
Naujasis teatras įsteigtas 2008 metais. Šis teatras yra pirmasis tokio pobūdžio nepriklausomas, 
profesionalumo siekiantis teatras Lietuvoje. Tai neįgaliųjų teatras, suvienijęs žmones iš įvairių 
socialinių grupių: čia kuria sveiki ir neįgalieji menininkai. Per ketverius kūrybos metus žiūrovams 
pristatyti 7 spektakliai, rengiama nauja premjera – lėlių spektaklis. 
Maloniai kviečiame jus į teatro spektaklius, taip pat noriai juos atvežtume į jūsų organizuojamus 
kultūrinius – edukacinius renginius. Nuoširdžiai siūlome bendradarbiauti, keistis kultūrine patirtimi.  
Neabejotinai patirsime malonių ir neišdildomų įspūdžių. 
 
Mūsų teatro spektakliai: 
 
2012 m. „Petys gi į petį“. Spektaklis pagal Maironio, XIX ir XX a. lietuvių romantizmo poeto, 
kūrybą. Režisierė Š. Šulc 
2012 m. „Dury“. Klounados žanro spektaklis, trumpos reprizos drąsiai išjuokiančios žmogaus 
silpnybes. Režisierius V. Jemeljanov 
2011 m. „Kuršo bėglys“ pagal A. Liobytės pjesę „Kuršiukas“. Tragikomedija visai šeimai. 
Spektaklyje kalbama apie meilę, ištikimybę, pasiaukojimą, pareigą savo gimtinei. Režisierė A. 
Čepaitytė  
2010 m. „Ubagų sala“ pagal K. Sajos pjesę. Tragikomedija apie tai, ar galima iš kelių vargšų bei 
įvairiausių jų dorybių sukurti vieną žmogų, o galbūt šie ubagai duos pradžią naujiems žmonėms, 
kurie bus nuoširdūs, paprasti ir laimingi? Režisierius T. Varnas 
2010 m. „Lietuvos Vilkė Didžioji Kunigaikštienė“. Muzikinis spektaklis, kuriame yra gausu 
kaimo buitinės magijos, senųjų apeigų ir ritualų scenų. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino, 
Vilniaus įkūrėjo, šeimyna kviečiasi vėlių ir žvėrių pasaulio gyventojus patarimo ir pagalbos 
išsaugoti gimtąją šalį nuo priešų. Režisierius A. Mažintas 
2010 m. „Pasiuntinys“ pagal to paties pavadinimo Klaus J. Joehle knygą. Spektaklio, meditacinio 
skaitymo idėja – viską galima pakeisti meilės pagalba. Mūsų mintys gali materializuotis, iš 
negatyvių virsti pozityviomis, o po to tikrove. Režisierė D. Keturakytė   
2009 m. „Stiklinis žvėrynas“ pagal Tennessee Williams pjesę. Tragikomedijoje pasakojama vienos 
šeimos istorija. Spektaklio herojai – keisti žmonės, kurių sielos yra trapios kaip stiklas... Režisierius  
 
 

A. Šablauskas 

Mūsų kontaktai:  
Adresas: Dariaus ir Girėno g. 69, 
Vilnius LT– 02188 
Puslapis internete: www.naujasisteatras.lt 
 
Direktorė: 
Svetlana Laima Zemleckienė 
Telefono Nr. 8 (5) 205 25 90 
Mob. telefono Nr. (+370) 6022 6789 
El. p. info@naujasisteatras.lt 
 

Jūs galite paremti Naująjį teatrą: 
1. Tapdami teatro rėmėju, partneriu arba draugu. Tereikia kreiptis el. paštu arba telefonu į teatro 
administraciją. 
2. Skirdami teatrui iki 2% GPM sumos. Šiuo atveju Jums bus reikalingi teatro rekvizitai: 
paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 290496690. 
paramos gavėjo pavadinimas – Neįgaliųjų Naujasis teatras. 
Iš anksto dėkojame už Jūsų paramą. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/XIX_am%C5%BEius
http://lt.wikipedia.org/wiki/XX_am%C5%BEius
http://lt.wikipedia.org/wiki/Romantizmas
http://www.naujasisteatras.lt/
mailto:info@naujasisteatras.lt
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