasidalins praktiniais patarimais, kaip sukurti
žinutę, pritraukiančią suinteresuotą publiką ir padaryti taip, kad ji ne tik virstų jūsų klientais, bet
įtrauktų ir savo draugus bei artimuosius.
IGOR PODOPRYGORA					LAPKRIČIO 24-25 D.
IDĖJOS KELIAUJA Į RINKĄ
Strateginio dizaino kompanijos CO-openhagen įkūrėjas ir pagrindinis dizaineris, jau 6 metus
konsultuojantis startuolius bei tokias dideles kompanijas kaip Nokia, King, Electronic Arts. Igorio
dizaino konsultavimo agentūra padeda tiek žinomiems prekės ženklams, tiek žengiantiems
pirmuosius žingsnius rasti paklausos galimybes, formuoti produkto viziją ir drąsiai žengti į rinką. Savo
paskaitoje Igoris kalbės apie produkto kūrimo procesą, dalinsis praktiniais įrankiais, padedančiais
valdyti kūrybinį procesą ir pasiruošti sėkmingam startui.

EGLĖ SONGAILIENĖ					LAPKRIČIO 10-12 D.
GLOBAL SUSTAINABILITY JAM AKMENĖ
Nuo 2007 m. LCC tarptautinio universiteto tarptautinio verslo katedros lektorė, dirbanti rinkodaros,
paslaugų rinkodaros, paslaugų dizaino ir naujų produktų kūrimo srityse. 2012 metais įkūrė LCC
Innovation Lab, kuriame ugdomas studentų kūrybinis mąstymas ir inovatyvumas. Yra dėsčiusi ISM
vadybos ir ekonomikos universitete, Notingemo universitete. Itin domisi socialinėmis inovacijomis,
piliečių įtraukimu į viešųjų paslaugų kūrimą ir tobulinimą. 2013 metais Lietuvoje pradėjo organizuoti
Global Service Jam renginius.

INGA URBONAITĖ-VADOKLIENĖ				LAPKRIČIO 10-25 D.
GLOBAL SUSTAINABILITY JAM AKMENĖ
Dr. Inga Urbonaitė-Vadoklienė - VšĮ „Idėjos miestui“ įkūrėja, įvairių kūrybinių ir tarpdisciplininių
projektų autorė bei vadovė. Šiuo metu Inga vadovauja LCC inovacijų laboratorijai, specializuojasi
kūrybinio proceso valdyme, konsultuoja paslaugų dizaino srityje. Inga intensyviai dirba su įvairiomis
miesto bendruomenėmis, padeda joms augti ir kurti geresnę aplinką.

IRMA LEŠČINSKAITĖ IR GERDA ANTANAITYTĖ		

LAPKRIČIO 25-30 D.

TAPYBA. ŠIUOLAIKINĖS TECHNOLOGIJOS
Irma Leščinskaitė Lietuvos ir užsienio parodinėje veikloje dalyvauja nuo 1990 m., surengė 25
personalines parodas, dalyvavo 105 bendrose tapybos darbų parodose bei projektuose Lietuvoje,
Austrijoje, Italijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Vokietijoje, Danijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Suomijoje, Latvijoje,
JAV ir kt. Pastaruoju metu menininkės kūryboje ryškėja posūkis į tam tikras vaizdo formavimo
schemas, poslinkį nuo abstraktaus ekspresionizmo link medijų priemonėmis kuriamo tapybiško
pasakojimo. Parodoje, Akmenėje, autorė pristatys tapybos ciklą su pridėtinės realybės (ang.
augmented reality) technologija. Planšetėje ,,atgaivinamos” aliejine technika nutapytos miniatiūros
ir technologijos pagalba išplečiama paveiksluose reprezentuojama istorinė ir dabarties tikrovė.
Video istorijose pasakojama Lietuvos istorinės asmenybės sąsaja su praėjusiu ir šiuolaikiniu istorijos
kontekstu. Projekto partneriai: programinė įranga su išplėstinės realybės technologija – Gerda
Antanaitytė, Andrius Laurinaitis.

MINDAUGAS VADOKLIS IR CO				

LAPKRIČIO 24-25 D.

“JAZZCONNECT” IR “SOUNDS OF FUTURE” MUZIKINIAI PASIRODYMAI
Liutauras Janušaitis - multiinstrumentalistas, kompozitorius, aranžuotojas bei elektroninės muzikos
prodiuseris, įvairių tarptautinių muzikinių projektų dalyvis ir iniciatorius, baigęs prestižinį Berklio
muzikos koledžą Bostone (JAV).
Mindaugas Vadoklis – vienas talentingiausių ir universaliausių Lietuvos improvizacinės muzikos
trimitininkų, kuris kūrybiškai reiškiasi ne tik muzikiniuose, bet ir tarpdisciplininiuose meno
projektuose, yra VšĮ “Menų cechas” įkūrėjas ir vadovas.
Domas Aleksa, vienas geriausių Lietuvos boso gitaristų, aktyviai koncertuojantis su tokiomis
pasaulinio garso žvaigždėmis, kaip reperis Xuman ir N. Chemir, P. Hamilton, O. Taylor ir kiti, daugelio
muzikinių albumų bendraautorius.
Trijulė dažnai koncertuoja kartu didžiosiose Lietuvos ir pasaulio scenose bei turi ne vieną bendrą
muzikinį projektą. Forume jie pasirodys keliuose amplua: lapkričio 24 d. forumo dūzgėse skambės
veržli ir progresyvi džiazo bei elektroninės muzikos sintezė “Jazzconnect”,o lapkričio 25 d. muzikantai
pristatys savo šviežiausią mistišką ir subtilią muzikinę programą “Sounds of future”, kuri vos prieš
mėnesį skambėjo prestižiniame Pekino džiazo festivalyje, Kinijoje.

Akmenės miesto bendruomenės kūrybinės pažangos forumo “Išjudinkime akmenis 2017”
organizatorius: VšĮ “Idėjos miestui” +370 620 91989 www.idejosmiestui.lt
Daugiau informacijos www.facebook.com/isjudinkimeakmenis
Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos kultūros ministerija

