Kernavė 2012
Jau 10 metų į ansambliečių širdis kasmet beldžiasi sava televizija. 2003 metų kovo mėn buvo
nufilmuota pirma TV laida “Šokit su mumis”, kurią matė ribotas skaičius žmonių. Ta laida jau 10 metų ilsisi
televizijos archyvuose. Tačiau ši diena prisimenama kasmet - tą dieną televizija švenčia gimtadienį.
Tiesa, televizijos programa orientuota į pagrindinį žiūrovą – “VILNIES” ansamblio auditoriją.
Laidų rengėjai ir programos sudarytojai sau kelia pagrindinį uždavinį – šie žmonės turi gauti kuo daugiau
informacijos apie socialinius, kultūrinius, ekonominius pokyčius būtent ansamblyje.
"Kernavės televizija" rengia informacines, publicistines, pramogines, pokalbių ir kitokias TV
laidas. Nemažą autorinės programos dalį sudaro švietėjiško, mokomojo pobūdžio laidos. Profesionaliai
dirbantys žurnalistai, operatoriai, montuotojai per metus parengia daug analitinių siužetų. Taip pat
"Kernavės televizijos" programoje rodomos nepriklausomų prodiuserių sukurtos bei kitų regioninių
televizijų parengtos laidos..

2012 metais birželio 15 dieną duris atveria moderni
“Kernavės televizijos” studija.
Televizijos darbuotojai gali pasidžiaugti ir geromis darbo sąlygomis, erdviais kabinetais,
kompiuterinėmis montažinėmis, 150 kvadratinių metrų studija, atskirai įrengta žinių studija, moderniu
transliacijos pultu. "Kernavės televizija" dirba su skaitmeninė DV ir HD standarto technika. Šiuo metu
televizijoje dirba daugiau nei 30 žmonių, tarp kurių redaktoriai, laidų vedėjai, operatoriai, montuotojai,
video inžinieriai, vadybininkai, administracijos darbuotojai. Tai linksma, draugiška, profesionali, nuolat
besimokanti jaunų žmonių komanda, mylinti savo darbą ir žiūrovą.
"Gera būti kartu !" - šiuo šūkiu televizijos darbuotojai pasitinka 10-ąjį televizijos gimtadienį ir kviečia
prisijungti prie šventinės programos. Su savim turėti gerą nuotaiką ir …

Kernavės TV šventinė programa

Penktadienis 2012 06 15
Laikas
17:00

Laidos aprašymas

Laidos pavadinimas
Statybų TV

20:00


Tai vienintelė laida Lietuvoje, pristatanti statybų, nekilnojamojo
turto ir interjero naujienas, analizuojanti aktualias problemas bei
pateikianti atsakymus į daugelį su statybų sektoriumi susijusių
klausimų.

Įkuruvės, sutiktuvės, sentimentų šou, šokiai
iki ryto

Šeštadienis 2012 06 16
Laikas
9:00

11:00

12:00

Laidos pavadinimas
“Ryto Suktinis”

Kulinarijos realybės
šou

Techninė profilaktika
Protų mūšis ir
valanda su Rasa AL
Reklama mūsų duona

15:00
18:00

Vienam gale kablys
Reklama mūsų duona
Gyvenimas yra
gražus
Reklama, reklama, reklama0

Laidos aprašymas
Laida „Ryto suktinis“ nekliudys Jums gerti rytinės kavos, bet
pažadins net ir didžiausius niurgzlius, nenoriai išsiritusius iš šiltų,
jaukių patalų.

Ar išdrįstumėte gaminti šaltibarščius ar kepti blynus, kuriuos
vertintų...įgudę „Vilnies“ šefai? Kas išdrįstų? Ar netektų jiems
pasigailėti? Bemiegės naktys, dūžtančios lėkštės ir patiekalai,
„pagardinti“ fuksų ašaromis. Dirbant su aštrialiežuviais virtuvės
šefais prireiks ne tik nepaprastų gabumų, bet ir geležinės
kantrybės.
Fuksų dalyvavimas būtinas
Aktyvus poilsis. Tokis kaip gulėjimas, maudymasis, durniaus
voliojimas, vaiksčiojimas svyruojant ir t.t
Tai komandinis žaidimas, paremtas protų kovų tipo viktorina. Kas
Ką nugalės? Grąžūs ar Jauni, Muzikantai ar Dainininkai...
Fuksų dalyvavimas būtinas
Vieta Jūsų reklamai *
Naujausi patarimai ir žūklės būdai, didžiausios pagautos ir
paleistos žuvys bei įdomūs žinomi žmonės su meškerėmis arba
... rankose.
Vieta Jūsų reklamai *
Kaip gyvena skurdžiausi pasaulio žmonės? Kaip jie prarado turtus
ir kur atrado sėkmės formulę, kuri juos padarė „laimės kūdikiais“?
Vieta Jūsų reklamai *

Laisvas
eteris

Eteris ** Pristatyk savo laidą
...

15:00
18:00

Reklama – laidos rėmėjas
Mados reidas
Reklama

Laida apie madą ir dar daugiau.
Vieta Jūsų reklamai *

Drąsūs, stiprūs,
vikrūs
Reklama – paremk laidą
Pragaro virtuvė

Pasiruošimas konkursui

20:00

Vieta Jūsų reklamai *

Kernavizija

Realybės šou sudaro konkursai, kurių metu reikia iveikti
distancijas su kliūtimis, netikėtai išsimaudyti ne tik vandenyje, bet
ir purve. Atliekant užduotis dalyviams būtinas vikrumas, greitis,
orientacija, pusiausvyra, nes nė vienas iš jų nenumano, kokius
išbandymus teks įveikti!
Fuksų dalyvavimas būtinas
Vieta Jūsų reklamai *
Medkirtys Saulius kviečia visus siekti Kernavės rekordo ir jungtis
į masinį šašlykų, dešrų ar kitų valgomų produktų kepimo sąjūdį.
Su savim reikia turėti tik 300 g. mėsos ar kitų kepamų produktų
sau ir kaimynui iš kairės. Kaimynui iš dešinės visada reikia įpilti
tauraus gėrimo. Skanaus

Aprangos kodas – GRAŽIAI, JUOKINGAI,
NESKONINGAI
Tai dižiausius reitingus turinti Kernavės TV laida, kurioje
dalyvauja VISI. Pasirodymo metu atliekama parodija žinomos
pasulio muzikos grupes, dainininko ar šlagerio . Dalyviai gali
burtis į grupeles (ne daugiau 4 asmenų). Dainą ar kūrinį pagal
aprangos kodą parenka organizatoriai arba patys dalyviai.
Komisija išrenka geriausią iš blogiausių. Koncertą atidaro garsi
Lietuvos grupė. Įėjimas laisvas, už išėjimą, išnešimą ar nukrypimą
į šalį teks susimokėti...

„Mūsų dienos kaip šventė“
22:00

“Mūsų dienos kaip
šventė”

prikelia užmirštas dainas. Čia liejasi
geros emocijos ir prisiminimai apie praėjusio laikmečio istoriją,
kultūrą, žmones. Tai vienintelė muzikinė laida Kernavėje, kur
fuksai supažindinami su senomis, geromis, bet jau daugelio
užmirštomis dainomis.

* Siūlome reklamuotis nemokamai. Galima reklamuoti viską kas šauna į galvą. Jokios cenzūros ar žodžio laisvės suvaržymo. Už reklamos turinį
atsako pats autorius
** Eteris – senovės graikų mitologijoje – viršutinis skaidriausias oro sluoksnis, dievų buveinė; Eteris (tiksliau Dietileteris) – labai lakus, stipraus
kvapo skystis;

Sekmadienis 2012 06 17
Laikas

Laidos pavadinimas

10:00

Pagirių TV

Visa
dieną

Akcija “Darom 2012”

Kelionių TV

Laidos aprašymas
Pagirios pasireiškia tokiais simptomais, kaip galvos skausmas,
burnos džiovinimas, galvos skausmas, svaigimas. Alkoholis
sukelia organizmo dehidrataciją, nes skatina inkstus išskirti
vandenį, t.y. kuo daugiau alkoholio vartojate, tuo daugiau kūnas
praranda vandens. Kadangi, alkoholis plečia kraujagysles, todėl
atsiranda galvos skausmas, migrena, atsiranda metabolizmas.
Pateiksime keletą būdų kaip galima sušvelninti pagirias

Ekologinė akcija „Darom Kernavė 2012“ . Tvarkomės, renkam ir
rūšiuojam šiukšles. Su savim turėti šiukšlių maišų.

Kelionė (nuo žodžio kelias) – geografinės vietos pakeitimas,
fiziškai judant iš vienos vieto(vė)s į kitą. Keliaujama įvairiais
būdais; tam gali būti naudojamos transporto priemonės.

