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Lapkričio OLB Networking
30 d. https://www.facebook.com/events/1142320512601779/
Kviečiame į diskusiją “Lietuvybė plati kaip pasaulis”
Kartu su Olandijos lietuvių bendruomene ir Katalikai Olandijoje, kviečia į susitikimą su kunigu Juliumi
Sasnausku lapkričio 30 dieną 18 val. Lietuvos ambasadoje Hagoje.
Br. kunigas Julius Sasnauskas yra vienuolis pranciškonas ir rašytojas. Disidentas, už „antitarybinę“
veiklą kalintas ir ištremtas į Sibirą.
1976 metų lapkritį už 1920 metais žuvusių Lietuvos karių pagerbimą per Vėlines Rasų kapinėse
milicininkų buvo sulaikytas ir sumuštas. J. Sasnauskas buvo vienas iš Lietuvos laisvės lygos įkūrėjų.
Kartu su kitais disidentais 1979-aisiais pasirašė „45 pabaltijiečių memorandumą“, buvo garsaus 1987ųjų mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo vienas iš organizatorių.
1979 m. J. Sasnauskas buvo suimtas, o 1980 m. nuteistas pusantrų metų laisvės atėmimo bausme,
papildomai skiriant penkerius metus tremties. Iš pradžių jis kalintas KGB kalėjime Vilniuje, vėliau
ištremtas į Tomsko sritį.
Šiuo metu jis yra Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios kunigas, vienuolis
pranciškonas, katalikų radijo studijos „Mažoji studija“ vadovas.
Parašė tris knygas. Paskutinioji – publicistikos rinkinys „Malonės akrobatika“.

Šv. Mišios
https://www.facebook.com/events/292180524751215/
Gruodžio Gruodžio 2d. 15 val. kviečiame susirinkti švęsti advento pradžią. Šv. Mišias aukoti atskris brolis
2 d. pranciškonas Julius Sasnauskas. Po šv. Mišių - tradicinės vaišės, kava ir arbata.
LAIKAS: Sekmadienis, gruodžio 2 d., 15:00 val.
VIETA: Sint-Urbanuskerk bažnyčia, Rijksstraatweg 230, 1115 AV Duivendrecht.

Gruodžio Amsterdamo Knygų Klubo susitikimas
12 d. https://www.facebook.com/events/2011484672249092/
Amsterdamo Knygų Klubas kviečia į septintąjį susitikimą!
Susitikime bus kalbama apie rašytojos Jurgos Vilės ir iliustratorės Linos Itagaki knygą „Sibiro haiku“
Knyga apdovanota Tarptautinės vaikų ir jaunimo knygos asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus Prano
Mašioto premija už Geriausią 2017 metų vaikų ir paauglių knygą.
Gražiausios 2017 metų knygos konkurse skirta pagrindinė Metų premija dailininkei Linai Itagaki už
inovatyvų aktualios temos pateikimą, taiklų šrifto panaudojimą, jo dermę su įtaigiomis iliustracijomis.
Knyga išrinkta į Kūrybiškiausių 2017 metų knygų dvyliktuką.
Kviečiame prisijungti prie Facebook grupės “Amsterdamo Knygų Klubas” ir nepraleisk tolimesnės klubo
veiklos.
LAIKAS: Trečiadienis, gruodžio 12 d., 19:00 val.
VIETA: Bus patikslinta, stebėti informaciją renginio puslapyje
Iki
2018 m.
gruodžio
2 d.

Remigijaus Kriuko ir Indrės Stulgaitės stiklo instaliacijų paroda "Monologai"

www.galleryvandun.com
Osterwijk galerijoje "Gallery van Dun" lapkričio 4 d. pradėjo veikti garsių, tarptautinį pripažinimą
pelniusių, lietuvių menininkų stiklo instaliacijų paroda "Monologai ".
LAIKAS: Paroda veiks iki 2018 m. gruodžio 2 d.
VIETA: Gallery van Dun, De Lind 39-41, 5061 HT, Osterwijk

Iki „Vizos laisvei“ - paroda skirta Jan Zwartendijk
2019 m. www.philips-museum.com
rugsėjo 18 d. Rugsėjo 17 d. Eindhovene Philips muziejuje atidaryta paroda, skirta 1939-1940 m. Kaune Nyderlandų
garbės konsulu ir Philips įmonės atstovu dirbusiam Janui Zwartendijk (1896–1976). Antrojo pasaulinio
karo pradžioje J. Zwartendijk išdavė vizas tūkstančiams žydų taip išgelbėdamas jų gyvybes.
LAIKAS: Paroda veiks iki 2019 m. rugsėjo 18 d.
VIETA: Philips museum, Emmasingel 31, 5611 AZ Eindhoven

