
Nidos kultūros centre „Agila“ s  20 val. festivalis „Vasaros desertas 2014“: Juozas Erlickas, „Neregėta 
programa“. Maestro kaip visada atsitvėręs tylos siena, tačiau paklaustas, ką reikia žinoti žiūrovams, atsakė, kad 
žmonės gali nieko nežinoti - viskas jiems bus paaiškinta. Programa dar bus rodoma: 30 d. 20 val. Palangos senojoje 
gimnazijoje; 31 d. 20 val. ir 08 06 d. 20 val. Šventosios „Energetiko“ kultūros namuose („Bilietai.LT“).

TREČIADIENIS, LIEPOS 30 D.
Girulių bibliotekoje-bendruomenės namuose s  18 val. kultūrinių renginių programa „Pėdink 

į Girulius“: režisierės Dalios Kanclerytės filmo „Trokštu gyventi“ pristatymas. Tai istorija apie mirtinai sergančią 
moterį, išmokusią džiaugtis gyvenimu ir su šypsena pasitinkančią mirtį... Vakaro svečiai: režisierė D. Kanclerytė, 
broliai pranciškonai Benediktas ir Evaldas, filmo herojė Birutė Viskontienė.

Gintaro muziejuje  s (Vytauto g. 17, Palanga) 19 val. sakralinės muzikos festivalis „Ave Maria“: susitikimas 
su Viktoro Gerulaičio knygų herojais, solistės: Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Audronė Kisieliūtė (fortepijonas), 
dalyvaus muzikologas V. Gerulaitis. Programoje J. Haydn, M. Glinkos, S. Rachmaninovo, M. Ravel, F. Liszt, J. Strauss 
kūriniai.

KETVIRTADIENIS, LIEPOS 31 D.
Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre s  

(Danės g. 19)  19.30 val. teatralizuotas koncertas „Reveransas operetei“, 
skirtas maestro Stasio Domarko 75-mečio jubiliejui, dirigentas S. Do-
markas, atlieka A. Louiza Bogza (Rumunija / Čekija), N. Dementjeva (Bal-
tarusija), A. Mkrtčian (Kaliningradas), I. Beilikči (Chersonas), L. Jonutytė 
(Vilnius), D. Dirginčiūtė, G. Maciulevičius (Kaunas), Klaipėdos muzikinio 
teatro solistai, orkestras, choro dainininkai ir baleto šokėjai.

Palangos klube „Vandenis“ s  (Birutės al. 47) 20 val. „Domino“ teatro interaktyvus šou-komedija 
„Sex guru“, rež. Sakalas Uždavinys, vaidina Algis Ramanauskas. „Sex guru“ yra intymiai atviras, bet tuo pat metu 
juokingas interaktyvus šou suaugusiems. Aktorius gan pikantiškai pristatys žiūrovams daug praktiškų patarimų 
ir gudrybių, kaip paįvairinti seksualinį gyvenimą.

Palangos senojoje gimnazijoje  s 20 val. festi-
valis „Vasaros desertas 2014“: Merūnas, „Kai šalia esi“. Auksiniu 
Lietuvos balsu vadinamas solistas M. Vitulskis stebina lyrinio 
tenoro grožiu. Nuolat stulbinantis operos pasaulį puikiais 
vaidmenimis, jis kviečia pasinerti į melodingą populiariausių 
dainų pasaulį. Programoje - pasaulinės klasikos šedevrai.

Palangos kurhauze s  20 val. meno ir muzikos festivalis „Atvira jūra“: po Palangos dangumi“: gitaros 
virtuozas Aniello Desiro ir kvartetas „Quartetto Furioso“ (Italija). Ansamblis pristatys klausytojus pakerėjusią 
programą „Metų laikai“, kurioje skambės italų baroko meistro Antonio Vivaldi ir argentinietiško tango karaliaus 
Astoro Piazollos muzika.

PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO 1 D.
Klaipėdos muzikiniame teatre s  10 val. tarptautinis teatrų forumas „XXI a. - (ne) operetės pasaulis“, 

diskusijoje dalyvaus Lietuvos, Rumunijos ir Čekijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos teatrų atstovai, muzikologas 
Viktoras Gerulaitis. XIX a. viduryje gimusi Paryžiuje ir Vienoje, operetė apskriejo visas pasaulio scenas. Forume bus 
diskutuojama, ar XXI a. žmogui operetė vis dar patraukli. Renginys nemokamas.

Gintaro muziejuje Palangoje s  19 val. sakralinės muzikos festivalis „Ave Maria“: koncertas „Skambus 
rugpjūčio vakaras“, atlieka Kauno fortepijoninis trio, solistė Rita Novikaitė (mecosopranas). Koncertas klausytojų 
vaizduotę nukreips karštųjų kraštų - Ispanijos bei Pietų Amerikos - link. Skambės temperamentingi ir dramatiški E. 
Lecuona, E. F. Arbos, M. Mores, E. Francini, E. Colon, Z. Bružaitės, A. Piazzolla vokaliniai ir instrumentiniai kūriniai.

Kretingos geležinkelio stotyje  s 19 val. projektas „Vasaros kino stotis“, bus nemokamai rodomi 
lietuviški filmai: animaciniai „Karalienės liūnas“, „Puntuko akmuo“, „Zuikio kopūstai“, „Senelės pasaka“, trumpame-
tražis vaidybinis filmas „Anglijos karalienė pagrobė mano tėvus“ (rež. E. Jankauskas) ir vaidybinis filmas „Vardas 
tamsoje“ (rež. A. Marcinkevičiūtė).

Palangos kurhauze  s 20 val. festivalis „Palangos vasara“: vakaras „Viskas turbūt yra verta gyvenimo...“ 
poetui Justinui Marcinkevičiui atminti, dalyvauja Juozas Šalkauskas (skaitovas), Petras Vyšniauskas (saksofonas). 
Programoje: J. Marcinkevičiaus eilėraščiai, muzikinės improvizacijos.

Nidos kultūros ir turizmo  s
informacijos centre „Agila“ 
20 val. „Domino“ teatro spektaklis 
„Striptizo ereliai“, rež. Arkadiušas Ja-
kubikas, vaidina: D. Skamarakas, G. 
Ivanauskas, J. Zareckaitė, L. Rastokaitė, 
V. Rašimas, S. Uždavinys, E. Kvoščiaus-
kas, J. Gaižauskas ir kt. Tai istorija apie 
šešis mažo miestelio bedarbius vyrus. 
Jie laisvą laiką leidžia su alaus buteliu-
ku ant suoliuko. Vienam iš vyrų šauna 
mintis, kaip užsidirbti daug pinigų. Šou 
prasideda - šeši vyrukai nusprendžia 
tapti striptizo šokėjais...

Palangos viloje „Auska“  s 20 val. meno ir muzikos 
festivalis „Atvira jūra“: po Palangos dangumi“: elektroninė operos 
fantazija XYZ, rež. Dalia Ibelhauptaitė. Režisierės drąsa, ryškūs 
solistų Jovitos Vaškevičiūtės, Laurynos Bendžiūnaitės (nuotr.), Lai-
mono Pautieniaus, Rafailo Karpio ir Jeronimo Miliaus balsai, Mario 
Basanovo, Vidžio ir Leono Somovo aranžuotės bei išskirtiniai Juozo 
Statkevičiaus kostiumai liudija, kokia nenuspėjama, spalvinga ir 
universali gali būti opera.

ŠEŠTADIENIS,  
LIEPOS 26 D.

Vilkyškių miestelio šventė:  s 10 val. 
sportinės varžybos mokyklos stadione. 15 val. 
Evangelikų liuteronų bažnyčioje Virgilijaus Norei-
kos (tenoras) ir Jurgitos Kazakevičiūtės (vargonai) 
koncertas; Ingrid Runtic (Kroatija) paroda. 19 val. 
svečių sveikinimai, Onų pagerbimas, kolektyvų pa-
sirodymai ir kt.; 20.30 val. Deivido Basčio koncertas; 
21.30 val. „Hiperbolės“ muzika; 23 val. šventiniai 
fejerverkai, diskoteka. Sekmadienį, liepos 27 d., 14 
val. Šv. Onos bažnyčioje šv. Onos atlaidai.

Palangos senojoje gimnazijoje s  (Jūratės g. 13) 20 val. „Domino“ teatro komedija „Primadonos“, 
rež. Olegas Šapošnikovas, vaidina: M. Stonkus, E. Kvoščiauskas, Š. Banevičius, J. Balčiūnaitė, A. Lukaitė, M. Capas, 
S. Uždavinys, J. Braškys. Du aktoriai anglai sužino, kad Amerikoje senyva dama prieš mirtį ketina užrašyti palikimą 
dviem seniai nematytiems sūnėnams iš Anglijos, ir nusprendžia apsimesti giminaičiais...

Nidos kultūros centre „Agila“  s (Taikos g. 4) 20 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 stu-
dentei Sarai sukelia nenuspėjamų veiksmų grandinę. Vyras nori nutraukti santykius, tačiau tai nėra tokia lengva 
užduotis. Bus sunku...

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje  s (Vytauto g. 55) 20 val. 
sakralinės muzikos festivalis „Ave Maria“: G. B. Pergolesi „Stabat Mater“, atlieka styginių kvintetas „Soavita“, solistės 
Diana Tiškovaitė (sopranas), Renata Dubinskaitė (mecosopranas), rež. ir kostiumų dailininkas Petras Lisauskas. Ne-
blėstančio žavesio G. B. Pergolesio „Stabat Mater“ - paskutinėmis genialaus kompozitoriaus gyvenimo valandomis 
sukurtas kūrinys, kuriuo žavėjosi netgi pats J. S. Bachas.

Festivalyje „Muzikuojantis keltas“ s  (keltas „Nida“) 20.30 val. čigoniškų aistrų vakaras su „Sare 
Roma“. Profesionalios Lietuvos romų šou grupės temperamentingos meninės programos skoningai perteikia 
ugningą ir laisvės pojūčiu užburiančią romų dvasią. Iš prigimties romai apdovanoti gera klausa, o jų muzika kupina 
aistros ir gyvenimo džiaugsmo. Savo išskirtinumu, nuoširdumu, entuziazmu bei per kraštus trykštančia energija 
kolektyvas pavergė daugelio pasaulio šalių gerbėjų širdis. Keltas „Nida“ 20.30 val. išplaukia iš Šiaurinio rago (seno-
sios Smiltynės perkėlos) ir juda Kuršių mariomis prie Kiaulės Nugaros salos, kur sušokęs valsą plaukia jūros vartų 
link saulės palydėti...

SEKMADIENIS, LIEPOS 27 D.
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje s  20 val. sakralinės muzikos 

festivalis „Ave Maria“: chorinės muzikos valanda, atlieka Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (vad. Tomas 
Ambrozaitis), programoje F. Martin, A. Bruckner, M. Lauridsen, D. Zakaro, G. Kalino, E. Grieg kūriniai.

PIRMADIENIS, LIEPOS 28 D.
Klaipėdos centriniame stadione  s (Sportininkų g. 46) 19 val. Lietuvos futbolo A lygos XX turo klai-

pėdietiškas derbis: susitinka „Klaipėdos granitas“ ir „Atlantas“.

ANTRADIENIS, LIEPOS 29 D.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje s  (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) 16 val. paskaita „Palangos 

viduramžių dvaro paslaptys“. Archeologas Ramūnas Šmigelskas bei prof. habil. dr. Vladas Žulkus pristatys 2014 m. 
pavasarį Palangoje archeologų aptiktą ir tik istoriniuose dokumentuose iki šiol minėtą XVI-XVII a. smėliu užpustytą 
dvarvietę bei kasinėjimų metu rastus unikalius radinius. Paskaita yra sudėtinė projekto „Lietuvos muziejų kelias. 
Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys“ programos dalis.

Girulių biblioteko- s
je-bendruomenės na-
muose (Šlaito g. 10A) 18 val. 
kultūrinių renginių programa 
„Pėdink į Girulius“: 18 val. išskir-
tinis koncertas „2x2“, sujungiantis 
du duetus: Lietuvoje ir užsienyje 
dažnai koncertuojantį fortepijo-
ninį „Non stop“ (Tamara Prokopo-
vič ir Natalija Blauberg) ir vokalinį 
(tenoras Vitalijus Muravjovas ir 
mecosopranas Lina Andriekutė). 
Programoje skambės S. Rachma-
ninovo, P. Čaikovskio, A. Dvorža-
ko, Ž. Bizė ir kt. kūriniai.

Palangos kurhauze s  (Grafų Tiškevičių al. 1) 20 val. festivalis „Palangos vasara“: koncertas „Gintarinė J. S. 
Bacho serenada“, atlieka Aleksej Lundin (smuikas, Rusija), Erik Wenbo Xu (altas, Kinija-Vokietija), Vytautas Sondeckis 
(violončelė, Lietuva). Programoje J. S. Bacho „Goldbergo variacijos“.

Palangos senojoje gimnazijoje  s 20 val. festivalis „Vasaros desertas 2014“: rusiškų romansų vakaras, 
atlieka Liuba Nazarenko. Dainininkės balsas išsiskiria ypač šiltu, aksominiu, žemu tembru, romansai skamba itin 
jautriai ir emocingai. Nenuostabu, kad atlikėja yra tituluojama romansų primadona.

Palangos viloje „Auska“ s  (Vytauto g. 11, miško 
parko pavėsinėje) 20 val. meno ir muzikos festivalis „Atvira jūra“: 
po Palangos dangumi“: Jurgos Šeduikytės akustinis koncertas. 
Viena populiariausių Lietuvos dainininkių pakvies į intymų 
muzikinį susitikimą, klausytojai išgirs naujas ir jau pamėgtas 
dainas. 
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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 (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

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

08 05 d. 19 val. „Domino“ teatro komedija „Diena 
be melo“ („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

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.

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“).

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Bažnyčių g. 4, www.kulturpolis.lt

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

Eksponuojama pirmoji Lietuvos analoginės 
fotografijos 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).

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

08 08 d. 16.15 val. tarptautinės vyrų krepšinio 
rungtynės: Lietuva - Ukraina (20-42 Lt).
08 09 d. 16.15 val. tarptautinės vyrų krepšinio 
rungtynės: Lietuva - Suomija (20-42 Lt).
08 11 d. 19 val. tarptautinės vyrų krepšinio 
rungtynės: Lietuva - Australija (20-42 Lt).

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

III a. hole Šarūno Leonavičiaus piešinių paro-
da „Vėjas rėjose“ (veiks iki 09 10), apžvalginis 
filmas „Burlaivių epocha“ (rež. Justinas Lingys).
Konferencijų salėje Violetos Harvey fotografijų 
paroda „Tolima artima Portugalija“ (iki 08 
30).
Interneto skaitykloje kilnojamoji paroda „Kai 
Klaipėda Memeliu vadinos: senųjų moky-
klų pėdsakais“ (iki 08 29).
Muzikos skyriuje (Herkaus Manto g. 9A) atidaro-
ma Vilijos Kazragytės akvarelių paroda „Su-
stabdytos akimirkos“ (iki 09 29).

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Girulių biblioteka-bendruomenės namai, Šlaito g. 10A

Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“

29 d. 18 val. koncertas „2x2“, atlieka du duetai: 
fortepijoninis „Non stop“ (T. Prokopovič ir N. 
Blauberg) 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 
Evaldas, Birutė Viskontienė.
Dalios Kirkutienės tapybos darbų paroda „...
kai diena ilgesnė už naktį...“ (iki 07 30).
29 d. 17 val. atidaroma Virginijos Urbona-
vičienės akvarelės darbų paroda „Kelias prie 
jūros“ (iki 08 31).

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

Renatės Lūšis akvarelių paroda „Be rėmų“ (iki 
07 30).

Pempininkų filialas, Taikos pr. 79/81A

Sandros Domarkaitės keramikos darbų paro-
da „Apmąstymai“ (iki 08 31). 

Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Turgaus g. 8

Sigutės Ach autorinių darbų paroda (iki 08 
01). Fotografijų paroda „Technologijos gam-
tai“ (iki 08 11).

„Karlskronos“ filialas, Laukininkų g. 50

L/d „Du gaideliai“ auklėtinių darbelių paroda 
„Aš kuriu...“: piešimas ant roletų (iki 09 18).

„Ruoniuko“ filialas, Kalnupės g. 13

„Versmės“ spec. mokyklos-darželio „Šne-
kučių“ grupės ugdytinių darbelių paroda 
„Triušiai“ (iki 07 31). 

Pempininkų filialas, Taikos pr. 79/81A

Vaikų padalinyje Klaipėdos miesto ikimoky-
klinių įstaigų 2-4 m. vaikų piešinių paroda 
- konkursas (iki 08 30).

Vaikų skyrius, Danės g. 7

M. Gorkio pagr. mokyklos tapybos ant van-
dens būrelio moksleivių darbų paroda „Ste-
buklingas lašas“ (iki 09 01).

AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS KLAIPĖDOS 
FILIALAS

Šviesos g. 3

Veikia Romėnės (Romos Kačinskaitės) tapy-
bos darbų paroda (iki 08 01).

KLAIPĖDOS JAUNIMO DARBO CENTRAS
Aukštoji g. 12

Renginių ciklas „Nuo diplomo iki darbo sutarties“

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 semi-
naras, projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ 
pristatymas 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.

PPC „AKROPOLIS“
Taikos pr. 61

Prie knygyno „Didysis Pegasas“ veikia nemo-
kama Jūrų muziejaus paroda - eksponuojami 
15 laivų modelių iš Lietuvos jūrų muziejaus loby-
nų. Paroda veiks iki rugpjūčio 3 d.
Prie parduotuvės „Zara“ veikia nemokama 
Klaipėdos uosto nuotraukų diptikų paroda. 
Nuotraukose užfiksuota Klaipėdos uosto raida. 
Paroda veiks iki rugpjūčio 3 d.
Iki rugpjūčio 3 d. prie centrinio įėjimo veikia 
fotonuotraukų paroda-konkursas „Jūra - mūsų 
siela“. Atneškite nuotrauką jūros tema į AKROPO-
LIO informacijos skyrių ir dalyvaukite konkurse. 
2014 rugpjūčio 4 d. paskelbsime nugalėtojus. 
Daugiau  informacijos www.akropolis.lt.

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 (Prancū-
zija) paroda „Paieškos užklausa“ (iki 08 10).

BAROTI GALERIJA
Aukštoji g. 1

George Tabliashvili (Gruzija) tapybos darbų par-
oda „Kita dimensija“ (iki 08 20).

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 4

Karikatūristų asociacijos „Humor sapiens“ 
darbų paroda „Humoristinis brizas“ (iki 08 06).

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 „Paro-
da be pavadinimo“ (iki 08 01).

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Seks video“ (komedija, N-18) - 11.15, 13.30, 
15.45, 18.45, 21.20 val.; naktinis seansas 26 d. 
23.30 val.
„Barbekiu“ (komedija, N-13) - 16.10, 21.10 val.; 
naktinis seansas 26 d. 23.55 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“ (dubl. liet. ani-
mac., V) - 3D: 10.30, 13.15, 16, 18.20 val.; 2D: 
12.20, 16.50 val.
„Beždžionių planetos aušra“ (fantastinis nuo-
tykių, N-13) - 13.20, 18, 21 val.; naktinis seansas 
26 d. 23.20 val.
„Išvalymas: anarchija“ (siaubo trileris, N-16) 
- 16.30, 19.15, 21.50 val.; naktinis seansas 26 d. 
23.45 val.
„Kumba“ (dubl. liet. animac., V) - 3D: 11.30, 
13.45, 16.15 val.; 2D: 10.15, 14.45 val.
„Kartu ne savo noru“ (romantinė komedija, 
N-13) - 19, 21.40 val.
„Operacija „Riešutai“ (dubl. liet. animac., V) - 
27, 29, 31 d. 10.45 val.
„Rio 2“ (dubl. liet. animac., V) - 26, 28, 30 d. 10.45 
val.
„Transformeriai: išnykimo amžius“ (veiksmo 
trileris, N-13) - 3D: 20.45 val.; 2D: 13 val.

„Atpildas“ (biografinė drama, N-16) - 18.30 val.
„Krudžiai“ (dubl. liet. animac., V) - vasaros akcija 
vaikams 11 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

29 d. 18 val. tarptautinio festivalio „Impresijos“  
konkursų laureačių Gaivilės Simaitytės (fortepi-
jonas), Lauros Staponkutės (smuikas) ir Gabijos 
Maknavičiūtės (fortepijonas) koncertas.
Veikia parodos: „Nuostabioji žemė. Dailininkai 
Rytų Prūsijoje. XIX-XX a. I p. tapyba ir grafika“ iš 
Aleksandro Popovo rinkinio (iki 2016 05 08).
„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

29 d. 16 val. paskaita „Palangos viduramžių dva-
ro paslaptys“, archeologas Ramūnas Šmigelskas 
bei prof. habil. dr. Vladas Žulkus pristatys pavasarį 
Palangoje archeologų aptiktą smėliu užpustytą 
dvarvietę bei rastus unikalius radinius (nemoka-
mai).
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.

KLAIPĖDOS LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12, tel. 410413, el. p. klm@takas.lt

Veikia paroda „Laiko spiralė“, skirta Laikrodžių 
muziejaus 30-mečiui.
Viena didžiausių Europoje laikrodžių ekspozicijų 
supažindina su laiko matavimo prietaisų istori-
ne raida - kalendoriais, saulės, vandens, ugnies, 
smėlio, mechaniniais laikrodžiais.
Ekspozicija „Laikrodininko dirbtuvė“ supažindina 
su XVI-XIX a. laikrodžių gamybos, remonto bei 
apdailos senoviniais įrankiais.
Darbo laikas: II-VI 12-18 val., VII 12-17 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).

kio  gidas
 irma@ve.lt.  Daugiau laisvalaikio skaitinių - www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/renginiai/


