
Rambyno regioninio parko Lankytojų centre s  (Bitėnų 
k., Pagėgių sav.) paskutiniai gandro pavakariai (palaunagė) Bitėnuose: 13 val. 
Irenos Piliutytės gobelenų paroda, skirta lietuvybės puoselėtojams; 13.30 val. 
Rambyno regioninio parko produkto ženklo teikimas; 14 val. etnografės Indrės 
Skablauskaitės lietuvininkų tarmės pamokėlė; 14.30 val. studijos „Gin-dia“ 
filmų „Bitėnų Lėnė“, „Bitėnų žiniuonė ir auksarankė“ bei „Rambyno dainius“ 
premjeros; 15.30 val. iškyla laivu su ansambliais „Kamona“ ir „Žilvitis“; 16.30 
val. pavakariai (vaišės suneštinės).

Klaipėdos kultūros centre Žvejų rūmuose s  18 val. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro 
premjera! R. Thomas „Vyras spąstuose“, rež. Dainius Kazlauskas. Intriga užsimezga išsyk, kai vyras pareiškia, kad 
dingo jo jauna žmona. Tačiau kai ji netikėtai atsiranda, vyras bando įtikinti, kad tai - ne jo žmona. Situacija kom-
plikuojasi, įtampa auga, siužetas nuvingiuoja vis painesniais labirintais... Rugpjūčio 26, 27 d. 19 val. spektaklis bus 
rodomas Palangos senojoje gimnazijoje.

PIRMADIENIS, RUGPJŪČIO 25 D.
Tarptautinis menų festivalis „PlARTforma“: s  12 val. krantinėje prie „Memelio“ „cirque content 

pour peu“ naujojo cirko spektaklis „Tarp pakilimų ir nusileidimų“ (Prancūzija). Du cirko artistai įžengia į aikštelę 
atlikti savo įprastą numerį - akrobatinę ekvilibristiką, tačiau staiga jų pasirodyme sušmėžuoja abejonė. Norėdami 
tęsti šou, cirko artistai įsipainioja į absurdiškas situacijas. 17.30 val. lauko kavinėje „Pilies uostas“ prancūziškų filmų 
programa: „Medaus spalvos oda“ (rež. L. Boileau, J. Henin, dokumentinė animacija, 2012, 70 min.); 20 val. „Antras 
šansas Kamilei“ (rež. N. Lvovsky, komedija, 2012), filmai rodomi originalo k., liet. titrai.

Klaipėdos muzikinia- s
me teatre  18.30 val. Panevėžio 
Juozo Miltinio dramos teatro gastro-
lės: L. Gershe „Laisvi drugeliai“, rež. 
Dainius Kazlauskas. Jaunatviškame 
spektaklyje pagrindinį vaidmenį 
atlieka žavusis Mantas Jankavi-
čius, skamba gyva muzika ir Manto 
atliekamos dainos. Tai jautrus pa-
sakojimas apie jauno ir talentingo 
žmogaus siekį būti savarankiškam. 
Meilė ir atsakomybė už kitą žmogų, 
ypač jei jis - ne toks, kaip visi, - svar-
biausios spektaklio temos. Spektaklis 
bus rodomas ir antradienį, rugpjūčio 
26 d., 18.30 val.

ANTRADIENIS, RUGPJŪČIO 26 D.
Tarptautinis menų festivalis „PlARTforma“: s  17 val. lauko kavinėje „Pilies uostas“ prancūziškų 

filmų programa: „Šaukiantis žmogus“ (rež. M. S. Haroun, drama, 2010, originalo k., liet. titrai). 19 val. Jachtų angare 
Pilies uoste festivalio uždarymas: „Public in private“ (Vokietija) spektaklis „Allege“, chor. Clément Layes. Eksperimen-
tinis solo spektaklis pripildytas satyros, cirko ir šokio inkliuzų. Pagrindiniai spektaklio elementai - atlikėjo fiziniai 
gebėjimai ir vanduo, atskiestas ekologinės ir politinės elgsenos motyvais.

TREČIADIENIS, RUGPJŪČIO 27 D.
Girulių bibliotekoje-bendruomenės namuose  s (Šlaito g. 10A) 18 val. vasaros kultūrinių 

renginių programos „Pėdink į Girulius“ baigiamasis koncertas, dalyvauja Olga Shardt-Žorova, Rūta Kociūtė-Aga-
fonovienė ir Irena Petrulionienė (vokalas); Cai Či Wang, Narine Stepanyan, Natalija Blauberg, Tamara Prokopovič 
(fortepijonas); Skaistė Čilinskaitė (smuikas).

KETVIRTADIENIS, RUGPJŪČIO 28 D.
Palangos senojoje gim- s

nazijoje 19 val. Šiaulių dra-
mos teatro spektaklis M. Panjolio 
„Duonkepio žmona“, rež. Arvydas 
Lebeliūnas. Pagrindinį vaidmenį 
atlieka „Auksinio scenos kryžiaus“ 
nominantas Sigitas Jakubauskas. 
Neištikimybės istorija, kai duonkepio 
gražuolė žmona naktį pabėga su 
jaunu piemeniu, scenoje virsta gražiu 
ir kiek romantišku pasakojimu apie 
atleidimą ir meilę, stipresnę už pyktį 
ir nusivylimo kerštą.

PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO 29 D.
Klaipėdos koncertų salėje s  (Šaulių g. 36) 18 val. Maitrėjos meilės ir gerumo turas. Istorinio Budos ir 

kitų budizmo mokytojų iš Tibeto, Indijos, Korėjos, Kinijos relikvijų parodos atidarymas. Relikvijų kolekcija keliauja po 
pasaulį nuo 2001 m. Šios relikvijos, atrodančios kaip perlo formos kristalai, randamos pelenuose, kremavus aukštą 
realizacijos lygmenį pasiekusius budizmo mokytojus. Budistai tiki, kad relikvijos atspindi mokytojų dvasinius pasieki-
mus, jų atjautą bei išmintį. Parodą nemokamai bus galima apžiūrėti ir šeštadienį 10-19 val., sekmadienį 10-17 val.

Palangos senojoje gim- s
nazijoje 19 val. Šiaulių dramos 
teatro spektaklis H. Ibseno „Nora“, 
rež. S. Račkys, vaidina I. Norkutė-
Žvinienė, J. Budriūnaitė-Kamrazer, 
A. Venckus, V. Kaniušonis ir kt. Tai 
sukrečiantis pasakojimas apie jauną 
moterį, kurią kaip žavų vaiką, gražią 
lėlytę mylėjo tėvas, vėliau – vyras. 
Nora, gelbėdama savo vyro advokato 
gyvybę, įvykdė nusikaltimą – suklas-
tojo tėvo parašą. Apie tai sužinojęs 
sutuoktinis galvoja tik apie save ir 
savo reputaciją...

ŠEŠTADIENIS, RUGPJŪČIO 23 D.
Juodkrantėje  s (Kuršių marių 

krantinėje šalia Raganų kalno) 10-20 
val. regioninė folkloro šventė „Pūsk, 
vėjuži!“: vyks amatų, tautodailės 
mugė, edukaciniai užsiėmimai, žvejo 
žaidimai, bus skanaujama žuvienė, 
pristatomos rudeninės žuvies kepi-
mo tradicijos, vyks paskaitos, koncer-
tai ir kt. Dalyvaus folkloro ansambliai 
„Giedružė“ (Nida, nuotr.), „Viešia“ (Ne-
veronys), „Jorė“ (Ramučiai), „Radasta“ 
(Trakai), „Ramytė“ (Šilutė), „Mėguva“ 
(Palanga), „Kamana“ (Pagėgiai), „Auš-
rinė“, „Kuršininkai“ (Juodkrantė).

Danės skvere  s šalia paminklo „Arka“ 12 val. atidaroma lauko ekspozicija, skirta Baltijos kelio 25-mečiui, 
eksponuojamos Antano Stanevičiaus bei Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus archyvų nuotraukos. Po to vyks 
klaipėdiečių palydos į Baltijos kelio dalyvių rengiamą akciją „Baltijos kelio sąšauka“. 19 val. Klaipėdoje, II Melnragės 
paplūdimyje šalia centrinės gelbėjimo stoties, rengiama pilietinė akcija „Apkabink Baltiją“. Visi miestiečiai kviečiami 
į simbolinę susikabinimo rankomis akciją.

Gargždų kultūros centre  s (Klaipėdos g. 15) 16 val. Baltijos kelio 25 metų sukakčiai paminėti skirtas ren-
ginys „Bunda jau Baltija“: 16 val. „Protų kovų“ turnyras; 18 val. Klaipėdos rajono jaunimo koncertas. 19 val. simbolinė 
Baltijos kelio akcija, esant palankioms oro sąlygoms, laukiamas lėktuvo skrydis virš Gargždų kultūros centro.

Klaipėdos kultūros  s
centre Žvejų rūmuose 
(Taikos pr. 70) 16 val. Klaipėdos m. 
folkloro klubo „Šeimyna“ kūrybinės 
veiklos 20-mečio jubiliejinis koncer-
tas. Į šventę kviečiami buvę klubo 
nariai, „Šeimynos“ draugai ir visi, 
neabejingi folklorui. Folkloro klubas 
„Šeimyna“ propaguoja lietuvių tar-
mes: dainuojamos įvairių regionų 

dainos, šokami senoviniai vakaronių šokiai. Klubas organizuoja koncertus, vakarones, susitikimus su kitais folkloro 
kolektyvais, labdaros koncertus ligoniams bei neįgaliesiems ir kt.

Tarptautinis menų festivalis „PlARTforma“:  s 17.30 val. lauko kavinėje „Pilies uostas“ (Žvejų g. 
24) prancūziškų filmų programa: „Anželė ir Tonis“ (rež. A. Delaporte, drama, 2012, originalo k., liet. titrai). 19.30 val. 
Jachtų angare Pilies uoste šiuolaikinio šokio spektaklis „ID: D&G“. Spektaklis gimė iš noro atrasti sąlyčio taškus tarp 
XX a. pr. Lietuvos herojų ir šiuolaikinio, XXI a. pr. žmogaus. Kūrėjus domina požiūris į žmogaus tapatybę, todėl jie 
siekia dar kartą permąstyti Lietuvos istorijos įvykius. Spektaklyje šoka geriausiu 2013 m. šokėju pripažintas Mantas 
Stabačinskas. 22 val. „Oberhaus“ biure (S. Daukanto g. 3) šokio teatro „Padi dapi fish“ šiuolaikinio šokio spektaklis 
„Akvariumai“ (nuotr.), chor. A. Krasauskaitė. Spektaklis, pristatomas netradicinėje biuro erdvėje, analizuoja šiuo-
laikinio darbuotojo fenomeną.

Palangos senojoje gimnazijoje s  (Jūratės g. 13) 19 val. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro 
gastrolės: romantinė drama visai šeimai „Anė iš Žaliastogių“, rež. Antanas Gluskinas. Tai bet kokio amžiaus žiūrovą 
sujaudinsiantis pasakojimas apie našlaitę „morkų spalvos plaukais“, kurios niekas nenorėjo įvaikinti, nes ji - ne ber-
niukas. Anės istorija - patrauklus pasakojimas apie vaiko vaizduotės jėgą, savo vietos pasaulyje ieškojimą, pirmąją 
meilę, pasiaukojimą dėl artimų žmonių.

Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre  s (Danės g. 19) 19.30 val. premjera! I. Kalmano 
operetė „Misteris X“ („Cirko princesė“), rež. Rūta Bunikytė, dirigentas Stasys Domarkas. Operetės veiksmas žiūrovus 
nukels į 1928-1930 metų Paryžių, kurio simboliu tampa spaudos kioskas, kupinas ne tik naujausios informacijos, 
bet ir tuščių idealų. Tai laikas, kai viskas matuojama pinigais. Negalintiems gyventi be paslapčių ir intrigų sukuriama 
nauja ikona - Misteris X. Tik niekas nežino, kas iš tiesų slypi po kauke...

SEKMADIENIS, RUGPJŪČIO 24 D.
Klaipėdos centriniame stadione s  (Sportininkų g. 46) Lietuvos futbolo federacijos (LFF) organizuo-

jamas U-17 futbolo rinktinių turnyras „Amber Cup“: 10 val. rungtynės dėl 5 vietos; 14 val. rungtynės dėl 3 vietos 
(atsarginėje aikštėje); 18 val. finalas. Šiemet varžybose rungtyniauja gimusių 1998 metais ir jaunesnių žaidėjų 
rinktinės iš Lietuvos, Rusijos, Vokietijos regiono Šlėzvigo-Holšteino, Ukrainos ir Baltarusijos.

Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje s  (Rumpiškės g. 6) Atlaidų diena. Šiais metais bažnyčia 
kviečia švęsti atlaidus ypatingai! Šventoriuje stovi palapinė „Už taiką Ukrainoje ir pasaulyje“, kurioje po vakaro šv. 
Mišių vyksta įvairūs renginiai. Atlaidų dieną renginiai vyks visą dieną: 11 val. koncertas „Violončelių garsai“. 13 val. 
liaudiškos muzikos popietė šventoriuje. Agapė ir „Caritas“ loterija be pralaimėjimų. 19 val. vakaras su grigališkojo 
choralo studija „Schola Cantorum de Regina Pacis“.

Tarptautinis menų festivalis „PlARTforma“:  s 12 ir 14 
val. KKKC parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) muzikinis interaktyvus 
spektaklis visai šeimai „Gaidelis pinigautojas“. Audiovizualinio spektaklio 
kūrybinė grupė apdovanota „Auksiniu scenos kryžiumi“ Jaunojo menininko 
kategorijoje. Šiame spektaklyje žiūrovai ne tik taps proceso liudininkais, 
bet ir kūrėjais bei siužetinių vingių iniciatoriais. 18 val. KKKC parodų rū-
muose šokio spektaklis „Spalio tylėjimas“ (nuotr.), chor. Taurūnas Baužas. 
Tai jautrus, sukrečiantis pasakojimas apie vienatvę, kapstymąsi jausmuo-
se, herojaus ir jo damų santykius, neištikimybės vertę ir kainą. 19.30 val. 
krantinėje prie lauko kavinės „Pilies uostas“ „cirque content pour peu“ 
(Prancūzija) naujojo cirko spektaklis „Tarp pakilimų ir nusileidimų“, kupinas 
akrobatinių numerių ir geros dozės juoko. 21 val. Piliavietės aikštėje klounų 
teatro studijos „Dulidu“ cirko spektaklis „Šapito“, rež. K. Kondrotaitė. Tai 
spektaklis apie klajojantį cirką, jo grožį ir žiaurumą.

Šeštadienis  2014 08 23Dienraščio “Vakarų ekspresas”  laisvalaikio priedas.  Sudarytoja Irma STASIULIENĖ, el. p.

Algirdo KUBAIČIO, Eltos, “Vakarų ekspreso”, “Respublikos” archyvų ir organizatorių nuotr.
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KLAIPĖDOJE

TEATRAS
KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS 

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

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

Festivalis „Muzikinis rugpjūtis pajūryje“

23 d. 19.30 val. Klaipėdos muzikiniame teatre - 
premjera! I. Kalmano operetė „Misteris X“ („Cirko 
princesė“), dirigentas Stasys Domarkas (52 Lt).

Kiti renginiai

25, 26 d. 18.30 val. Panevėžio Juozo Miltinio 
dramos teatro gastrolės: L. Gershe „Laisvi druge-
liai“, rež. D.  Kazlauskas („Bilietai.LT“).

RENGINIAI
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

Šaulių g. 36, tel. (8 46) 410566, www.koncertusa-
le.lt, „Bilietai.LT“.

Šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzika“ 

09 19 d. 18 val. festivalio atidarymas. Šokio spek-
taklis „Paikos mergaitės maldos“ arba „Kambariai. 
Istorijos be pabaigos“, atlieka Klaipėdos kamerinis 
orkestras, šokio teatras „Padi Dapi fish“, menininkų 
grupė „Žuvies akis“.
09 23 d. 18 val. „Įsivaizduojamas peizažas“, at-
lieka „Amadinda Percussion Group“ (Vengrija). 17 
val. prieškoncertinis susitikimas.
09 25 d. 18 val. „Jeruzalės vartai“, atlieka Klai-
pėdos kamerinis orkestras, choras „Aukuras“, di-
rigentė M. Gražinytė-Tyla (Lietuva-Vokietija). 17 
val. prieškoncertinis susitikimas.
09 26 d. 18 val. „Miestai ir lėktuvai“, atlieka Vil-
niaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“, 
vokalinis ansamblis „Balsai“, dirigentas V. Augusti-
nas. 17 val. prieškoncertinis susitikimas.
09 30 d. 18 val. „Gimęs būti laukiniu“, atlieka 
ansamblis „Giunter Percussion“, dalyvauja A. Janu-
ševičius (trimitas).
Bilietai 30 Lt, studentams, moksleiviams, senjo-
rams - 10 Lt.

Kiti renginiai

29 d. 18 val. istorinio Budos ir kitų budizmo mo-
kytojų iš Tibeto, Indijos, Korėjos, Kinijos relikvijų 
parodos atidarymas (nemokamai).

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

dirbs nuo liepos 28 d.

23 d. 16 val. folkloro klubo „Šeimyna“ kūrybinės 
veiklos 20-mečio jubiliejinis koncertas (nemoka-
mai).
24 d. 18 val. Panevėžio J. Miltinio dramos teatro 
premjera! R. Thomas „Vyras spąstuose“, rež. D. Kaz-
lauskas (33-43 Lt / 9,56-12,45 Eur, „Bilietai.LT“).
09 14 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų“ muziki-
nis spektaklis vaikams „Atsikrausto kiaulė“, rež. A. 
Juškevičienė (12 Lt / 3,47 Eur, „Tiketa“).
09 22 d. 19 val. Pilies teatro spektaklis T. Bartajos 
„Žaislinis pistoletas“, rež. A. Vizgirda (15 Lt / 4,34 
Eur, „Tiketa“).
09 28 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų“ spek-
taklis vaikams „Trys paršiukai ir vilkelis“, rež. A. 
Juškevičienė (12 Lt / 3,47 Eur, „Tiketa“).

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

09 01 d. Mokslo metų pradžios šventė:
13 val. neformaliojo ugdymo įstaigų mugė ir jau-
nųjų talentų koncertas.
18 val. Donato Montvydo koncertas miesto mo-
kiniams (5 Lt, būtina pateikti mokinio pažymėji-
mą).
20 val. diskoteka.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

29 d. 15 val. Saulės laikrodžio kiemelyje Klaipė-
dos jaunimo teatro spektaklis „Knygų personažai 
atgyja“.
09 03 d. 17 val. galerijoje 13L atidaroma Irinos 
Gerasimovos grafikos darbų paroda „Tau, Kris-
tijonai“.
I a. hole Violetos Harvey fotografijų paroda „To-
lima artima Portugalija“ (iki 09 05).

Galerijoje 1P Romualdo Vaitkaus fotografija (iki 
08 30).
III a. hole Šarūno Leonavičiaus piešinių paroda 
„Vėjas rėjose“ (iki 09 10).
Interneto skaitykloje kilnojamoji paroda „Kai 
Klaipėda Memeliu vadinos: senųjų mokyklų 
pėdsakais“ (iki 08 29).
Muzikos skyriuje (Herkaus Manto g. 9A) Vilijos 
Kazragytės akvarelių paroda „Sustabdytos aki-
mirkos“ (iki 09 29).
Bibliotekos kavinėje „Pauzė“ Sidos Nakrošytės 3 
darbų paroda „Japonija: gatvė ir žmonės“ (iki 
09 23).

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI 
BIBLIOTEKA

Girulių biblioteka-bendruomenės namai, Šlaito g. 10A

27 d. 18 val. baigiamasis vasaros kultūrinių 
renginių programos „Pėdink į Girulius“ koncertas, 
dalyvauja Olga Shardt-Žorova, Rūta Kociūtė-Aga-
fonovienė ir Irena Petrulionienė (vokalas); Cai Či 
Wang, Narine Stepanyan, Natalija Blauberg, Ta-
mara Prokopovič (fortepijonas); Skaistė Čilinskaitė 
(smuikas).
Virginijos Urbonavičienės akvarelės darbų 
paroda „Kelias prie jūros“ (iki 08 31). Baltijos 
gimnazijos mokinių darbų paroda „Veju vėją vė-
trunge“ (iki 09 01).

MARIJOS TAIKOS KARALIENĖS BAŽNYČIA
Rumpiškės g. 6

Atlaidų palapinė „Už taiką Ukrainoje ir pasaulyje“

23 d. 18.30 val. „Kovoję už laisvę“: apie partiza-
nus ir tremtį. Svečiuose tremtinių sąjungos pirmi-
ninkas P. V. Mickus.
24 d. atlaidų diena: 11 val. koncertas „Violon-
čelių garsai“. 13 val. liaudiškos muzikos popietė 
šventoriuje. Agapė ir „Caritas“ loterija be pralai-
mėjimų. 19 val. vakaras su grigališkojo choralo 
studija „Schola Cantorum de Regina Pacis“.
25 d. 18.30 val. neuniformuotas vakaras. Klaipė-
dos policijos darbuotojų pavakarojimas kitaip...
26 d. 18.30 val. šlovinimo vakaras jaunimui 
„Šlovinsiu Tave giesmėj“ prašant palaiminimo 
naujiems mokslo metams.
27 d. 18.30 val. šeimų vakaronė „Ką mokam, tą 
parodom“.
28 d. 18.30 val. Sumos choras iš arčiau.
29 d. 18.30 val. MTK parapijos bendruomenė 
parapijiečių akimis.

TARPTAUTINIS MENŲ FESTIVALIS 
„PLARTFORMA“

23, 24 d. 12-21 val. Meno kieme (Bažnyčių g. 
4) Julijono Urbono interaktyvi instaliacija „Sapnų 
viešbutis“.
23 d. 17.30 val. lauko kavinėje „Pilies uostas“ 
(Žvejų g. 24) prancūziškų filmų programa: „Anželė 
ir Tonis“ (rež. A. Delaporte, drama, 2012, originalo 
k., liet. titrai).
23 d. 19.30 val. Jachtų angare Pilies uoste šiuo-
laikinio šokio spektaklis „ID: D&G“ („Bilietai.LT“ ir 
prieš renginį).
23 d. 22 val. „Oberhaus“ biure (S. Daukanto g. 
3) šokio teatro „Padi dapi fish“ šiuolaikinio šokio 
spektaklis „Akvariumai“, chor. A. Krasauskaitė.
24 d. 12 ir 14 val. KKKC parodų rūmuose (Didžioji 
Vandens g. 2) muzikinis interaktyvus spektaklis vi-
sai šeimai „Gaidelis pinigautojas“ („Bilietai.LT“).
24 d. 18 val. KKKC parodų rūmuose šokio spek-
taklis „Spalio tylėjimas“, chor. T. Baužas („Bilietai.
LT“).
24 d. 19.30 val. krantinėje prie lauko kavinės 
„Pilies uostas“  (Žvejų g. 24) „cirque content pour 
peu“ naujojo cirko spektaklis „Tarp pakilimų ir nu-
sileidimų“ (Prancūzija).
24 d. 21 val. Piliavietės aikštėje klounų teatro 
studijos „Dulidu“ naujojo cirko spektaklis „Šapito“, 
rež. K. Kondrotaitė.
25 d. 12 val. krantinėje prie „Memelio“ „cirque 
content pour peu“ naujojo cirko spektaklis „Tarp 

pakilimų ir nusileidimų“ (Prancūzija).
25 d. 17.30 val. lauko kavinėje „Pilies uostas“ 
(Žvejų g. 24) prancūziškų filmų programa: „Me-
daus spalvos oda“ (rež. L. Boileau, J. Henin, doku-
mentinė animacija, 2012, 70 min.); 20 val. „Antras 
šansas Kamilei“ (rež. N. Lvovsky, komedija, 2012), 
originalo k., liet. titrai.
26 d. 17 val. lauko kavinėje „Pilies uostas“ (Žvejų 
g. 24) prancūziškų filmų programa: „Šaukiantis 
žmogus“ (rež. M. S. Haroun, drama, 2010, origina-
lo k., liet. titrai).

26 d. 19 val. Jachtų angare Pilies uoste festivalio 
uždarymas: „public in private“ spektaklis „Allege“ 
(Vokietija), chor. C. Layes („Bilietai.LT“).

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

29 d. 18 val. atidaroma Artūro Šeštoko foto-
grafijų paroda „Nutylėtos istorijos“ (iki 09 28), 
bus pristatyta nauja A. Šeštoko fotografijų knyga 
„Nutylėtos istorijos / Omitted stories“. 
Rezidentūros projektas „Kelionių agentūra“: Nino 
Kvrivishvili (Gruzija) meninės tekstilės paroda 
„Tremtinio lagaminas“ (iki 09 21); Verenos 
Issel (Vokietija) paroda „Neringa“ (iki 09 28).
Piešinio paroda „Emocija I“, V tarptautinė Lietu-
vos rašto meno paroda (iki 08 24).

BAROTI GALERIJA
Aukštoji g. 1

Maia Flore (Prancūzija) fotografijų paroda „Įsi-
vaizduojama Prancūzija“ (iki 09 18).

GALERIJA „SI:SAID“
Galinio Pylimo g. 28

Menininkų grupės iš Londono „OOAG“ paroda 
„Daiktas. Skirtis. Kartotė“ (iki 08 31).

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 4

Grafikės Ugnės Žilytės grafikos ir tapybos paroda 
„Suvenyrai“ ir „Geri daiktai“ (iki 09 10).
Filialas PC „Herkaus galerija“ (Herkaus Manto g. 22, II a.)

Miglės Kosinskaitės ir Andriaus Miežio tapy-
bos darbų paroda „No problem“ (iki 08 28).

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Sparnai: ugnies tramdytojai“ (dubl. liet. ani-
mac., V) - 3D: 11.30, 13.45, 16, 19.15, 21 val.; 2D: 
10.30, 12.35, 14.50, 17 val.
„Nesunaikinami 3“ (veiksmo komedija, N-13) - 
13.30, 16.15, 18.30, 21.30 val.; naktinis seansas 
23 d. 23.45 val.
„Šimto žingsnių kelionė“ (komedija, N-7) - 
17.45, 20.45 val.; naktinis seansas 23 d. 23.30 val.
„Nuodėmių miestas 2“ (3D, veiksmo trileris, 
N-18) - „Delfi“ kino premjera 28 d. 18.20 val.
„Liusi“ (fantastinis veiksmo trileris, N-16) - 13.20, 
15.30, 19, 21.40 val.; naktinis seansas 23 d. 23.50 
val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“ (3D, 
romantinė muzikinė drama, N-7) - 10.40, 15.45, 
18.20 (28 d. seansas nevyks); naktinis seansas 23 
d. 23.15 val.
„Nematomas frontas“ (liet. dokumentika, 
N-13) - 14.40, 19.30 val.
„Galaktikos sergėtojai“ (fantastinis nuotykių, 
N-13) - 16.45, 21.15 val.
„Kumba“ (dubl. liet. animac., V) - 10.15 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“ (dubl. liet. ani-
mac., V) - 12.15 val.
„Heraklis“ (3D, veiksmo, nuotykių trileris, N-13) - 
3D: 13.10 val.; 2D: 21.50 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdų mies-
tą“ (muzikinis animac., dubl. liet., V) - 11.15 val.
„Vėžliuko Semio nuotykiai 2“ (dubl. liet. ani-
mac., 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

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 na-
mams“ (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 gruo-
džio mėn.).
Vytauto Kašubos kūrybos ekspozicija „Žmo-
gaus misterija“.
Prano Domšaičio tapybos ekspozicija.
Dailininko marinisto Česlovo Janušo (1907-
1993, JAV) kūrinių ekspozicija „Prie Baltijos ir 
prie Atlanto“.
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 ban-
ko Klaipėdos skyriaus direktoriaus Petro Šer-
no ir jo šeimos gyvenimo kelias“ (iki 09 13).
Paroda „Archeologiniai tyrimai Vakarų Lietu-
voje 2008-2013 m.“ (iki 09 13).
Klaipėdos bei visos Mažosios Lietuvos krašto isto-
riją atspindi muziejuje eksponuojami įvairūs radi-
niai, aptikti archeologinių kasinėjimų metu, daug 
XX a. pradžios miestelėnų apyvokos reikmenų, 
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 istorine 
raida - kalendoriais, saulės, vandens, ugnies, smė-
lio, mechaniniais laikrodžiais.
Ekspozicija „Laikrodininko dirbtuvė“ supažin-
dina 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) Klaipė-
dos padalinio rūsyje supažindinama su partizaniniu 
judėjimu Vakarų Lietuvoje 1945-1954 m., represinė-
mis 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).

PALANGOJE
PALANGOS SENOJI GIMNAZIJA

Jūratės g. 13

Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro gastrolės

23 d. 19 val. romantinė drama visai šeimai L. M. 
Montgomery „Anė iš Žaliastogių“, rež. A. Gluskinas 
(„Bilietai.LT“).
26, 27 d. 19 val. premjera! R. Thomas „Vyras spąs-
tuose“, rež. D. Kazlauskas („Bilietai.LT“).

Šiaulių dramos teatro gastrolės

28 d. 19 val. „Duonkepio žmona“, rež. A. Lebeliū-
nas. 
29 d. 19 val. H. Ibseno „Nora“, rež. S. Račkys (bilie-
tai – gimnazijos kasoje arba www.ticetmarket.lt).

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

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.


