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„KALĖDŲ SENELIŲ DVIKOVA“



Renginio idėja

Kiekvienais metais, artėjant Kalėdoms, mus užpuola kalėdinė pirkimo karštinė. Konkurencija 
tarp prekybininkų pasiekia aukščiausią tašką. Bet ar žinote, kad ir tarp Kalėdų Senių kartais 
suliepsnoja konkurencijos ugnis? 
Siūlome Jums pasižiūrėti, kas atsitinka, kai viename vakare susitinka du Kalėdų Seniai - tai 
svečias iš Laplandijos ir lietuviškasis Senis Kalėda. Renginio metu Jūsų laukia linksmų 
nesusipratimų virtinė tarp Kalėdų Senelių ir vakaro svečių. Kiekvienas Senelis kuo išmoningiau 
stengsis įrodyti, kad jis ir yra tikrasis Kalėdų Senis. Iš svečių tarpo abu Seneliai rinksis savo 
palaikymo komandas, organizuos įvairiausias rungtis, žaidimus ir konkursus: vienas –
laplandiškus, o kitas - lietuviškus. 



Renginio atlikėjai

Du Kalėdų Seneliai (renginio vedėjai): 

Petras Lisauskas                   ir                 Domantas Bugailiškis



KALĖDŲ SENELIO ELFAI
Profesionalūs aktoriai/ renginio asistentai



GRUPĖ MIDNIGHT GENTS

Midnight Gents su Gabriele Senkevičiūte pristato Kalėdinių 
dainų projektą: ,,Christmas Special” – tai jaukumo ir šilumos 
kupinas projektas, kuris jums primins maloniausias 
akimirkas praleistas su artimiausiais draugais bei šeima. 
Projekto programai atrinkome visiems gerai žinomas, seniai 
pamiltas, gražiausias ir smagiausias kalėdines dainas, kurios 
prišauks Kalėdų dvasią į kiekvieno širdį. Švęskime Kalėdas 
kartu!



Renginio aprašymas

Renkasi svečiai. Renginio patalpoje jau garuoja šiltas maistas – visi kviečiami užkąsti. Svečiams 
užkandus, į sceną įeina renginio vedėjas, kuris pristato vakaro programą (tačiau ne visą, nieko 
neužsimindamas, kad atvyks ne vienas Kalėdų Senelis, o du) ir pakviečia į sceną įmonės vadovą tarti 
sveikinimo kalbą. Po to, Jums pageidaujant, vyksta rimtos ar humoristinės vakaro nominacijos 
labiausiai nusipelniusiems įmonės darbuotojams. 
Vakaro vedėjai pradeda savo programą. Seneliai „susikibirkščiuoja“ ir kiekvienas pradeda įrodinėti, kad 
jis yra tas tikrasis Kalėdų Senelis. Kiekvienas pasirenka pačius išmoningiausius įrodinėjimo metodus: su 
svečiais žaidžia linksmus žaidimus lauke ir viduj, organizuoja konkursus ir rungtis, pradeda rinkti savo 
šalininkų komandas ir įvairiausiais būdais stengiasi paveikti vakaro dalyvius. Lietuviškasis Kalėda žaidžia 
senovės lietuvių žaidimus, palaidoja senuosius metus, o svečias iš Laplandijos – laplandiškus, išmoko 
visus mėgstamiausio savo šokio, o pasirodo – jis yra tikras kitų pasaulio tautų žaidimų žinovas. 
Vakaro kulminacija: vakaro svečiai nusprendžia, kuris yra tikrasis Kalėdų Senelis. Apsišaukėlis yra 
demaskuojamas. O kokios Kalėdos be dovanų? Tikrasis Kalėdų Senelis išdalina dovanas (galimos ir 
nominacijos) ir toliau tęsiasi nuotaikingas,  lydimas kalėdinis vakaras, o gal ir rytas su  DJ.
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