Pirmasis Lietuvoje gėlių festivalis Pakruojo dvare
“Vasarvidžio nakties sapnas”

Konkursas “Žiedų valdovai”

Meilės kerams paklūsta visi – ryžtingi jaunuoliai ir drovios merginos, karaliai ir kunigaikščiai, fėjos ir
net dievai. Meilė svaigino visais amžiais ir savo magija užkariauja iki šių dienų. Tik laiko klausimas,
kada ji parklupdys ir bučiniu nuves į svajingą sapną.
Jau liepos mėnesį Viljamo Šekspyro meilės pjesė „Vasarvidžio nakties sapnas“ atgims Pakruojo dvare.
Tarp 500.000 margaspalvių gėlių skleisis didingos 4-6 metrų dydžio mistinės gėlių skulptūros bei pasakų
personažai. Gėlių festivalio metu bus galima paragauti pasakiškų patiekalų su gėlių žiedais ir savo
rankomis sukurti meilės eleksyro aromatą. Taip pat sudalyvauti linksmoje vestuvių puotoje!
Ta proga Pakruojo dvare organizuojamas konkursas „Žiedų valdovai“, kurio metu dalyviai kviečiami
sukurti po unikalų „gyvą“ kilimą, panaudojant visas įmanomas gamtos dovanas.

Konkurso informacija:
 Tema – Vestuvės.
 Konkursas vyks birželio 22 d., nuo 8:00 iki 19:00.
 Visi pageidaujantys dalyvauti organizatoriui turi atsiųsti savo kilimo eskizą iki birželio 10 d.
 Kilimo dydis – 2,50 m x 2,50 m.
 Leidžiamos naudoti medžiagos: vienmetės sodinamos gėlės (turi sudaryti ne mažiau 40% viso
kilimo ploto); gali būti ir daugiametės gėles bei visa, kas natūraliai auga, randama gamtoje,
pavyzdžiui, šakos, žievės, akmenukai, samanos ir kt.
 Pageidavimas: visus augalus ir gėles pasirinkti taip, kad jūsų kūrinys atrodytų patraukliai net iki
pirmųjų šalnų.
 Visas sodinamas gėles ir kitas kilimo kūrimui reikalingas medžiagas bei priemones įsigyja patys
dalyviai.
 Kūrybinės komandos dydis – iki 5 asm.

Pakruojo dvaras užtikrina:
 Kilimo kūrimui paruoštą žemės plotą, aprūpinimą vandeniu.
 Kilimo laistymą ir kitą būtiną priežiūrą viso festivalio metu.

Konkurso darbų vertinimas:
Kilimus vertins konkurso svečiai, padovanodami savo balsą labiausiai patikusiam kūriniui, ir
profesionali komisija pagal nurodytus kriterijus.
Papildomai įsteigtos dvi nominacijos: „Žiūrovų simpatijos“ ir „Dvariškiausias kilimas“. Pastarąjį išrinks
Baronas ir Baronienė.

Laimėtojų paskelbimas ir apdovanojimas:
Kūrinių vertinimas ir apdovanojimas vyks birželio 22 d., vakare.
I vieta – 600 Eur. Taip pat prašmatni vakarienė Centrinių dvaro rūmų restorane, apžvalgytuvės
(ekskursija) su Baroniene po Barono valdas bei "Žiedų valdovų" gromata.
II vieta – 300 Eur. Taip pat apžvalgytuvės su Baroniene po Barono valdas, ypatinga programa spirito
varykloje arba pas dvaro parfiumerę (pasirinktinai) bei "Žiedų valdovų" gromata.
III vieta – 100 Eur. Taip pat pakvietimai visai komandai į Gėlių festivalį bei ypatinga vokiška
vakarienė karčiamoje „Traktierius“ bei "Žiedų valdovų" gromata.
Žiūrovų simpatijų nominacija – apžvalgytuvės su Baroniene po Barono valdas, pakvietimai visai
komandai į Kinijos žibintų festivalį ‘19.
„Dvariškiausio kilimo“ nominacija – apžvalgytuvės su Baronu po jo valdas bei senovinė fotosesija.

Pralaimėjusių nebus! Visi likusieji dalyviai bus apdovanoti „Žiedų valdovų“ padėkomis bei
pakvietimais į Magišką gėlių festivalį.
Beje, visiems konkurso dalyviams bus suteikta garbė tapti svarbia dvaro bendruomenės dalimi –
Pakruojo dvaro dvariškiais! Ir dar tos pačios dienos pabaigoje jie bus iškilmingai įnauguruoti į
Dvariškius pagal visas dvariškas tradicijas bei savo rankose galiausiai laikys Barono patvirtintus
liudijimus.

Kontaktinė informacija: +370 657 51353, jelena@pilys-dvarai.lt

