
Klaipėdos koncertų  s
salėje 17 val. romansų vakaras, 
dalyvauja Ona Kolobovaitė (vokalas), 
Aurelijus Globys (gitara), Liuba Naza-
renko (vokalas, gitara). Melancholiški 
vakarai - geriausias metas prisiminti 
arba iš naujo atrasti ypač subtilų 
muzikos žanrą - romansus. Penkis 
kartus "Dainų dainelės" laureatė, 
2009 m. "Triumfo arkos" nugalėtoja 
O. Kolobovaitė, žavusis gitaros virtu-
ozas A. Globys ir romansų karalienė L. 
Nazarenko susitinka vienoje scenoje 
tam, kad atskleistų visą įmanomą 
romansų grožį.

ANTRADIENIS, BALANDŽIO 15 D.
Klaipėdos koncertų salėje s  18 val. komedija "Traukinys", rež. Artūras Orlauskas, vaidina A. Orlauskas, 

Ramūnas Šimukauskas. Tai kelionė per mūsų visų gyvenimo vagonus, kuriuose gali sutikti bet ką. Ir tos netikėtos 
situacijos, virtusios profesionaliais skečais ir miniatiūromis, įtraukia į veiksmą taip, kad žiūrovas nė nepajunta, kaip 
prabėga daugiau kaip pusantros valandos tikro ir kokybiško humoro šou.

Klaipėdos muzikiniame teatre  s 18.30 val. koncertas "Auksiniai G. Puccini operų puslapiai", skirtas 
Tarptautinei kultūros dienai,  skambės G. Pučinio operų "Bohema", "Toska", "Sesuo Andželika", "Džanis Skikis" bei 
"Turandot" fragmentai. Atlieka Loreta Ramelienė (sopranas), Aurimas Raulinavičius (tenoras), Mindaugas Rojus 
(baritonas), Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro orkestras, dirigentai Dainius Pavilionis, Karolis Variakojis, kon-
certo vedėjas Eduardas Kaniava.

TREČIADIENIS, BALANDŽIO 16 D.
KC Žvejų rūmuose s  (Tea-

tro salėje) 18 val. Klaipėdos dramos 
teatro premjera! Amy Herzog "4000 
mylių", rež. Povilas Gaidys, vaidina 
Elena Gaigalaitė, Arnoldas Eisiman-
tas, Toma Gailiutė, Simona Šakinytė. 
Po nelaimingo atsitikimo jaunasis 
Leo ieško paguodos ir sielos ramy-
bės pas savo senelę Verą - karingą 
devyniasdešimt vienerių metų JAV 
komunistę. Gyvendami po vienu sto-
gu giminaičiai pykstasi, varo vienas 
kitą iš proto, kol galų gale supranta, 
jog nėra tokie skirtingi, kaip iš pra-
džių atrodė...

Klaipėdos koncertų sa- s
lėje 19 val. "Domino" teatro premje-
ra! Komedija "Diena be melo" pagal 
F. Lėliušo pjesę "Žaidžiame tiesą", rež. 
Kostas Smoriginas, vaidina E. Jaras, 
V. Martinaitis, G. Jaraminaitė-Ryšku-
vienė, S. Uždavinys, N. Gadliauskas, 
E. Užaitė. Tai istorija apie buvusių 
bendrakursių trijulę, susirinkusią 
prisiminti audringos jaunystės nuo-
tykių. Vienas iš vyrų pakviečia moterį, 
kurią viso kurso vyrai buvo įsimylėję. 
Tačiau viešnia pasirodo nebe tokia, 
kaip anksčiau...

KETVIRTADIENIS, BALANDŽIO 17 D.
Klaipėdos koncertų  s

salėje 18 val. festivalis "Klaipė-
dos muzikos pavasaris": koncertas 
"Miesto labirintas", atlieka Klaipėdos 
kamerinis orkestras (meno vadovas 
Mindaugas Bačkus), solistai Raminta 
Vaicekauskaitė (sopranas), Darius 
Meškauskas (aktorius), dirigentas 
Modestas Pitrėnas. Programoje: C. 
Debussy, I. Stravinskio, O. Golijovo, 
L. Narvilaitės kūriniai. Pripažinto ba-
tutos meistro M. Pitrėno pasirodymų 
geografija kasmet plečiasi į visas pa-
saulio puses. 17 val. prieškoncertinis 
susitikimas.

Klaipėdos dramos teatre  s (Teatro g. 2, Repeticijų salėje) 18 val. monospektaklis Marko Ravenhillo 
"Produktas", rež. Tomas Jašinskas, vaidina Igoris Reklaitis. Aktorius persikūnija į prodiuserį, antrarūšių filmų aktorei 
pristatantį savo naują scenarijų, turintį ją paversti žvaigžde. Jo siūlomame "produkte" pagal visus rinkos dėsnius 
susipina erotika, meilė, terorizmas ir religinis fundamentalizmas.

PENKTADIENIS, BALANDŽIO 18 D.
Pramogų salėje "Vakaris"  s (Naujojo Sodo g. 1) 19 val. Gytis Paškevičius: geriausios dainos. Dviejų 

dalių  koncerte išgirsite visą G. Paškevičiaus geriausių dainų retrospektyvą. Muzikinėje dainininko "sąskaitoje" - 
hitai "Šiam pasauly", "Tu vėjo paklausk", "Nėra to blogo", "Kalėdos", "Dalužė", "Nueitas kelias" ir, žinoma, gausybė 
rusiškų romansų.

ŠEŠTADIENIS, BALANDŽIO 12 D.
Kultūros centre Žvejų  s

rūmuose (Taikos pr. 70) 12 val. 
klounų teatro "Dulidu" premjera! 
Lėlių spektaklis vaikams "Arklio 
Dominyko meilė" pagal Vytauto V. 
Landsbergio pasaką, rež. Kamilė Kon-
drotaitė, vaidina Liudas Vyšniauskas 
ir K. Kondrotaitė. Popierinių (origa-
mio) lėlių vaidinimas kupinas švel-
naus humoro, nuoširdžių draugystės, 
ištikimybės, meilės jausmų. Laukinis 
arklys Dominykas pamilsta gražią, 
truputį aikštingą rugiagėlę...

Klaipėdos lėlių teatre s  (Vežėjų g. 4) 12 val. spektaklis "Sudaužytas kiaušinis", rež. Gintarė Radvilavičiūtė, 
vaidina Renata Kutaitė, Vytautas Kairys. Tai pasaka apie sudužusį kiaušinį, kurio gailėdama šarka uodegą išsipeša, 
medis lapus nusimeta, o upė krauju pavirsta. Spektaklyje žaidžiama su šviesa ir šešėliu, jis skirtas 5-14 metų vai-
kams.

LDM Prano Domšaičio galerijoje s  (Liepų g. 33) 12-18 val. parodos "Sveika, jūra!" palydėtuvės. Ištisus 
metus galerijoje veikė marinistinių peizažų paroda "Sveika, jūra!" iš Lietuvos dailės muziejaus ir M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus rinkinių. XVII-XX a. olandų, anglų, rusų, norvegų, vokiečių, lietuvių tapytojų drobėse skleidžiasi 
neišsenkanti jūros peizažų įvairovė. Šį savaitgalį bilietai kainuos tik 1 litą. Sekmadieniais galerija dirba 12-17 val.

Klaipėdos centriniame stadione s  (Sportininkų g. 46, dirbtinės dangos aikštėje) 12 val. Lietuvos 
futbolo federacijos A lygos rungtynės: "Klaipėdos granitas" - Gargždų "Banga".

Jaunimo centre s  (Puodžių g. 1) 13 val. popietė-koncertas "Pavasario linksmybės", skirtas K. Donelaičio 
300-osioms metinėms. Koncertuos J. Kačinsko muzikos mokyklos berniukų choras "Gintarėlis", liaudies  muzikos 
instrumentų ansamblis "Subatėlė", skaitovai ir VšĮ "Klaipėdos zunda". Renginį ves aktorius Aleksandras Šimanskis. 
Nemokamai.

Tautinių kultūrų centre s  (K. Donelaičio g. 6B) 15 val. draugystės vakaras, skirtas Lietuvos kultūros dienai 
ir Lietuvos, Latvijos, Estijos akcijos "Apkabinkime Baltijos jūrą" 25-mečiui. Bus pristatyta fotomenininko Edmundo 
Glūdinio (Latvija) paroda "Ryga mano Ryga", dalyvaus Rygos VEF kultūros rūmų vyrų vokalinis ansamblis, Rezeknės 
moterų folkloro grupė "Uzuleni" (Latvija), ansamblis "Vakaro žaros" ir kt., organizatorė - Klaipėdos apskr. latvių 
asociacija "Atpūta" (nemokamai). Sekmadienį 12 val. renginys vyks Girulių bibliotekoje-bendruomenės namuose 
(Šlaito g. 10A).

Klaipėdos koncertų sa- s
lėje (Šaulių g. 36) 18 val. "Liūdnų sli-
binų" koncertas. Į aiškius muzikinius 
rėmus netelpantys atlikėjai pavergia 
artistiškumu, taikliu humoru, origi-
naliais dainų tekstais ir užkrečiančia 
energija. Chuliganiškieji aktoriai 
šiuolaikiniais muzikos ritmais patei-
kia klasikų Maironio, K. Donelaičio, A. 
Baranausko, J. Marcinkevičiaus eiles. 
Grupės nariai: Dominykas Vaitiekū-
nas (balsas ir barškalai), Aistė Lasytė 
(klavišai ir balsas), Vaidas Kublinskas 
(gitara ir balsas).

KC Žvejų rūmuose  s 18 val. Klaipėdos dramos teatro spektaklis P. Gladilino "Iš miglos išniro angelas", 
rež. Ramutis Rimeikis, vaidina E. Brazys, I. Simonaitytė, J. Puodėnaitė, K. Macijauskas, M. Vaičiulytė, N. Sabulytė, 
R. Arbačiauskaitė, R. Idzelytė, R. Pelakauskas ir kt. Vaikiški ginčai ir pykčiai nuveda į visai nevaikiškus konfliktus. 
Jekaterina Kondratjevna, neapsikentusi sūnų rietenų, sugalvoja būdą, kaip šiuos brandaus amžiaus sulaukusius 
vaikiščius atvesti į protą.

SEKMADIENIS, BALANDŽIO 13 D.
Klaipėdos lėlių teatre s  12 val. lėlių vaidinimas patiems mažiausiems "Apapa", rež. Gintarė Radvilavičiū-

tė, vaidina Donatas Savickis ir Amanda Račkauskytė. Tai lietuvių liaudies tautosakos parafrazėmis paremtas lėlių 
vaidinimas patiems mažiausiems žiūrovams apie du jaunus tėvelius, kurie susilaukę vaikelio įvairiausiais būdais 
bando atspėti jo norus.

KC Žvejų rūmuose s  12 val. 
jaunimo teatro "Be durų" spektaklis 
vaikams "Trys paršiukai ir vilkelis" 
S. Michalkovo pasakos motyvais, 
rež. Angelė Juškevičienė. Jau pats 
spektaklio pavadinimas žada šiek 
tiek kitokią istoriją. Tarp linksmųjų 
paršiukų atsiradęs naujas personažas 
Vilkelis - tai ne piktasis vilkas: jokios 
agresijos, jokio staugimo ir griūvan-
čių namų baimės...

Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre s  (Danės g. 19, Kolonų salėje) 12 val. F. Poulenc 
muzikinė pasaka vaikams "Drambliuko Babaro istorija", rež. Rima Sasnauskaitė, atlieka A. Dovydaitienė, Š. Juškevičius, 
S. Rezgevičius ir kt. Džiunglėse mama dramblienė meiliai supa lopšyje mažą drambliuką. Bet saugus vaikystės pa-
saulis staiga sugriaunamas, kai medžiotojas nušauna mamą. Drambliukas palieka džiungles ir išvyksta į Paryžių...

KC Žvejų rūmuose s  13 val. Klaipėdos dramos teatro spektaklis vaikams S. Maršako "Katės namai", rež. 
Darius Rabašauskas, vaidina A. Mikitavičiūtė, A. Eisimantas, D. Švirėnas, L. Krušnaitė, L. Lukošius, R. Idzelytė, R. Pe-
lakauskas, S. Gaudušytė, S. Šakinytė, T. Gailiutė. "Katės namai" - tai paprasta, smagi ir spalvinga istorija apie vieną 
išpaikusią šeimynėlę, per savo turtus pamiršusią svarbiausią dalyką - širdies gerumą...
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TEATRAS
KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS

Žvejų rūmai, Taikos pr. 70.  
Bilietai parduodami Žvejų rūmų Dramos teatro 

kasoje II-VI 10-18 val., VII 2 val. iki spektaklio.  
Inf. ir bilietų rezervavimas tel. 8 (46) 314453, 
www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt

12 d. 18 val. P. Gladilino "Iš miglos išniro ange-
las", rež. R. Rimeikis.
13 d. 13 val. S. Maršako "Katės namai", rež. D. 
Rabašauskas.
16 d. 18 val. premjera! A. Herzog "4000 mylių", 
rež. P. Gaidys.
17 d. 18 val. dramos teatro repeticijų salėje (Tea-
tro g. 2, įėjimas iš Žvejų g.) M. Ravenhillo monos-
pektaklis "Produktas", rež. T. Jašinskas.

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS 
TEATRAS

Danės g. 19, tel. (8 46) 397402, 397404, 397413, 
www.klaipedosmuzikinis.lt

13 d. 12 val. Kolonų salėje F. Poulenco muzikinė 
pasaka vaikams "Drambliuko Babaro istorija" (15 
Lt).
15 d. 18.30 val. Tarptautinei kultūros dienai: 
koncertas "Auksiniai G. Puccini operų puslapiai" 
(32 Lt).
18 d. 18.30 val. turėjęs vykti koncertas "Lietuvių 
muzikos magija II" su N. Kazlaus vyks 05 08 d. 18 
val. KU Menų fakulteto koncertų salėje (K. Done-
laičio g. 4).
24 d. 18.30 val. Kolonų salėje "Ispaniškas kon-
certas" (22 Lt).

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
Vežėjų g. 4, tel. 239932,  

www.klaipedosleliuteatras.lt

12 d. 12 val. lėlių spektaklis "Sudaužytas kiauši-
nis", rež. G. Radvilavičiūtė.
13 d. 12 val. lėlių vaidinimas patiems mažiau-
siems "Apapa", rež. G. Radvilavičiūtė.
26 d. 12 val. premjera! Spektaklis "Tamsus debe-
sėlis", rež. D. Savickis.

RENgINIAI
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

Šaulių g. 36, tel. 410566,  
www.koncertusale.lt, "Bilietai.LT".  

Koncerto dieną nuolaidos bilietams netaikomos.

Festivalis "Klaipėdos muzikos pavasaris"

17 d. 18 val. "Miesto labirintas": Klaipėdos ka-
merinis orkestras, solistai R. Vaicekauskaitė (so-
pranas), D. Meškauskas (aktorius), dirigentas M. 
Pitrėnas; 17 val. prieškoncertinis susitikimas (20, 
30, 50 Lt).
21 d. 16 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje 
(Savanorių g. 4) koncertas "Prisikėlimo metas", 
atlieka choras "Aukuras", solistai R. Ulteravičiūtė 
(sopranas), T. Jakas (tenoras), V. Kazlauskas (bari-
tonas), V. Norkūnas (vargonai) (nemokamai).
22 d. 18 val. "Gintarinio garso orkestras": Liepo-
jos simfoninis gintarinio garso orkestras (Latvija), 
solistai G. Osokins, V. Šimkus (fortepijonas), trio 
"Art-i-shock"; 17 val. prieškoncertinis susitikimas 
(30, 50, 70 Lt).

Kiti renginiai

12 d. 18 val. grupės "Liūdni slibinai" koncertas 
("Tiketa").
13 d. 17 val. romansų vakaras, dalyvauja Ona 
Kolobovaitė (vokalas), Liuba Nazarenko (vokalas, 
gitara), Aurelijus Globys (gitara) ("Bilietai.LT").
15 d. 18 val. komedija "Traukinys", vaidina A. Or-
lauskas ir R. Šimukauskas ("Bilietai.LT").
16 d. 19 val. "Domino" teatro komedija "Diena be 
melo" ("Bilietai.LT").

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 
CENTRAS

Bažnyčių g. 4, www.kulturpolis.lt

Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2

12 d. 12 val. šeimų savaitgalis "Piešiame mar-
gutį".
19 d. 12 val. šeimų savaitgalis "Karpinys: margu-
tis" (edukaciniai užsiėmimai suaug. 6 Lt, vaikams 
- 3 Lt, registrac. tel. (8 46) 313691, el. p. virginija@
kkkc.lt.)
23 d. 17 val. menotyrininko Petro Šmito paskaita 
"Vyro atvaizdas dailės kūriniuose" (4 Lt).

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

12 d. 11 val. Th. Schillmoler kūrybinis užsiėmi-
mas "Abstraktus portretas": pažintis su fotografijų 
apdorojimo technikomis bei abstraktaus portreto 
kūrimas (anglų k., 20 Lt, regist. el. p. skaiste@
kkkc.lt, atsinešti skaitmeninį fotoaparatą ir senų 
skaidrių).
16 d. 14 val. būsimųjų mamyčių klubo "Gandrų 
belaukiant" kūrybinis užsiėmimas "Veltinio bate-
liai kūdikiui", vadovė R. Noreikytė.
18 d. 18-20 val. grafikos kūrybinis užsiėmimas 
"Atvirkščias portretas" (sausos adatos technika), 
vadovė T. Šlimaitė.

KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI
Taikos pr. 70, tel. 300118, www.zvejurumai.lt

12 d. 12 val. klounų teatro "Dulidu" lėlių spek-
taklis vaikams "Arklio Dominyko meilė", rež. K. 
Kondrotaitė (15 Lt, "Bilietai.LT").
13 d. 12 val. jaunimo teatro "Be durų" spektaklis 
vaikams "Trys paršiukai ir vilkelis", rež. A. Juškevi-
čienė (12 Lt, "Tiketa").
26 d. 12 ir 15 val. Tarptautinis šokio kolektyvų 
festivalis "Šokio vizija" (nemokamai).

"ŠVYTURIO" ARENA
Dubysos g. 10, www.svyturioarena.lt, "Bilietai.LT"

12 d. 10-19 val., 13 d. 10-17 val. parodos "Indi-
viduali statyba 2014", "Inter Deco 2014" ir "Mano 
sodas 2014" (10 Lt).
19 d. 19 val. grupės "Studija" jubiliejinis koncer-
tas "Draugams" (51-106 Lt).
23 d. 19 val. LKL rungtynės: Klaipėdos "Neptū-
nas" - Kėdainių "Nevėžis" (10-19 Lt).
26 d. 18.30 val. LKL rungtynės: Klaipėdos "Nep-
tūnas" - Prienų "TonyBet" (10-19 Lt).

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

12 d. 11 val. edukaciniai margučių marginimo 
užsiėmimai (registr. ir inf. tel. (8 46) 310022).
14, 28 d. 11 val. užsiėmimai "Lopšinės ir žai-
dinimai" besilaukiančioms ir kūdikius auginan-
čioms šeimoms (nemokamai, registrac. tel. (8 46) 
312113).

TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B, tel. (8 46) 210283, www.

klaipedatkc.lt

12 d. 15 val. draugystės vakaras, skirtas Lietuvos 
kultūros dienai ir Lietuvos, Latvijos, Estijos akcijos 
"Apkabinkime Baltijos jūrą" 25-mečiui (nemoka-
mai).

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI 
 I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

16 d. 17 val. I a. hole atidaroma Klaipėdos jūri-
ninkų ligoninės fotografijų paroda "Odė mediko 
kasdienybei", autoriai Asta Esu, R. Gabrys, V. Petri-
kas, A. Popovas.

17 d. 17 val. Gerlacho palėpėje trumpametražių 
filmų konkurso "Trumpas kinas" filmų peržiūra ir 
laimėtojų paskelbimas.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI 
BIBLIOTEKA

girulių filialas, Šlaito g. 10A

13 d. 12 val. koncertas, skirtas Lietuvos kultūros 
dienai ir Lietuvos, Latvijos ir Estijos akcijos "Apka-
binkime Baltijos jūrą" 25-mečiui, dalyvauja Rygos 
VEF kultūros rūmų vyrų vokalinis ansamblis, Reze-
knės moterų folkloro grupė "Uzuleni" (Latvija).
Edmundo Glūdinio fotografijų paroda "Ryga mano 
Ryga" (iki 04 30).

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

Architekto Zigmo Bernardo Rutkausko akvare-
lių paroda "Aqua retro" (iki 05 05).

Pempininkų filialas, Taikos pr. 79/81A

Svetlanos grotuzienės kūrybinių darbų paroda 

"Žiedai mūsų namams" (iki 04 30). Vaikų pada-
linyje: Regos ugdymo centro "Pelėdžiukų" prieš-
mokyklinės grupės vaikų darbų paroda "Mano 
geriausias draugas" (iki 04 20) ir "Vaikų pasa-
kaitės" (iki 04 30). 

KLAIPĖDOS JAUNIMO CENTRAS
Puodžių g. 1

12 d. 13 val. popietė-koncertas "Pavasario links-
mybės", skirtas K. Donelaičio 300-osioms meti-
nėms (nemokamai).

PPC "AKROPOLIS"
Taikos pr. 61

19 d. 14-16 val. švęskime Velykas kartu su "X fak-
toriaus" favorite Anžela: prie parduotuvės "Zara" 
vyks NEMOKAMAS šventinis Anželos koncertas ir 
muilo burbulų šou. Dalyvių laukia dovanos.
19, 21 d. 11-13 val. linksmos Velykos: prie cen-
trinio įėjimo vyks velykinių margučių ridenimas, 
o 21 d. 13-16 val. prie centrinio įėjimo - "Chupa 
chups" margučio dalybos!

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

CENTRO PARODŲ RŪMAI
Didžioji Vandens g. 2, III-VII 11-19 val.

Tarptautinė šiuolaikinio meno bienalė "Jaunieji 
Europos kūrėjai 2013-2015" (iki 04 17).

BAROTI gALERIJA
Aukštoji g. 1

Vaidoto Janulio (Šiauliai) koliažų paroda "Vidi-
nės atminties archyvas" (iki 04 23).

"PARKO" gALERIJA
Turgaus g. 9

Loretos Abucaitės-Hornall darbų paroda "En-
tropija" (iki 04 24).

KLAIPĖDOS gALERIJA
Bažnyčių g. 4/ Daržų g. 10

Valdimaro Kalninio (1952-2013) grafikos kūri-
nių paroda (iki 05 01).
Filialas PC "Herkaus galerija" (Herkaus Manto g. 22, II a.)

Aurimo Eidukaičio tapybos paroda "Nauja ti-
krovė" (iki 04 24).

"RŪTŲ" gALERIJA
Danės g. 9

Valentino Ylos tapybos darbų paroda "Pasiūba-
vimai" (iki 05 07).

TAUTODAILĖS SALONAS "MARgINIAI"
Sukilėlių g. 4

Elvitos Šeputaitės (Skuodas) karpinių paroda 
(iki 05 15).

KINAS
"FORUM CINEMAS"

Taikos pr. 61, PC "Akropolis"

"Rio 2" (dubl. liet. animac., V) - 3D: 11.15, 14, 
16.30, 19, 20.45 val.; 2D: 10.15, 12.35, 15 val.
"Trys dienos nužudyti" (veiksmo trileris, N-13) 
- 14.30, 19.15, 21.50 val.
"Ji" (romantinė drama, N-13) - 17.15, 20 val.
"Nojaus laivas" (fantastinis nuotykių, N-13) - iš-
ankstinė premjera 3D: 21.30 val.; 2D: 11.30, 17.30 
val.
"Kapitonas Amerika: žiemos karys" (fantas-
tinis nuotykių, N-13) - 3D: 14.30, 21.15 val.; 2D: 
11, 18 val.
"Nimfomanė" (drama, N-18) - 13.30, 20.15 val.
"Divergentė" (fantastinis nuotykių, N-13) - 
10.30, 16.15 val.
"Tarzanas" (dubl. liet. animac., V) - 10.30, 15.15 
val.
"Ponas Žirnis ir Šermanas" (dubl. liet. animac., 
V) - 12.45, 17.45 val.

KLUBAI
LIAUDIŠKA UŽEIgA "TROBA"

Debreceno g. 61A, tel. 300855

12 d. 21 val. muzika gyvai ir šokiai.

FRIEDRICHO PASAŽAS
Tiltų g. 26A, staliukų rezervacija tel. (8 46) 211390

Friedricho smuklė

12 d. 20.30 val. grupė "Bon Ami" (prancūziškos 
muzikos vakaras).
25 d. 20.30 val. grupė "Kraft" (pasauliniai ko-
veriai).
26 d. 20.30 val. grupė "White - Hat" (kantri roko 
muzika).

Friedricho bistro, Herkaus Manto g. 5

25 d. 19 val. Portugalijos vakaras: portugališkų 
vynų degustacija, virtuvės šefo Simo Kažiniaus-
ko patiekalai bei atlikėjos Simonos pasirodymas 
(staliukų rezervacija bei informacija tel. (8 46) 
218717).

Friedricho kiemelis

27 d. 15 val. Atvelykio šventė mažiesiems: stu-
dijos "Grock" mokinių pasirodymas, svečiuose - 
Velykų kiškis, žadantis daug atrakcijų (jeigu oras 
nelepins, šventė vyks Friedricho smuklėje).

MUZIEJAI
LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS

Smiltynės g. 3, inf. tel. (8 46) 492250, 869837299, 
el. p. ljm@muziejus.lt, www.muziejus.lt, www.

jurumuziejus.blogas.lt

Delfinariume penktadieniais, šeštadieniais, 
sekmadieniais 13 val. delfinų pasirodymai 
"Delfinų sala" (iki balandžio 22 d., 15, 25 Lt, 
www.bilietupasaulis.lt).

LDM PRANO DOMŠAIČIO gALERIJA
Liepų g. 33

12-13 d. svetingumo savaitgalis: bilieto kaina 
- 1 Lt.
13 d. 12 val. sekmadienis šeimoms "Baltasis 
Velykų margutis" (nemokamai, registruotis iš 
anksto tel. (8 46) 410421).
Veikia parodos: Klaipėdos miesto moksleivių 
keramikos darbų paroda (iki 06 01).
"Sveika, jūra!" (marinistiniai peizažai XVII-XX 
a. tapyboje iš Lietuvos dailės ir Nacionalinio M. 
K. Čiurlionio dailės muziejų rinkinių, iki 04 13).
"Nuo baroko iki secesijos" (Europos meno 
stiliai XVIII-XIX a. taikomosios dailės kūriniuose, 
iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių, iki 05 01).
XVI-XIX a. Vakarų Europos meistrų grafika (iš 
Lietuvos dailės muziejaus rinkinių, iki 05 01).
Dionyzo Varkalio kolekcija - Klaipėdos krašto 
XIX-XX a. pr. taikomosios dailės rinkinys (iki 
gruodžio mėn.).
Vytauto Kašubos kūrybos ekspozicija "Žmo-
gaus misterija".
Prano Domšaičio tapybos ekspozicija.
Dailininko marinisto Česlovo Janušo (1907-
1993, JAV) nuolatinė kūrinių ekspozicija "Prie 
Baltijos ir prie Atlanto".
Darželinukai ir moksleiviai kviečiami į edukaci-
nę programą "Kristijono Donelaičio metai", 
būtina išankstinė registracija tel. (8 46) 410 
421.
Darbo laikas: II-VI 12-18 val., VII 12-17 val.

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
Didžioji Vandens g. 2, tel. 410527

Aleksandros Kašubienės darbų paroda "Kry-
žiaus kelio stotys" (iš Klaipėdos šv. Pranciš-
kaus Asyžiečio vienuolyno kolekcijos) (iki 04 
26).
15 d. 17 val. Klaipėdos šv. Pranciškaus Asy-
žiečio vienuolyno vyresnysis brolis kunigas 
Benediktas Jurčys pasidalins apmąstymais apie 
Kryžiaus kelio kilmę, prasmę ir simbolius.
Veikia Birutės Servienės karpinių paroda (iki 
05 03).
Klaipėdos bei visos Mažosios Lietuvos krašto 
istoriją atspindi muziejuje eksponuojami įvairūs 
radiniai, aptikti archeologinių kasinėjimų metu, 
daug XX a. pradžios miestelėnų apyvokos rei-
kmenų, baldų bei indų.
Darbo laikas: II-VI 10-18 val.
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