
Festivalyje „Muzikuojantis keltas“  s
(keltas „Nida“) 20.30 val. M. Jampolskio, R. 
Rudoko, Stano ir D. Zvonkaus - „Čilinam“ - programa 
„Vyrai meluoja geriau“. Teatralizuoto koncerto metu 
žinomi aktoriai atskleis netikėtas ir komiškas vyrų ir 
moterų santykių kolizijas. Taip pat skambės populia-
riausios lietuviškos dainos, lengvai ironizuotos „Čili-
nam“ stiliumi. Netikėtų siurprizų ir gyvų improvizacijų 
pasirodymų žada ir muzikos prodiuseris D. Zvonkus. 
Keltas „Nida“ 20.30 val. išplaukia iš Šiaurinio rago 
(senosios Smiltynės perkėlos) ir juda Kuršių mariomis 
prie Kiaulės Nugaros salos, kur sušokęs valsą plaukia 
jūros vartų link saulės palydėti... 

SEKMADIENIS, LIEPOS 20 D.
Klaipėdoje - folkloro festivalis „Parbėg laivelis“:  s Danės krantinėje prie paminklo „Arka“ 10 

val. „Klaipėdos jomarkas“; 11-15 val. tradiciniai lietuvių žaidimai ir pramogos ant žolės; 12 val. pabaigos koncertas 
„Už stalelio sėdau“.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asy- s
žiečio koplyčioje (Savanorių g. 4) 16 val. 
vargonų muzikos koncertas, atlieka Michael 
Schoch (Austrija). Programoje J. S. Bach, W. A. 
Mozart, O. Messiaen ir kt. kūriniai. Pianisto ir 
vargonininko M. Schocho didžiausia sėkmė - 
pelnyta tarptautinio ARD konkurso vargonų 
dalies pirmoji vieta - po to, kai net 40 metų ši 
vieta niekam nebuvo skirta.

Palangoje - sakralinės muzikos festivalis „Ave Maria“: s  Gintaro muziejuje (Vytauto g. 
17) 19 val. koncertas „Norvegija“, atlieka „Duo Oktava“: Povilas Syrrist-Gelgota (altas) ir Toril Syrrist-Gelgota (vio-
lončelė, Norvegija), dalyvaus kompozitorius Kjell Marcussen. „Duo Oktava“ pristatys romantišką norvegų folkloru 
nuspalvintą programą, skirtą šios šalies Nepriklausomybės 200 metų jubiliejui. Skambės K. M. Karlseno, F. Sande 
bei K. Marcusseno muzika.

ANTRADIENIS, LIEPOS 22 D.
Palangoje - sakralinės muzikos festivalis „Ave Maria“:  s 20 val. Švč. Mergelės Marijos 

Ėmimo į dangų bažnyčioje (Vytauto g. 55) Lietuvos kamerinio orkestro koncertas, solistė Monta Martinsonė (so-
pranas, Latvija), dirigentas Juozas Domarkas. Programoje A. Vivaldi, G. B. Pergolesi, W. A. Mozart, F. Mendelssohn-
Bartholdy, F. Schubert kūriniai.

TREČIADIENIS, LIEPOS 23 D.
Kintų muzikos festivalis:  s 17 val. kultūros namuose koncertas vaikams (projekto „Grokime kartu“ 

dalis). Jaunieji klausytojai galės išgirsti skirtingais styginiais instrumentais atliekamą muziką. Pažinti smuiką, altą, 
violončelę ir kontrabosą padės jaunieji Lietuvos stygininkai, pasakosiantys vaikams apie savo instrumentus.

Girulių bibliotekoje-bendruomenės namuose s  (Šlaito g. 10A) 18 val. kultūrinių renginių 
programa „Pėdink į Girulius“: susitikimas su rašytoja Jolita Herlyn (Kraniauskaite), romano „Trys mano vieninteliai“ 
pristatymas. Jūsų laukia ir pažintis su naujausiu, rugsėjį pasirodysiančiu autorės romanu „Mano vyrai ir jų žmonos“. 
Jaukią vakaro atmosferą kurs muzikinės Lino Švirino (studija „Grock“) improvizacijos.

KETVIRTADIENIS, LIEPOS 24 D.
Klaipėdos koncertų salėje s  19 val. „Domino“ teatro 

komedija J. Islerio „Bus sunku...“, rež. Adolfas Večerskis, vaidina: A. 
Bialobžeskis, S. Siparis, I. Valinskienė, R. Kurienė, S. Uždavinys, R. 
Giedraitis, J. Zinkevičiūtė, R. Verseckaitė, I. Visockaitė. Į šeštą dešimtį 
įkopusio dėstytojo Eduardo jausmai dvidešimtmetei studentei 
sukelia nenuspėjamų veiksmų grandinę. Vyras nori nutraukti 
santykius, tačiau tai nėra taip lengva, kai netikėtai į svečius užsu-
ka buvusi žmona Marion ir praneša apie užsimezgusius ryšius su 
gerokai jaunesniu vyru. Bus sunku...

Palangoje - sakralinės muzikos festivalis „Ave Maria“: s  19 val. Gintaro muziejuje koncertas 
„Vakaro elegija“, solistai: Indrė Baikštytė (fortepijonas), Donatas Bagurskas (kontrabosas). Jauni, bet jau pripažinti 
muzikai muziejaus skliautus užlies G. Bottesinio, N. Paganinio, T. A. Findeiseno, A. Mišeko, A. Glazunovo, F. Latėno, 
G. Kuprevičiaus muzikos garsais.

PENKTADIENIS, LIEPOS 25 D.
Klaipėdoje - Jūros šventė:  s 12 val. mugės pradžia Danės ir Pilies g.; 14 val. Didžioji irklavimo regata 

Danės upėje; 18 val. eisena „Jūros šventė žengia į miestą“ nuo Šaulių g. iki Kruizinių laivų terminalo. Terminale: 19 
val. Jūros šventės atidarymo ceremonija, 20 val. koncertas „Senos dainos, geros dainos šiandien skamba vėl naujai...“, 
dainuos Raimonda Vaičiūtė su grupe „Ačiū kubu“; 22 val. Stasio Povilaičio ir Kauno bigbendo koncertas „Visų laikų 
geriausios dainos“. Teatro aikštėje: 20 val. Klaipėdos muzikinio teatro ir S. Šimkaus konservatorijos koncertas „Grįž-
tamoji banga“; 22 val. M.A.M.A. 2013 apdovanojimų laureato Žilvino Liulio dainų koncertas „Draugai susitinka prie 
jūros“. Dalyvauja: Ž. Liulys ir Rima Petrauskytė („Mango“), „69 danguje“, „Pikaso“, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė, 
„Mochito“, „Širdelės“, „Savaitgalis“, atlikėja Nota.

Festivalyje „Muzikuojantis keltas“ (keltas „Nida“)  s 20.30 val. 
legendinės „Hiperbolės“ vokalisto, gitaristo ir dainų autoriaus Igorio Berino roko grupė. Po 
pauzės, trukusios daugiau nei dešimtmetį, I. Berinas į sceną sugrįžo su broliais Irmantu ir 
Gertautu Čepaičiais. Koncerte skambės Igorio sukurtos ir visų atmintinai žinomos dainos 
„Vasara“, „Pamiršk mane“, „Ieškosiu tavęs“, „Kodėl“, „Fėja“ ir kt. bei puokštė negirdėtų dainų, 
sukurtų pastaraisiais metais. Keltas „Nida“ 20.30 val. išplaukia iš Šiaurinio rago (senosios 
Smiltynės perkėlos).

ŠEŠTADIENIS, LIEPOS 19 D.
Klaipėdoje - folkloro festivalis „Parbėg laivelis“:  s Danės krantinėje ir prie paminklo „Arka“ 

10 val. „Klaipėdos jomarkas“; 11-15 val. tradiciniai lietuvių žaidimai ir pramogos ant žolės; 12-17 val. koncertai 
„Klaipėdos jomarke“. Meno kieme (Daržų g. 10) 12-15 val. kūrybinės dirbtuvės: tradiciniai instrumentai ir šokiai. 
17 val. kapelų koncertas prie paminklo „Arka“. 18 val. šv. Mišios už liaudies giesmininkus Marijos Taikos Karalienės 
bažnyčioje (Rumpiškės g. 6), tradiciniai giedojimai. 20 val. užsienio kolektyvų koncertas „Sveiks, svieteli margs“ 
prie paminklo „Arka“. 22 val. tradicinių šokių vakaras „Vožinis“ Meno kieme ir etnokinas Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejaus kieme (Didžioji Vandens g. 2).

Melnragėje, neįgaliųjų paplūdimyje, s  10 val. tradicinis 4-asis paplūdimio futbolo turnyras dėl 
„Švyturio“ taurės, dalyvaus Vilniaus bei Klaipėdos komandos.

Juodkrantėje (marių krantinėje)  s 10-23 val. Žvejo šventė: bus verdama gardžiausia žuvienė, „jomar-
ke“ prekiaujama vienetiniais rankdarbiais, suvenyrais bei lietuviškais užkandžiais, vyks įvairūs žaidimai, sportinės 
rungtys dėl „Neptūno“ taurės. 20 val. šventinis koncertas, dalyvaus: popklasikos atlikėjai „el Fuego“ su grupe, Inga 
Valinskienė, merginų grupė „4 Roses“ bei grupė iš Baltarusijos „Bycity“.

Klaipėdos burlaivis „Meridianas“  s 11 val. kelia bures! Renginio metu atgimęs laivas bus pašven-
tintas bei simboliškai perduotas miestui ir visuomenei, jūrininkai dalinsis prisiminimais apie plaukiojimą šiuo 
laivu, krantinėje bus atidaryta pirmoji „Meridiano“ ekspozicijos dalis, visi norintieji galės pasivaikščioti viršutiniais 
„Meridiano“ deniais ir apžiūrėti laivą.

Kruizinių laivų terminale s  11.15 val. startuoja tradicinė pramoginė MKL regata 2014“, kurią organizuoja 
UAB „MK Laivyba“. Regatoje planuoja dalyvauti 9 jachtos: „Zunda“, „Kirke“, „Migla“, „Samsas“, „Silver Eagle“, „Any-May“, 
„Džokeris“, Kapitono Audriaus jachta ir “Deikonda”.

Klaipėdos P. Domšaičio galerijoje s  (Liepų g. 33) 12 val. renginys „Pokalbiai prie paveikslų: Prano 
Domšaičio gyvenimo ir kūrybos paslaptys“ iš ciklo „Lietuvos muziejų kelias 2014 m. Atrastieji lobiai ir įmintos pa-
slaptys“. Kai 1989 m. Lietuvos dailės muziejų pasiekė pirmieji tapytojo ekspresionisto P. Domšaičio paveikslai, apie 
dailininką žinota itin mažai. Kokias paslaptis, netikėtumus slepia iš Mažosios Lietuvos kilusio tapytojo kūryba?.. 
Nemokamas renginys vyks ir sekmadienį 12 val.

1000 km lenktynės (kelių Palanga-Kretinga-Klaipėda sankirtoje):  s 12.15 val. lenkty-
nių startas. 19 val. finalinis koncertas ir tiesioginė TV transliacija iš Palangos. Žiūrovus linksmins „69 danguje“, „Pop 
Ladies“, Irūna, „Naujosios pupytės“, „4 Roses“, „Magnit“, Birutė Petrikytė, Vaidas Baumila, Aistė Pilvelytė, Ilja Aksionovas, 
„Studentės“, Vaida Genytė, Evelina Sašenko, Ruslanas Kirilkinas, Inga Valinskienė, Rytis Cicinas ir kiti.

Klaipėdos „Švyturio“ arenos  s
automobilių aikštelėje (Dubysos g. 10) 
DSDC šonaslydžio (driftingo) čempionato Gatvės 
lyga: 15 val. BSDC (Battery Street Drift Challenge) 
kvalifikacija; 20 val. BDC (Battery Drift Champi-
onship) kvalifikacija. Sekmadienį DDC D1Sport 
driftingo čempionatas: 11.30 val. BSDC poriniai 
važiavimai; 15.30 val. BDC poriniai važiavimai. 
Varžybose dalyvauti ruošiasi daugiau kaip 40 
sportininkų iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Dėl 
didelio dalyvių skaičiaus keičiamas varžybų for-
matas: pirmoji diena bus skirta kvalifikaciniams 
važiavimams, sekmadienį žiūrovams bus demonstruojamos „tsuiso“ (porinių važiavimų) kovos. Vyks ir žiūrovų 
pamėgtos „Kiss The Wall“ ir „Parking King“ rungtys.

Kintų muzikos festi- s
valis: 19.30 val. Kintų bažnyčioje 
atidarymo koncertas, Naujų idėjų 
kamerinis orkestras „NI&Co“ (meno 
vadovas Gediminas Gelgotas) atliks 
T. Riley kompoziciją „IN C“. Prieš 50 
metų JAV buvo sukurtas pirmasis 
minimalistinis muzikos kūrinys - T. 
Riley „In C“. „Tai tokia muzika, kurios 
pirmas penkias minutes publika 
klausosi susidomėjusi, per kitas 
dešimt minučių kai kurie pradeda 
piktintis, kai kuriuos erzina, nes 
„nieko nevyksta“. Bet išbuvusi šį lai-
ką publikos dalis nuo kėdžių pakilti 
nenori net pasibaigus koncertui“, 
- teigia G. Gelgotas.

Nidoje - Tomo Mano festivalis:  s 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje Pabaigos koncer-
tas. A. Webern, J. S. Bach kūrinius atliks choras „Aidija“ (meno vadovas Romualdas Gražinis), Kauno kvartetas: K. 
Beinarytė-Palekauskienė (I smuikas), V. Žilinskienė (II smuikas), E. Lapinskė (altas), S. Bartulis (violončelė); Dovilė 
Kazonaitė (sopranas), Mindaugas Jankauskas (tenoras), Romanas Kudriašovas (baritonas).

Klaipėdos koncertų salės parko estradoje s  (Šaulių g. 36) 20 val. vasaros koncertų ciklas: „Džiazas 
po liepomis“, atlieka Raimonda Vaičiūtė (vokalas), Eugenijus Jonavičius (gitara), Edmundas Federavičius (perkusija), 
Saulius Šiaučiulis (klavišiniai), Klaipėdos 
brass kvintetas: V. Bružas (vadovas, trimi-
tas), A. Maknavičius (trimitas), S. Sugintas 
(trombonas), A. Ulteravičius (valtorna), J. 
Dargis (tūba). Programoje: W. Ch. Handy, 
S. Williams, M. Penella, E. Jonavičiaus, L. 
Wright, J. Monheit ir kt. kūriniai (R. Gie-
draičio aranžuotės). Šis koncertas bus 
išskirtinai klaipėdietiškas. Uostamiesčio 
džiazo meistrai muzikuos ir kvartetu, ir 
nonetu su Klaipėdos brass kvintetu.
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TEATRAS
KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  

MUZIKINIS TEATRAS
Danės g. 19, tel. (8 46) 397402, 397404, 397413, 

www.klaipedosmuzikinis.lt, „Bilietai.LT“.

Festivalis „Muzikinis rugpjūtis pajūryje“

26 d. 10-13 val. prie paminklo „Arka“ - „Ore“: 
Klaipėdos muzikinio teatro baleto trupės atviros 
repeticijos (nemokamai).
26 d. 18-19.30 val. prie paminklo „Arka“ - „Ore“: 
šokio spektaklių „Sveikas, Čarli!“, „Kruvinos vestu-
vės“, „Pilnatis“, „Altorių šešėly“ fragmentai (nemo-
kamai).
31 d. 19.30 val. Muzikiniame teatre teatralizuo-
tas koncertas „Reveransas operetei“, skirtas maes-
tro Stasio Domarko 75-mečio jubiliejui (27, 37 Lt).
08 01 d. 10 val. Muzikiniame teatre tarptautinis 
teatrų forumas „XXI a. - (ne) operetės pasaulis“ 
(nemokamai).
08 02 d. 19.30 val. Laikrodžių muziejaus kie-
melyje (Liepų g. 12) koncertas „Ak, tos damos“, 
viešnia Anda Louise Bogza (sopranas, Rumunija / 
Čekija) (25 Lt, esant blogam orui renginys vyks 20 
val. Muzikiniame teatre).
08 05 d. 19.30 val. Kuršių nerijos nacionalinio 
parko viloje (Smiltynės g. 11) koncertas „O, mielas 
drauge“ (25 Lt).

RENgINIAI
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

Šaulių g. 36, tel. (8 46) 410566,  
www.koncertusale.lt, „Bilietai.LT“.  
Nuolaidos bilietams netaikomos.

Vasaros koncertų ciklas KKS parko estradoje

19 d. 20 val. „Džiazas po liepomis“: R. Vaičiūtė 
(vokalas), E. Jonavičius (gitara), E. Federavičius 
(perkusija), S. Šiaučiulis (klavišiniai), Klaipėdos 
brass kvintetas (15, 20 Lt).
26 d. 22 val. „Jūreiviška sakmė“: Klaipėdos ka-
merinis orkestras, solistai E. Sašenko, R. Karpis, M. 
Rojus, dalyvauja S. Šiaučiulis (klavišiniai), E. Fede-
ravičius (perkusija). Nemokamai.

Kiti renginiai

24 d. 19 val. „Domino“ teatro komedija „Bus sun-
ku“ („Bilietai.LT“).

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

kasa dirbs nuo liepos 28 d.

08 13 d. 19 val. Sankt Peterburgo (Rusija) mažo-
jo  komedijos teatro spektaklis R. Cooney „Per daug 
vedęs taksistas“ (60-120 Lt, „Bilietai.LT“).
08 23 d. 16 val. folkloro klubo „Šeimyna“ kūry-
binės veiklos 20-mečio jubiliejinis koncertas (ne-
mokamai).
08 24 d. 18 val. Panevėžio J. Miltinio dramos te-
atro premjera! R. Thomas „Vyras spąstuose“, rež. D. 
Kazlauskas (33-43 Lt, „Bilietai.LT“).

FESTIVALIS „MUZIKUOJANTIS KELTAS“
Keltas „Nida“ išplaukia iš Šiaurinio rago,  
trukmė 2 val., bilietai - „Bilietų pasaulis“,  

koncerto dieną - senosios perkėlos kavinėje  
„Meat Lovers Port“, Danės g. 1

19 d. 20.30 val. „Čilinam“ programa „Vyrai me-
luoja geriau“: M. Jampolskis, R. Rudokas, D. Zvon-
kus ir Stano.
25 d. 20.30 val. legendinės „Hiperbolės“ dainos: 
Igorio Berino roko grupė.
26 d. 20.30 val. čigonų šou „Sare Roma“.
08 02 d. 20.30 val. gražiausių meilės dainų kon-
certas: Inga Valinskienė.

08 09 d. 20.30 val. monošou „Purvas“: Kostas 
Smoriginas.

„ŠVYTURIO“ ARENA
Dubysos g. 10, www.svyturioarena.lt

19 d. 15, 20 val.; 20 d. 11.30, 15.30 val. au-

tomobilių stovėjimo aikštelėje DSDC šonaslydžio 
(driftingo) čempionatas (12, 19 Lt, „Bilietai.LT“).

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO KOPLYČIA
Savanorių g. 4

20 d. 16 val. vargonų muzikos koncertas, atlieka 
Michael Schoch (Austrija) (nemokamai).

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

19, 20 d. tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg 
laivelis“ Klaipėdos senamiestyje ir prie paminklo 
„Arka“. Daugiau informacijos www.etnocentras.lt.
19 d. 18 val. Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje 
šv. Mišios už liaudies giesmininkus. Po šv. Mišių - 
tradiciniai giedojimai.
Veikia tautodailininkės Danutės Saukaitienės 
paroda „Žolynų virsmas“ (iki 07 21).
Trečiadieniais 15-16.30 val. dailininkės E. Ma-
tulionienės konsultacijos tautinio kostiumo klausi-
mais (registr. tel. (8 46) 410108).

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Bažnyčių g. 4, www.kulturpolis.lt

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

Eksponuojama pirmoji Lietuvos analoginės fo-
tografijos asociacijos paroda (iki 07 27).
Suaugusiųjų tapybos kursai pradedantiems bei 
pažengusiesiems. Užsiėmimai rengiami kartą per 
savaitę, trukmė - 3 val., vadovė  Irma Leščinskaitė 
(registrac. tel. 8 603 76557 ir el. p. ilescinskaite@
gmail.com).

ATVIROS JAUNIMO ERDVĖS
I. Simonaitytės g. 24, Naujakiemio suaugusiųjų 

gimnazija, atskiras įėjimas, 2 a.

23 d. 17 val. kiemo krepšinio varžybos (Smiltelės 
g. 14, VGN „Smiltelė“). Registruok savo komandą 
tel. (8 46) 224738.
24 d. 16 val. Maisto klubas. Maisto produktai 
mūsų, išmonė Jūsų!
24 d. 16 val. tinklinio varžybos (Smiltelės g. 14, 
VGN „Smiltelė“). Registruok savo komandą tel. (8 
46) 224738.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

23 d. 17 val. III a. hole atidaroma Šarūno Leona-
vičiaus piešinių paroda „Vėjas rėjose“, dalyvaus: 
darbų autorius, Lietuvos jūrų muziejaus istorikas 
Romaldas Adomavičius. Parodoje - apžvalginis fil-
mas „Burlaivių epocha“ (rež. Justinas Lingys).
24 d. 16 val. Muzikos skyriuje (Herkaus Manto 
g. 9A) atidaroma Vilijos Kazragytės akvarelių 
paroda „Sustabdytos akimirkos“ (iki 09 29), 
renginyje dalyvaus menotyrininkė M. Motiejaus-
kienė, muzikuos S. Zonys (baritonas), V. Ruzgienė 
(koncertmeisterė).
24 d. 17 val. Gerlacho palėpėje kūrybos vakaras 
„Jūros romantika“: režisieriaus ir kino operatoriaus 
Juozo Mažono lietuviškos marinistinės dokumenti-
kos pristatymas.
Konferencijų salėje Violetos Harvey fotografijų 
paroda „Tolima artima Portugalija“ (iki 08 30).
III a. hole Aušros Čapskytės iliustracijų paroda 
„Andersenas ir kiti jį lydintys asmenys“ (iki 
07 23).
Interneto skaitykloje kilnojamoji paroda „Kai 
Klaipėda Memeliu vadinos: senųjų mokyklų 
pėdsakais“ (iki 08 29).

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

girulių biblioteka-bendruomenės namai, Šlaito g. 10A

Kultūrinių renginių programa „Pėdink į girulius“

23 d. 18 val. susitikimas su rašytoja Jolita Herlyn 
(Kraniauskaite), romano „Trys mano vieninteliai“ 
pristatymas.  Lino Švirino (studija „Grock“) muziki-
nės improvizacijos (nemokamai).
29 d. 18 val. koncertas „2x2“, atlieka du duetai: 
fortepijoninis „Non stop“ (T. Prokopovič ir N. Blau-
berg) bei vokalinis - V. Muravjovas (tenoras) ir L. 
Andriekutė (mecosopranas).
30 d. 18 val. režisierės Dalios Kanclerytės filmo 
„Trokštu gyventi“ pristatymas, vakaro svečiai: D. 
Kanclerytė, broliai pranciškonai Benediktas ir Eval-
das, Birutė Viskontienė.
Dalios Kirkutienės tapybos darbų paroda „...kai 
diena ilgesnė už naktį...“ (iki 07 30).

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

Renatės Lūšis akvarelių paroda „Be rėmų“ (iki 
07 30). Parodos pristatymas liepos 22 d. 17 val., 
muzikuos Olga Shardt-Žorova (vokalas), Narine 
Stepanyan (koncertmeisterė).

Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Turgaus g. 8

Sigutės Ach autorinių darbų paroda (iki 08 01).

AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS KLAIPĖDOS FILIALAS
Šviesos g. 3

Veikia Romėnės (Romos Kačinskaitės) tapybos 
darbų paroda (iki 08 01).

KLAIPĖDOS JAUNIMO DARBO CENTRAS
Aukštoji g. 12

Renginių ciklas „Nuo diplomo iki darbo sutarties“

23 d. 14 val. Darbo klubas su Klaipėdos apskrities 
darbdavių asociacija. Pasirengimas darbo pokal-
biui.
30 d. 13.30 val. kompleksinis seminaras „Aiškus 
verslo startas“, dalyvaus - LR VMI, VDI, „Sodros“, 
muitinės, AB DNB banko ir kt. atstovai.
08 19 d. 14 val. savanorystės skatinimo semina-
ras, projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ prista-
tymas su LiJot organizacijos atstovais iš Vilniaus.
Renginiai nemokami. Daugiau inf. tel. (8 46) 
310143, el. p.: jdc.klaipeda@ldb.lt, ldb.lt/jauni-
mui, facebook.com/klaipedosjdc.

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

Piešinio paroda „Emocija I“, V tarptautinė Lie-
tuvos rašto meno paroda (iki 08 17); projektas 
„Kelionių agentūra“: Anahitos Bathaie (Pran-
cūzija) paroda „Paieškos užklausa“ (iki 08 10).

BAROTI gALERIJA
Aukštoji g. 1

Paroda „40 dizaino kartų“ iš renginių ciklo, skirto 
VDA Klaipėdos padalinio 40-mečiui (iki 07 23).

KLAIPĖDOS gALERIJA
Bažnyčių g. 4

Skulptoriaus Valdo Bubelevičiaus (Vilnius) 
darbų paroda (iki 07 24).
Filialas PC „Herkaus galerija“ (Herkaus Manto g. 22, II a.)

Raimondo Dailidavičiaus flamandiškų natiur-
mortų paroda „Natiurmortas II“ (iki 07 24).

FOTOgRAFIJOS gALERIJA
Tomo g. 7, dirba I-V 12-17 val.

Pirmoji Lietuvos analoginės fotografijos 
asociacijos paroda. Dalis parodos eksponuojama 
KKKC kūrybinėse dirbtuvėse (iki 07 27).

gALERIJA „SI:SAID“
Galinio Pylimo g. 28, IV 17-19 val. arba  

susitarus tel. 860039972

Rosandos Sorakaitės (Kaunas) piešinių „Paroda 
be pavadinimo“ (iki 08 01).

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Beždžionių planetos aušra“ (fantastinis nuo-
tykių, N-13) - 13.05, 16.30, 18.30, 21.30 val.; nak-
tinis seansas 19 d. 23 val.
„Kumba“ (dubl. liet. animac., V) - 3D: 10.15, 
12.20, 14.25 val.; 2D: 11, 13.05, 15.10, 17.15 val.
„Išvalymas: anarchija“ (siaubo trileris, N-18) - 
15.55, 18.20, 19.20, 21.40 val.; naktinis seansas 
19 d. 23.54 val.
„Atpildas“ (biografinė drama, N-16) - 20.30 val.; 
naktinis seansas 19 d. 23.15 val.
„Seks video“ (komedija, N-16) - išankstinė „Zip“ 
kino premjera 24 d. 19.20 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“ (dubl. liet. ani-
mac., V) - 3D: 10.30, 13, 15.45, 18.50 val.; 2D: 
11.30, 14, 16.25 val.

„Transformeriai: išnykimo amžius“ (veiksmo 
trileris, N-13) - 3D: 21.15 val.; 2D: 13.35, 17 val.
„Kartu ne savo noru“ (romantinė komedija, 
N-13) - 19.15 (24 d. seansas nevyks), 21.50 val.
„Operacija „Riešutai“ (dubl. liet. animac., V) - 
19, 21, 23 d. 10.45 val.
„Rio 2“ (dubl. liet. animac., V) - 20, 22, 24 d. 
10.45 val.
„Atostogos!“ (komedija, N-13) - 21, 24 d. 20.45 
val.
„Plastikas“ (veiksmo komedija, N-16) - 20, 23 
d. 20.45 val.
„Nevykėliai po priedanga 2“ (komedija, N-16) 
- 19, 22 d. 20.45 val.
„Ledo šalis“ (dubl. liet. animac., V) - vasaros ak-
cija vaikams 11.15 val. (6 Lt).

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

Jūrų muziejus, akvariumas iki rugpjūčio 31 d. 
dirba nuo antradienio iki sekmadienio 10.30-
18.30 val.
Delfinariume kasdien, išskyrus pirmadienį, pa-
sirodymai vyksta 11.30, 13, 15, 17 val. (www.
muziejus.lt).

LDM PRANO DOMŠAIČIO gALERIJA
Liepų g. 33

19 ir 20 d. 12 val. renginys „Pokalbiai prie pa-
veikslų: Prano Domšaičio gyvenimo ir kūrybos pa-
slaptys“ iš ciklo „Lietuvos muziejų kelias 2014 m.“
22 d. 18 val. Tarptautinio festivalio „Impresijos“ 
konkursų laureačių Gabijos Maknavičiūtės, San-
dros Plauškaitės (fortepijonas), Rimvydo Savicko 
(klarnetas) koncertas, dalyvauja Milana Dunaus-
kaitė (fortepijonas).
Veikia parodos: „Nuostabioji žemė. Dailininkai 
Rytų Prūsijoje. XIX-XX a. I p. tapyba ir grafika“ (iš 
Aleksandro Popovo rinkinio).
„Taikomoji dekoratyvinė dailė - mūsų namams“ 
(iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių).
Gargždų kultūros centro vaikų dailės studijos ir 
Vėžaičių „Nomedos“ dailės klubo paroda „Kėdė“; 
Klaipėdos moksleivių kūrybinių darbų paroda (iki 
08 31).
Dionyzo Varkalio kolekcija - Klaipėdos krašto XIX-
XX a. pr. taikomosios dailės rinkinys (iki gruodžio 
mėn.).
Vytauto Kašubos kūrybos ekspozicija „Žmogaus 
misterija“.
Prano Domšaičio tapybos ekspozicija.
Dailininko marinisto Česlovo Janušo (1907-1993, 
JAV) kūrinių ekspozicija „Prie Baltijos ir prie Atlan-
to“.
Antradieniais-penktadieniais 10-12 val. 
Vasaros studija įvairaus amžiaus vaikams (iki 08 
22).
Darbo laikas: II-VI 12-18 val., VII 12-17 val.

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

Paroda „Lietuvos vėliavą iškėlus. Žemės banko 
Klaipėdos skyriaus direktoriaus Petro Šerno ir jo 
šeimos gyvenimo kelias“ (iki 09 13).
Paroda „Archeologiniai tyrimai Vakarų Lietuvoje 
2008-2013 m.“ (iki 09 13).
Klaipėdos bei visos Mažosios Lietuvos krašto is-
toriją atspindi muziejuje eksponuojami įvairūs 
radiniai, aptikti archeologinių kasinėjimų metu, 
daug XX a. pradžios miestelėnų apyvokos reikme-
nų, baldų bei indų.
Darbo laikas: II-VI 10-18 val.

REZISTENCIJOS IR TREMTIES EKSPOZICIJA
S. Nėries g. 4

Buvusio sovietinio valstybės saugumo (KGB) Klai-
pėdos padalinio rūsyje supažindinama su parti-
zaniniu judėjimu Vakarų Lietuvoje 1945-1954 m., 
represinėmis struktūromis, pristatoma politinių 
kalinių tema, Klaipėdos krašto gyventojų tremties 
istorija ir kt. Apsilankiusieji turi galimybę išvysti 
dvi autentiškas kameras, kuriose buvo laikomi 
kaliniai, ir kt.
Darbo laikas: II-IV 12-16 val. Ekskursijos užsa-
komos iš anksto tel. (8 46) 41 05 27 (ekspozicijos 
lankymas bei ekskursijos nemokamos). Už programos pakeitimus redakcija neatsako.
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