
laisvalaikio  gidas www.ve.lt/laisvalaikis "vakarų ekspresas"2014 m.   rugpjūčio 30 d., šeštadienis 19

ŠEŠTADIENIS, RUGPJŪČIO 30 D.
PPC „Akropolis“  s (Taikos pr. 61, prie knygyno „Pegasas“) 13 val. 

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro pre-
vencinė akcija mažiesiems eismo dalyviams ir jų tėveliams. Prevencijos skyriaus 
pareigūnai renginio metu registruos įvairius daiktus ir kalbės apie saugios 
kaimynystės svarbą. Be to, prie parduotuvės „Zara“ bus statomas didžiausias 
Klaipėdoje „Lego“ miestas. Renginyje „LEGO City @ Lithuania“ dalyvauti kvie-
čiami visi - ir vaikai, ir suaugusieji. Planuojama, kad „Lego“ miestas užims apie 
25 kv. metrus. Statybos vyks šeštadienį-pirmadienį 12-20 val.

Klaipėdos centriniame stadione  s (Sportininkų g. 46) 16 val. 
Lietuvos futbolo A lygos XXV turo rungtynės, susitinka Klaipėdos „Atlantas“ 
ir Šiaulių „Šiauliai“.

Plungės Mykolo Oginskio rūmuose  s 16.30 val. IX tarp-
tautinis Mykolo Oginskio festivalio atidarymas, 17 val. Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro koncertas. Orkestras, vadovaujamas dirigento prof. Juozo 
Domarko, atidarymo koncertą pradės rusų nacionalinės muzikos kūrėjo N. Rims-
kio-Korsakovo simfonine siuita „Šecherazada“. Dar vienas kūrinys, klausytojus 
nuskraidinsiantis į išraiškingo ispaniško šokio sūkurius - M. Ravelio „Bolero“. 
Festivalio koncertų vedėjas - muzikologas Viktoras Gerulaitis.

PIRMADIENIS, RUGSĖJO 1 D.
Naujųjų mokslo metų šventė:  s 8 val. Lietuvininkų aikštėje 

- pirmoji pamoka; 8.45 val. šventinė automobilių kolona miesto gatvėmis.

Klaipėdos „Švyturio“  s
arenoje (Dubysos g. 10) naujieji 
mokslo metai su Donatu Montvydu! 
Nemokami renginiai jaunesniojo am-
žiaus mokiniams: 13 val. neformaliojo 
švietimo įstaigų mugė; 14 val. Klaipė-
dos jaunųjų atlikėjų koncertas. 18 val. 
Donato Montvydo koncertas ir disko-
teka 8-12 klasių mokiniams (į koncertą 
įleidžiami moksleiviai, pateikę bilietą ir 
mokinio pažymėjimą).

Lietuvininkų aikštėje  s 17 val. prasideda šventė „Klaipėda - studentų 
uostas“. Klaipėdos universiteto, Klaipėdos valstybinės kolegijos, LCC Tarptautinio 
universiteto, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, Lietuvos verslo kolegijos 
ir Socialinių mokslų kolegijos bendruomenės pagrindinėmis miesto gatvėmis 
keliaus į Teatro aikštę. Šventinė eisena bus kaip niekad triukšminga, lydima Klai-
pėdos jaunimo teatro, orkestrų, meno kolektyvų! 18 val. Teatro aikštėje studentus 
sveikins Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, uostamiesčio aukštųjų mokyklų 
vadovai. Studentiją savo muzika šildys atlikėjas Petras Daunys bei grupė „Nervas“, 
šventinį vakarą vainikuos grupės „Skamp“ koncertas!

TREČIADIENIS, RUGSĖJO 3 D.
Klaipėdos viešosios Ievos Simonaitytės biblio- s

tekos (Herkaus Manto g. 25) galerijoje 13L 17 val. dailininkės Irinos 
Gerasimovos (Maskva) grafikos parodos „Tau, Kristijonai!..“ atidarymas ir 
K. Donelaičio veikalų paskutinio vertimo į rusų kalbą (Clandestinus) pri-
statymas. Renginyje dalyvaus dailininkė I. Gerasimova (Maskva), rašytojas, 
vertėjas Clandestinus, rašytojas Juozas Šikšnelis, dainininkė Giedrė Zeicaitė. 
Specialus svečias - rašytojas, dizaineris Aleksejus Popovas (Kaliningradas). 
Vakaro vedėja - aktorė Virginija Kochanskytė.

PENKTADIENIS, RUGSĖJO 5 D.
Girulių bibliotekoje s  - bendruomenės namuose (Šlaito 

g. 10A) 17 val. atidaroma fotografijų paroda „Religinės įvairovės pažinimas Lie-
tuvoje“. Ramūno Guigos, Ievos Budzeikaitės, Aurelijos Arlauskienės, Monikos 
Požerskytės, Vidmanto Balkūno, Zitos Stankevičienės fotografijų paroda pristato 
įvairių Lietuvoje esančių religinių bendruomenių gyvenimo akimirkas ir siekia 
informuoti visuomenę apie religinę įvairovę Lietuvoje, atkreipti dėmesį į žmo-
gaus teisę turėti ir reikšti savo įsitikinimus. Parodos atidarymo metu lankytojai 
galės diskutuoti, užduoti klausimus šios srities ekspertams.

Klaipėdos m. savivaldybės viešojoje bibliotekoje s  
(Turgaus g. 8) 17 val. knygos „Viduramžių Lietuvos viešpačiai“ pristatymas. 
Renginio metu bus galima pasigrožėti dailininko Artūro Slapšio tapytais 
valdovų, susijusių su Žemaitija, portretais (eksponuojami tik renginio metu), 
bus pristatytas Karšuvos tvirtovės XIII amžiaus rekonstrukcijos planas. 
Greičiausiai iš čia 1252 metais Alminas su žemaičiais ir sembais atvyko ir 
tris kartus organizavo Klaipėdos pilies apgultį. Renginyje dalyvaus knygos 
autoriai: paveikslų dailininkas A. Slapšys, istorikai Inga ir Tomas Baranauskai, 
mecenatas Antanas Gedvilas, leidyklos atstovai.
Algirdo KUBAIČIO, Eltos, “Vakarų ekspreso”, “Respublikos” archyvų ir organizatorių nuotr.

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

TEATRAS
KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS 

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

www.klaipedosmuzikinis.lt, „Bilietai.LT“

09 13 d. 18.30 val. premjera! I. Kalmano operetė 
„Misteris X“ („Cirko princesė“) (iki 08 31 d. 27 Lt 
(7,82 €), vėliau - 37 Lt (10,72 €)).
09 14 d. 12 val. Kolonų salėje muzikinė pasaka 
vaikams „Tinginėlių kaimas“ pagal V. V. Landsber-
gio knygą „Tinginių pasakos“ (15 Lt (4,34 €)).
09 20 d. 18.30 val. šokio spektaklis „Altorių šešėly“ 
(iki 09 07 d. 27 Lt (7,82 €), vėliau - 37 Lt (10,72 €)).
09 21 d. 12 val. Kolonų salėje muzikinė pasaka 
vaikams pagal klasikines lopšines „Verpalų pasa-
kos“ (15 Lt (4,34 €)).
09 21 d. 17 val. Kolonų salėje koncertas „O mielas 
drauge“ (22 Lt (6,37 €)).
09 26 d. 18.30 val. Z. Liepinš muzikinė drama 
„Adata“ (iki 09 11 d. 23 Lt (6,66 €), vėliau - 32 Lt 
(9,27 €)).
09 27 d. 18.30 val. koncertas Tarptautinei muzi-
kos dienai J. Brahms „Vokiškasis requiem“ (iki 09 
14 d. 14 Lt (4,05 €), vėliau - 20 Lt (5,79 €)).
09 28 d. 13 val. A. Kučinsko opera vaikams „Bul-
vinė pasaka“ (iki 09 14 d. 14 Lt (4,05 €), vėliau - 20 
Lt (5,79 €)).

RENGINIAI
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

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

Šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzika“ 

09 19 d. 18 val. festivalio atidarymas. Šokio 
spektaklis „Paikos mergaitės maldos“ arba „Kam-
bariai. Istorijos be pabaigos“, atlieka Klaipėdos 
kamerinis orkestras, meno vadovas ir solistas Min-
daugas Bačkus (violončelė), solistai L. Valickas, A. 
Strimaitis (smuikai); 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“, J. Bieliauskienė, J. 
Morozova (fortepijoninis duetas), dirigentas V. Au-
gustinas. 17 val. prieškoncertinis susitikimas.
09 30 d. 18 val. „Gimęs laukiniam smūgiui“, at-
lieka ansamblis „Giunter Percussion“, dalyvauja A. 
Januševičius (trimitas).
Bilietai 30 Lt (8,69 €), studentams, moksleiviams, 
senjorams - 10 Lt (2,90 €).

Kiti renginiai

30 d. 10-19 val., 31 d. 10-17 val. istorinio Bu-
dos ir kitų budizmo mokytojų iš Tibeto, Indijos, 
Korėjos, Kinijos relikvijų paroda (nemokamai).

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

kasa dirbs nuo liepos 28 d.

09 22 d. 19 val. Pilies teatro spektaklis T. Bartajos 
„Žaislinis pistoletas“, rež. A. Vizgirda (15 Lt (4,34 
€), „Tiketa“).
09 28 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų“ spek-
taklis vaikams „Trys paršiukai ir vilkelis“, rež. A. 
Juškevičienė (12 Lt (3,47 €), „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 ir diskoteka (5 Lt, būtina pateikti mokinio 
pažymėjimą).

Tarptautinis V. Garasto taurės vyrų krepšinio turnyras 

09 16 d. 17.30 val. „Dnepr“ - „Žalgiris“; 20 val. 
„Neptūnas“ - „Ventspils“ (Palangos sporto arenoje 
17.30 val. „Khimki“ - „Budivelnik“; 20 val. „Lie-
tuvos rytas“ - „Šiauliai“).
09 17 d. 17.30 val. „Ventspils“ - „Žalgiris“; 20 val. 
„Neptūnas“ - „Dnepr“ (Palangoje 17.30 val. „Khimki“ 
- „Šiauliai“; 20 val. „Lietuvos rytas“ - „Budivelnik“).
09 18 d. 17.30 val. „Ventspils“ - „Dnepr“; 20 
val. „Neptūnas“ - „Žalgiris“ (Palangoje 17.30 val. 
„Budivelnik“ - „Šiauliai“; 20 val. „Lietuvos rytas“ 
- „Khimki“).
09 20 d. 15 val. „Klaipėda 1“ - „Palanga 2“; 17.30 
val. „Klaipėda 2“ - „Palanga 1“ (Palangoje 15 val. 
„Palanga 4“ - „Klaipėda 3“; 17.30 val. „Palanga 
3“ - „Klaipėda 4“).

09 21 d. 15 val. „Klaipėda 2“ - „Palanga 2“; 17.30 
val. „Klaipėda 1“ - „Palanga 1“ (Palangoje 15 val. 
„Palanga 4 - „Klaipėda 4“; 17.30 val. „Palanga 3“ 
- „Klaipėda 3“).
Bilietas 15 Lt (4,34 €), galioja į abejas dienos rung-
tynes (Palangoje - 12 Lt (3,48 €)).

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

klaipedatkc.lt

09 09 d. 15 val. vaikų istorinio žurnalo „Gimtosios 
istorijos puslapiai“ pristatymas.
09 24 d. 15 val. Klaipėdos baltarusių bendruome-
nė „Krynica“ kviečia į vakarą „Draugų būryje“. Tėvo 
Oleg Štelman fotodarbų parodos pristatymas.
09 25 d. 17 val. Klaipėdos žydų bendruomenė 
kviečia į renginį, skirtą kantoriaus Michailo Alek-
sandrovičiaus 100-mečio jubiliejui. Knygos prista-
tymas.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

09 03 d. 17 val. galerijoje 13L Irinos Gerasimovos 
(Maskva) grafikos parodos „Tau, Kristijonai!..“ ati-
darymas ir K. Donelaičio veikalų paskutinio verti-
mo į rusų kalbą (Clandestinus) pristatymas.

I a. hole Violetos Harvey fotografijų paroda „To-
lima artima Portugalija“ (iki 09 05).
III a. hole Šarūno Leonavičiaus piešinių paroda 
„Vėjas rėjose“ (iki 09 10).
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

09 05 d. 17 val. atidaroma fotografijų paroda 
„Religinės įvairovės pažinimas Lietuvoje“ 
(iki 09 14).
Virginijos Urbonavičienės akvarelės darbų 
paroda „Kelias prie jūros“ (iki 08 31). Baltijos 
gimnazijos mokinių darbų paroda „Veju vėją vė-
trunge“ (iki 09 01).

Centrinė biblioteka, Turgaus g. 8

09 05 d. 17 val. knygos „Viduramžių Lietuvos 
viešpačiai“  bei valdovų portretų, susijusių su Že-
maitija, pristatymas.

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus 
paroda „Vakarų vėjai“, skirta K. Donelaičio 300- 
mečiui (iki 09 28).
Artūro Šeštoko fotografijų paroda „Nutylėtos 
istorijos“ (iki 09 28). 
Rezidentūros projektas „Kelionių agentūra“: Nino 
Kvrivishvili (Gruzija) meninės tekstilės paroda 
„Tremtinio lagaminas“ (iki 09 21); Verenos 
Issel (Vokietija) paroda „Neringa“ (iki 09 28).

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).

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Vėžliukai nindzės“ (3D, veiksmo komedija, 
N-13) - 10.45, 13.15, 15.45, 18.20, 21.20 (2, 3 d. 
seansas vyks 21.50 val.) val.; naktinis seansas 30, 
4 d. 23.40 val.

„Kaukazo belaisvė“ (nuotykių komedija, rusų k., 
N-13) - 14, 16.15, 19.20, 21.35 val.; naktinis sean-
sas 30, 4 d. 23.50 val.
„Nuodėmių miestas 2“ (3D, veiksmo trileris, 
N-18) - 30-1, 4 d. 16.30, 19, 20.45 val.; 2, 3 d. 19.30, 
20.45 val.; naktinis seansas 30, 4 d. 23.15 val.
„Radviliada“ (istorinė kino juosta apie Lietuvos 
didikus Radvilas, liet. k., V) - 14.55 val.
„Mėnesienos magija“ (romantinė komedija, 
N-13) - „Moters“ kino premjera 3 d. 19.10 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“ (dubl. liet. 
animac., V) - 3D: 13.05, 15.10, 17.15 val.; 2D: 11, 
14.40 val.
„Liusi“ (fantastinis veiksmo trileris, N-16) - 17, 
19.10 (3 d. seansas nevyks), 21.40 val.; naktinis 
seansas 30, 4 d. 23.59 val.
„Nesunaikinami 3“ (veiksmo komedija, N-13) - 
13.45 (2, 3 d. seansas nevyks), 21.15 val.
„Nematomas frontas“ (liet. dokumentika, 
N-13) - 12.50, 16.45 val.
„Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“ 
(romantinė muzikinė drama, N-7) - 3D: 11.15 val.; 
2D: 18.50 val. (2, 3 d. seansai nevyks).
„Kumba“ (dubl. liet. animac., V) - 10.15 val.
„Kaip prisijaukinti slibiną 2“ (dubl. liet. ani-
mac., V) - 12.15 val.
„Ozo legendos: sugrįžimas į Smaragdų mies-
tą“ (muzikinis animac., dubl. liet., V) - 11.30 val.
„Šimto žingsnių kelionė“ (komedija, N-7) - 
18.30 val.
„Heraklis“ (veiksmo, nuotykių trileris, N-13) - 31, 
4 d. 21.20 val.
„Galaktikos sergėtojai“ (fantastinis nuotykių, 
N-13) - 30, 1 d. 21.20 val.
„Smurfai 2“ (dubl. liet. animac., V) - vasaros akci-
ja vaikams 10.30 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

Šis savaitgalis – paskutinis, kai galima ap-
lankyti Lietuvos jūrų muziejaus ekspozicijas. 
Nuo pirmadienio akvariumas ir kitos ekspozicijos 
uždaromos rekonstrukcijai. Muziejus dirba 
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 namams“ 
(iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių).
Gargždų kultūros centro vaikų dailės studijos ir Vėžai-
čių „Nomedos“ dailės klubo paroda „Kėdė“; Klaipė-
dos 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“.
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 istoriją 
atspindi muziejuje eksponuojami įvairūs radiniai, ap-
tikti archeologinių kasinėjimų metu, daug XX a. pra-
džios 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.

cmyk


