
Šilainių Bitės (Šilainiai Bees) was a participa-
tory research project developed By artist 
elizaBeth hudson in collaBoration with 
Šilainiai project in Kaunas, lithuania. resi-
dents in Šilainiai shared their Knowledge 
aBout Bees and learned alongside the art-
ist through a series of open, peer-led events 
that spanned ethics, economy, culture, 
anecdote, foraging, Biology, conflict, 
moonshine, urBanism & thunderstorms.  
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Kviečiame sužinoti apie vietinių vaBzdžių 
gyvenimą, susitiKti su projeKto autore 
elizaBeth hudson ir prisijungti prie disKusijos 
apie Bites.

Pirmadienį, LiePos 22 d., 18:30 vaL.
ŠiLainių soduose, nusiLeidus LaiPtais ties Žaibo 
g. 26 namu
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i  vykA

Kviečiame aplanKyti lietuvos 
BitininKystės muziejų. vietų KieKis riBotas, 
praŠome sKamBinti +370-621-56879 
arBa registruotis eleKtroniniu paŠtu 
silainiai@outlooK.com 

ŠeŠtadienį, LiePos 27 d., 09:00–17:00 vaL.
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paraŠyKite savo mintis ir atsaKymus ant 
Šito puslapio.

prisijunKite prie disKusijos apie Bites.
daugiau informacijos apie renginius rasite 
Šilainių soduose (nusileidus laiptais ties 
žaiBo g. 26 namu) faceBooK: silainiaiproject 
arBa www.silainiaiproject.lt
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PAsi-       
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 iojimAi 
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vAkArAis

Kviečiame prisijungti prie vietinių 
pasivaiKŠčiojimų Bei disKusijų Kartu su 
Kaimynais, BitininKais ir Biologais. 
Ką jūs norėtumėte iŠgirsti KalBant? 
paraŠyKite eleKtroniniu adresu 
silainiai@outlooK.com 

Pirmadienį, LiePos 22 d., 29 d., rugPjūčio 5 
d. 18:30 vaL., susitinKame Prie baLtijos g. 43 
namo
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19.07.20 – 19.08.11

paraŠyKite savo mintis ir atsaKymus ant 
Šito puslapio.

prisijunKite prie disKusijos apie Bites.
daugiau informacijos apie renginius rasite 
Šilainių soduose (nusileidus laiptais ties 
žaiBo g. 26 namu) faceBooK: silainiaiproject 
arBa www.silainiaiproject.lt
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teis  s 
 bites? 
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diskusi-
jA

Kviečiame prisijungti prie disKusijos apie 
žmonių ir Bičių teises su vietiniu BitininKu 
paulius chocKevičius (urBanBee.lt) ir 
christina stadlBauer (melliferopolis).

Kauno vinco KudirKos vieŠojoje BiBlioteKoje, 
Šilainių padalinyje, Baltų pr. 81
antradienį LiePos 30 d., 18:00 vaL.
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PAsi-       
vAik  -                

 iojimAi 
PirmA-
dienio 
vAkArAis

Kviečiame prisijungti prie vietinių 
pasivaiKŠčiojimų Bei disKusijų Kartu su 
Kaimynais, BitininKais ir Biologais. 
Ką jūs norėtumėte iŠgirsti KalBant? 
paraŠyKite eleKtroniniu adresu 
silainiai@outlooK.com 

Pirmadienį, LiePos 22 d., 29 d., rugPjūčio 5 
d. 18:30 vaL., susitinKame Prie baLtijos g. 43 
namo
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bi  i
dAinos

gyvos muziKos vaKaras su dainomis apie 
Bites. nemoKamai. prisijunKite!

Ketvirtadienis, rugPjūčio 8 d., 19:00 vaL 
ŠiLainių soduose, nusiLeidus LaiPtais ties 
Žaibo g. 26 namu
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dirbtuv s!

Kviečiame prisijungti Kartu Kurti dovaną 
mūsų vietinėm Bitėm.

rugPjūčio 5 – 10 d., ŠiLainių soduose, 
nusiLeidus LaiPtais ties Žaibo g. 26 namu
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photographs on pages 3, 11, 12, 15–17 & 19–21 By vytautas 
paplausKas, all other images By elizaBeth hudson.

with thanKs to the many wonderful people who 
were part of this project.


