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Kovo 11-osios proga jaunimą kviečiame į patriotinę žaibinę mobilizaciją 

 
Gerbiami vadovai, mieli mokiniai ir studentai, 
 
Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyrius ir VšĮ „Klaipėdos šventės“ maloniai kviečia jungtis į 

patriotinę žaibinę jaunimo mobilizaciją (FlashMob) – LAISVĖS SPALVOS, skirtą Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienos – Kovo 11-osios paminėjimui. Dalyvauti spalvingoje ir 
jaunatviškoje akcijoje kviečiami įvairaus amžiaus moksleiviai ir studentai. Akcija vyks kovo 11 d. 
(antradienį), 12 val. Atgimimo aikštėje. 

 
Paspaudę žemiau esančią elektroninę nuorodą rasite specialiai Kovo 11-ajai sukurtą vaizdinę-

mokomąją medžiagą – šokį „Aš tikrai myliu Lietuvą“, pagal kurią visi FlashMob‘o dalyviai turėtų 
išmokti rodomus šokio judesius. El. nuoroda: http://youtu.be/T_Mv00zOkI8 

 
Kovo 11-ąją, nuo 11 val. Atgimimo aikštėje veiks registracijos palapinė, kurioje kiekvienas iš 

anksto užsiregistravęs dalyvis gaus FlashMob‘ui reikalingus LR vėliavos spalvų popieriaus lapus ir 
išsamią informaciją apie šventės eigą. Renginio pradžioje bus pakelta LR vėliava, sugiedotas 
Lietuvos himnas, o po iškilmingos pradžios numatomos dvi masinės šokio repeticijos, o po jos, 
trečiąjį kartą, laimingi ir energingi šoksime tikrąjį meilės Lietuvai šokį. Patriotinės žaibinės 
mobilizacijos dalyviai šoks LR trispalvės kontūro aikštelėje, šokio kulminacijoje atskiros aikštelės 
dalys bus nuspalvintos Lietuvos vėliavos spalvomis. Jaunatvišką, energingą ir spalvingą šokį iš 
didelio aukščio įamžins fotografai bei  vaizdo operatoriai.  

Po renginio visiems registruotiems dalyviams bus išsiųsta LAISVĖS SPALVŲ akcijos 
nuotrauka. 

 Po gyvosios trispalvės šokio įamžinimo Atgimimo aikštėje skambės smagi šventinė muzika, 
šokių mokytojai toliau kvies visus linksmai pajudėti.  Tad kviečiame nesnausti ir pavasarišką Kovo 
11-ąją Klaipėdoje nuspalvinti šypsenomis ir laisvės spalvomis! 

 
Registruotis į šventinę-patriotinę Kovo 11-osios akciją galima elektroniniu adresu 

renginiai@jurossvente.lt  arba tel.  +370 672 00260 (skambinti nuo 9 iki 17 val.). Registracija vyks iki š.m. 
kovo 5 d. Pirmasis tūkstantis užsiregistravusių FlashMob‘o dalyvių už spalvingą ir nuotaikingą šventės 
kūrimą bus pakviesti į specialią Lietuvos Jūrų muziejaus delfinariumo programą.  
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