
Juodkrantėje (Gintaro  s
įlankoje) 19.30 val. rudens lygia-
dienio šventė „Liepsnojančios skulp-
tūros akustinių spalvų fone“. Šventės 
metu atsisveikinsime su žiemoti iške-
liaujančia saule ir paminėsime Baltų 
vienybės dieną. Muzikos kūrybos 
studijos „Donis“, folkloro ansamblių 
„Giedružė“ ir „Aušrinė“ akustinių 
spalvų fone ant vandens suliepsnos 
visą vasarą lankytojus džiuginusios 
nendrinės skulptūros.

ANTRADIENIS, RUGSĖJO 23 D.
Klaipėdos koncertų salėje  s

18 val. šiuolaikinės muzikos festivalis „Per-
mainų muzika“: „Įsivaizduojamas peizažas“, 
atlieka „Amadinda Percussion Group“ 
(Vengrija): Z. Rácz, Z. Váczi, A. Holló, K. 
Bojtos. Programoje: A. Holló, T. de Mey, E. 
Cole, J. Cage, E. Séjourné, S. Reich kūriniai. 
„Amadinda Percussion Group“ šiandien 
laikomas vienu originaliausių mušamųjų 
instrumentų ansamblių pasaulyje. Nuo pat 
įsikūrimo pradžios jis ne tik atlieka svar-
biausius mušamųjų repertuaro kūrinius, 
bet ir inicijuoja naujus šiuolaikinių kompozitorių opusus. Perkusijos meistrų pasirodymas stulbins įtaiga, menine 
išmone ir vizualumu. 17 val. vyks prieškoncertinis susitikimas.

TREČIADIENIS, RUGSĖJO 24 D.
Klaipėdos koncertų salėje  s 18 val. Aktorių 

trio: Kostas Smoriginas (vokalas, gitara), Olegas Ditkovs-
kis (vokalas, gitara), Saulius Bareikis (vokalas, gitara). 
Nuoširdžiai įsimylėję dainą, trys puikiai žinomi Lietuvos 
aktoriai susibūrė į kolektyvą, nuo 1995 m. žinomą Aktorių 
trio vardu. Grupė žaibiškai tapo populiari. Švelnūs gitaros 
virpesiai ir nepamirštami bei su niekuo nesumaišomi 
aktorių balsai gali suvirpinti kiekvieno klausytojo širdį 
tikru, nuoširdžiu, žadinančiu gyvenimui garsu. Koncerte 
skambėsiančios autorinės dainos ir baladės įsups į ro-
mantikos ir jausmingų prisiminimų verpetą.

Plungės Mykolo Oginskio rūmuose  s 18 val. IX tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis: Klaipėdos 
valstybinio muzikinio teatro simfoninio orkestro koncertas. Dalyvauja Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 
choras ir Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, solistai: Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Stein Skjervold 
(baritonas). Programoje: J. Bramso „Reqviem“. 

KETVIRTADIENIS, RUGSĖJO 25 D.
Klaipėdos koncertų salėje s  18 val. šiuolaikinės muzikos 

festivalis „Permainų muzika“: „Jeruzalės vartai“, atlieka Klaipėdos 
kamerinis orkestras (meno vadovas M. Bačkus), Klaipėdos choras „Au-
kuras“ (meno vadovas A. Vildžiūnas), dirigentė Mirga Gražinytė-Tyla 
(Lietuva-Vokietija), dalyvauja R. Gražinis. Programoje: B. Kutavičiaus 
„Jeruzalės vartai“. Ciklą inspiravo Naujajame Testamente aprašytos 
Naujosios Jeruzalės vizijos. Už šį kūrinį autorius pelnė Lietuvos na-
cionalinę premiją. M. Gražinytė-Tyla nuo mažens augo dainuodama 
Kutavičių. Dabar šio iškilaus autoriaus muziką ji atlieka su užsienio 
orkestrais. 17 val. vyks prieškoncertinis susitikimas.

PENKTADIENIS, RUGSĖJO 26 D.
Viešbutyje „Europa City Aurora“ s  (Nemuno g. 51) 12 val. prasideda Vestuvių paroda, truksianti 

2 dienas. Parodos lankytojai turės galimybę apsilankyti seminaruose, kuriuos ves savo srities profesionalai - ves-
tuvių planuotojai, grožio specialistai, dvasiniai vadovai. Vyks ir įvairūs renginiai, koncertai bei konkursai, bus 
siekiama net kelių rekordų. Bene daugiausia dėmesio turėtų sulaukti konkursas „Pora 2015“, skirtas būsimiems 
jaunavedžiams.

Klaipėdos koncertų salėje s  18 val. šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzika“: „Miestai ir 
lėktuvai“, atlieka Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ (meno vadovas V. Augustinas), vokalinis 
ansamblis „Balsai“ (meno vadovas E. Kaveckas), Deividas Norvilas (tenoras), Jekaterina Bieliauskienė, Julija Moro-
zova (fortepijoninis duetas), Pavel Giunter (perkusija), Klaipėdos Vydūno gimnazijos vokalinis ansamblis (vadovė 
I. Bertulienė), dirigentas Vaclovas Augustinas. Programoje: E. Whitacre, V. Bartulio, D. Zakaro, B. Chilcott, L. Berio 
kūriniai. Šiuolaikiniai miestai, išraizgyti gatvių, lėktuvai, svaiginantys ir bauginantys greičio bei aukščio palaima... 
Programa kvies stebėtis, svajoti, skraidyti. 17 val. - prieškoncertinis susitikimas.

Kultūros centre Žvejų rūmuose  s 18 val. Klaipėdos dramos teatro premjera! Yasmina Reza „Po 
atsisveikinimo“, rež. Alvydas Vizgirda, kompozitorius G. Kizevičius, scenografė G. Brazytė, vaidina D. Meškauskas, 
I. Reklaitis, E. Barauskaitė, R. Pelakauskas, R. Šaltenytė, T. Gailiutė. Po tėvo laidotuvių broliai ir seserys, meilužiai, 
vyrai ir žmonos susitinka gedulingoje lapkričio ryto pilkumoje. Keletui valandų jie tampa visiškai izoliuoti nuo 
pasaulio. Liūdna? Nuobodu? Anaiptol - čia vyksta tikrų tikriausia juokinga tragedija... Spektaklis bus rodomas ir 
šeštadienį.

LDM Prano Domšaičio galerijoje s  (Liepų g. 33) 18 val. Rūtos Kociūtės-Agafonovienės (sopranas) 
ir Tamaros Prokopovič (fortepijonas) koncertas „Rudens melodijų sūkury“, skirtas kūrybinės veiklos jubiliejui. Da-
lyvauja: Natalija Blauberg (fortepijonas), Irena Petrulionienė (mecosopranas), Vytautas Kliukinskas (bosas).

Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre s  18.30 val. Z. Liepinio muzikinė drama „Adata“ 
(N-14), rež. Ramūnas Kaubrys. Andros Manfeldės autobiografinio romano motyvais sukurta „Adata“ - istorija apie 
žmones, kuriuos kasdien matome savo mieste, rajone ar gatvėje. Šios muzikinės dramos centre - jauna mergina 
Krista, kuri, dėl įvairių aplinkybių patekusi į gyvenimo purvą, skęsta jame iki pat dugno. Spektaklyje paliečiamos 
narkomanijos, alkoholizmo, asmenybės degradacijos temos.

ŠEŠTADIENIS, RUGSĖJO 20 D.
Klaipėdos lėlių teatre s  (Vežėjų g. 4) 12 ir 14 val. lėlių vaidi-

nimas kūdikiams „Labas, mažyli“, rež. Karolina Jurkštaitė. Lavinamasis 
formos, ritmo ir spalvų reginys skirtas auditorijai nuo gimimo iki trejų 
metų. Spektaklis sukurtas remiantis JAV mokslininko ir pedagogo Gleno 
Domano metodika. Tai meninė meditacija, kurios pagrindas - ne tradi-
cinis draminis siužetas, o muzika, garsas, ritmas, kontrastingos spalvos, 
įvairios formos.

Klaipėdos centriniame stadione  s (Sportininkų g. 46) 12 val. Lietuvos futbolo A lygos 28 turo rung-
tynės, susitinka „Klaipėdos granito“ ir „Trakų“ komandos.

Kultūrinėje erdvėje „I love Palanga“ s  (Vytauto g. 39A, Palanga) Europos paveldo dienų renginiai 
„Istoriniai pasivaikščiojimai: XX a. pr. Palanga“: 12 val. „Grafo žygis“ (orientacinės varžybos vaikams ir jaunimui); 
14 val. pažintinis pasivaikščiojimas po istorinę Palangos miesto dalį; 17 val. jaunųjų Palangos atlikėjų koncertas, 
dalyvauja Kajus Venslovas, Andrius Šarka ir kt., simbolinė „Grafo Tiškevičiaus“ pyrago degustacija, tausojančio 
ūkininkavimo turgelis; 19 val. kelionė laiku su istoriku Jūračiu Liachovičiumi.

Klaipėdos piliavietėje s  (Pilies g. 4) 13 val. asociacijos „Baltų unija“ Klaipėdos apskrities latvių asociacija 
„Atpūta“ kviečia į tradicinę jubiliejinę X Baltų vienybės šventę. Jos metu veiks latvių tautodailininkų paroda, dalyvaus 
Klaipėdos, Palangos meno kolektyvai bei svečiai iš Latvijos, bus giedamas baltų himnas ir kt. 17 val. Palangoje, ant 
Birutės kalno, šventės tęsinys „Apkabinkime Baltijos jūrą 25“, 19.30 val. ant Palangos tilto žuvusiųjų jūroje pagerbimo 
ceremonija „Niekas ir nė vienas nėra užmirštas“. Sekmadienį 12 val. Girulių bendruomenės namuose (Šlaito g. 10A) 
vyks Latvijos ir Klaipėdos meno kolektyvų koncertas, skirtas Baltų vienybės dienai.

Klaipėdos „Švyturio“ arenoje s  (Dubysos g. 10) 15 ir 17.30 val. Vlado Garasto taurės krepšinio turnyras, 
skirtas Klaipėdos krepšinio klubo „Neptūnas“ 50 metų jubiliejui paminėti. Pusfinalio rungtynėse susitiks: 15 val. 
„Lietuvos rytas“ – „Žalgiris“; 17.30 val. „Neptūnas“ – „Khimki“ (Palangos sporto arenoje 15 val. „Šiauliai“ – „Ventspils“; 
17.30 val. „Budivelnik“ – „Dnepr“). Nuo antradienio vykstantis turnyras artėja prie pabaigos. Jame kaunasi 8 ko-
mandos: Klaipėdos „Neptūnas“, Kauno „Žalgiris“, Vilniaus „Lietuvos rytas“, Šiaulių „Šiauliai“, Maskvos srities „Khimki“ 
(Rusija), Latvijos „Ventspils“, Ukrainos Kijevo „Budivelnik“ ir Dnepropetrovsko „Dnepr“.

Plungės Mykolo Oginskio rūmuose  s 17 val. IX tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis: Nacionali-
nės M. K. Čiurlionio menų mokyklos simfoninio orkestro koncertas, meno vadovas ir dirigentas Martynas Staškus, 
solistai: Saulė Pavilionytė (fleita), Laura Staponkutė (smuikas), Gustė Barbora Butvydaitė (altas). Programoje: M. K. 
Oginskio, M. K. Čiurlionio, R. Šerkšnytės, M. Brucho, G. Bizet kūriniai.

Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre s  (Danės g. 19) 18.30 val. šokio spektaklis 
„Altorių šešėly“ pagal V. Mykolaičio-Putino romaną, rež. Ramūnas Kaubrys, choreogr. Aurelijus Liškauskas, šoka A. 
Liškauskas, A. Krasauskaitė, I. Briazkalovaitė, B. Molytė, M. Černeckas, S. Laukaitis ir kt. Pagrindinė spektaklio tema 
- žmogaus pašaukimo ir gyvenimo prasmės bei savęs pažinimo kelias, žmogiškosios meilės ieškojimas; kunigo ir 
poeto pašaukimo priešprieša.

Nidos Tomo Mano muziejuje s  (Skruzdynės g. 17) 18 val. festivalio „Vox academia“ koncertas „Tango 
vakaras“, atlieka ansamblis „4 tango“: Kristina 
Žebrauskaitė (akordeonas), Birutė Bagdonie-
nė (altas), Donatas Bagurskas (kontrabosas), 
Feliksas Zakrevskis (fortepijonas). Ansamblis 
pristatys savo mylimiausių ir publikos mėgs-
tamiausių kūrinių retrospektyvą. Programoje 
svarbiausią vietą užima tango revoliucionie-
riaus A. Piazzolla opusai.

SEKMADIENIS, RUGSĖJO 21 D.
Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre s  (Kolonų salėje) 12 val. muzikinė pasaka 

vaikams (iki 4 metų) „Verpalų pasakos“, rež. Rūta Bunikytė. Spektaklo metu išgirsite F. Mendelsono, J. Bramso, V. A. 
Mocarto, E. Grygo, R. Paulo, G. Šeringo, V. Jakovlevo klasikines lopšines. Aukštai aukštai debesyse stovi namelis, 
kuriame gyvena sapnų senelės. Jos mezga vaikams sapnus, kuriuose nauji ir žinomi objektai, pasakų personažai 
ir mylimi žaislai...

Klaipėdos lėlių teatre s  (Vežėjų g. 4) 12 val. lėlių vaidinimas patiems mažiausiems „Apapa“, rež. Gintarė 
Radvilavičiūtė, vaidina Donatas Savickis ir Amanda Račkauskytė. Tai trumpų istorijėlių, kuriose veikia paukšteliai, 
gyvulėliai, vėrinys. Spektaklio veikėjais tampa ir tėveliai...

Klaipėdos lėlių teatre  s 14 val. premjera! Lietuvių 
liaudies pasaka pagal Oskarą Milašių „Auksaplaukis ir Žvaigž-
duolė“, rež. Karolina Jurkštaitė, aktorė Erika Mažulienė. Šioje 
pasakoje nėra vienos pagrindinės temos. Kaip ir kiekvienas 
žmogus, Auksaplaukis ir Žvaigžduolė eina savo gyvenimo 
keliu, susiduria su gėriu ir blogiu, išgyvena drąsą ir tikėjimą, 
bevaikystės dramą ir gyvenimiškus stebuklus. Spektaklis 
skirtas vaikams nuo 4 metų.

Klaipėdos „Švyturio“ arenoje s  15 ir 17.30 val. Vlado Garasto taurės krepšinio turnyro finalinės rung-
tynės: 15 val. „Lietuvos rytas“ – „Neptūnas“; 17.30 val. „Khimki“ – „Žalgiris“ (Palangoje 15 val. „Šiauliai“ – „Dnepr“; 
17.30 val. „Budivelnik“ – „Ventspils“).

Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre s  (Kolonų salėje) 17 val. kamerinis koncertas „O 
mielas drauge“, atlieka: solistai A. Dovydaitienė, J. Grikšienė, R. Ulteravičiūtė, Š. Juškevičius, V. Pupšys, R. Spalinskas; V. 
Lenkšaitė (fleita), R. Grigaitis (kontrabosas), K. Nevulis (akordeonas), E. Federavičius (mušamieji). Koncerte skambės 
ištraukos iš G. Kuprevičiaus miuziklų „Ugnies medžioklė su varovais“, „Devynbėdžiai“, „Veronika“, K. Antanėlio miuziklo 
„Meilė ir mirtis Veronoje“, V. Ganelino „Velnio nuotaka“, R. Radzevičiaus roko operos „Jūratė ir Kastytis“ ir kt.

PIRMADIENIS, RUGSĖJO 22 D.
Klaipėdos koncertų salėje s  (Šaulių g. 36) 19 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 aktorius anglus atsitiktinai pasiekia žinia, kad Amerikoje senyva dama prieš mirtį ketina užrašyti pa-
likimą dviem seniai nematytiems sūnėnams iš Anglijos. Aktoriai nusprendžia apsimesti giminaičiais ir pasiglemžti 
pinigus...

Kultūros centre Žvejų rūmuose  s (Taikos pr. 70) 19 val. Klaipėdos Pilies teatro spektaklis T. Bartajos 
„Žaislinis pistoletas“, rež. Alvydas Vizgirda, vaidina V. Gruodytė, V. Ptašinskaitė, R. Šeputis, D. Žilinskas. Žinomas 
aktorius ir režisierius Joramas renka aktorius Šekspyro dramos „Romeo ir Džuljeta“ pastatymui. Konkurse nuspren-
džia dalyvauti moksleivė Medėja. Deja, ji nepalieka jokio įspūdžio. Įsižeidusi Medėja skuba namo, susiranda daiktą, 
panašų į pistoletą, ir sugrįžta į teatrą...
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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

26, 27 d. 18 val. premjera! Y. Reza „Po atsisveiki-
nimo“ (pašnekesiai Luaro dvare), rež. A. Vizgirda.

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

20 d. 18.30 val. šokio spektaklis „Altorių šešėly“ 
(37 Lt (10,72 €)).
21 d. 12 val. Kolonų salėje muzikinė pasaka vai-
kams pagal klasikines lopšines „Verpalų pasakos“ 
(15 Lt (4,34 €)).
21 d. 17 val. Kolonų salėje koncertas „O mielas 
drauge“ (22 Lt (6,37 €)).
26 d. 18.30 val. Z. Liepinš muzikinė drama „Ada-
ta“ (32 Lt (9,27 €)).
27 d. 18.30 val. koncertas Tarptautinei muzikos 
dienai J. Brahms „Vokiškasis requiem“ (20 Lt (5,79 
€)).
28 d. 13 val. A. Kučinsko opera vaikams „Bulvinė 
pasaka“ (20 Lt (5,79 €)).

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

20 d. 12 ir 14 val. lėlių vaidinimas kūdikiams „La-
bas, mažyli“, rež. K. Jurkštaitė.
21 d. 12 val. lėlių vaidinimas patiems mažiau-
siems „Apapa“, rež. G. Radvilavičiūtė.
21 d. 14 val. naujiena! Popietė su pasaka. Lietu-
vių liaudies pasaka pagal O. Milašių „Auksaplaukis 
ir žvaigžduolė“, rež. K. Jurkštaitė.

RENGINIAI
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

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

Šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzika“ 

23 d. 18 val. „Įsivaizduojamas peizažas“, atlieka 
„Amadinda Percussion Group“ (Vengrija). 17 val. 
prieškoncertinis susitikimas.
25 d. 18 val. „Jeruzalės vartai“, atlieka Klaipėdos 
kamerinis orkestras, choras „Aukuras“, dirigentė 
M. Gražinytė-Tyla (Lietuva-Vokietija). 17 val. 
prieškoncertinis susitikimas.
26 d. 18 val. „Miestai ir lėktuvai“, atlieka Vilniaus 
miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“, voka-
linis ansamblis „Balsai“, J. Bieliauskienė, J. Moro-
zova (fortepijoninis duetas), dirigentas V. Augusti-
nas. 17 val. prieškoncertinis susitikimas.
30 d. 18 val. „Gimęs laukiniam smūgiui“, atlieka 
ansamblis „Giunter Percussion“, dalyvauja A. Janu-
ševičius (trimitas).
Bilietai 30 Lt (8,69 €), studentams, moksleiviams, 
senjorams - 10 Lt (2,90 €).
10 03 d. 18 val. „Džiaugsmas ir šviesa“, atlieka 
Mūza Rubackytė (fortepijonas, Lietuva-Prancūzi-
ja-Šveicarija) (30 Lt (8,69 €), 50 Lt (14,48 €), tai-
komos nuolaidos).

Kiti renginiai

22 d. 19 val. „Domino“ teatro komedija „Prima-
donos“ („Bilietai.LT“).
24 d. 18 val. Aktorių trio: Kosto Smorigino, Olego 
Ditkovskio ir Sauliaus Bareikio koncertas („Bilietai.
LT“).
29 d. 19 val. „Domino“ teatro komedija „Bus sun-
ku“ („Bilietai.LT“).

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

Tarptautinis V. Garasto taurės vyrų krepšinio turnyras 

20 d. pusfinaliai: 15 val. „Lietuvos rytas“ – „Žalgi-
ris“; 17.30 val. „Neptūnas“ – „Khimki“ (Palangoje 
15 val. „Šiauliai“ – „Ventspils“; 17.30 val. „Budi-
velnik“ – „Dnepr“).
21 d. finalai: 15 val. „Lietuvos rytas“ – „Neptū-
nas“; 17.30 val. „Khimki“ – „Žalgiris“ (Palangoje 
15 val. „Šiauliai“ – „Dnepr“; 17.30 val. „Budivel-
nik“ – „Ventspils“).
Bilietas 15 Lt (4,34 €), galioja į abejas dienos rung-
tynes (Palangoje - 12 Lt (3,48 €)).

KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI
Taikos pr. 70, tel. 300118,  

www.zvejurumai.lt, kasa dirbs nuo liepos 28 d.

22 d. 19 val. Pilies teatro spektaklis T. Bartajos 
„Žaislinis pistoletas“, rež. A. Vizgirda (15 Lt (4,34 
€), „Tiketa“).

28 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų“ spektaklis 
vaikams „Trys paršiukai ir vilkelis“, rež. A. Juškevi-
čienė (12 Lt (3,48 €), „Tiketa“).
28 d. Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai: 
15 val. Klaipėdos pagyvenusių žmonių asociacijos 
kolektyvų koncertas „Dainuojanti vėtrungė“; 17 
val. Vitalijos Katunskytės geriausių dainų koncer-
tas „Atverkime širdis“ (bilietas į abu renginius 10 
Lt (2,90 €), senjorams, pateikusiems pažymėjimą, 
- 2 Lt (0,58 €), „Tiketa“).
10 04 d. 18 val. Tarptautinei mokytojo dienai - 
Latvijos nacionalinio baleto spektaklis „Operos 
vaiduoklis“ ir ištraukos iš baleto klasikos šedevrų 
(63-123 Lt (18,25-35,62 €), „Bilietai.LT“).

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

www.klaipedatkc.lt

24 d. 15 val. Klaipėdos baltarusių bendruomenė 
„Krynica“ kviečia į vakarą „Draugų būryje“. Tėvo 
Oleg Štelman fotodarbų parodos pristatymas.
25 d. 17 val. Klaipėdos žydų bendruomenė kviečia 
į renginį, skirtą kantoriaus Michailo Aleksandrovi-
čiaus 100-mečio jubiliejui. Knygos pristatymas.
Veikia medžio skulptoriaus Petro Balsio darbų 
parodėlė „Rudens elegija“ (iki 09 22). Parodą 
galima aplankyti I, III, V 13-15 val.; II, IV 14-16 
val.

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Bažnyčių g. 4, www.kulturpolis.lt

Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2

20 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Kūrybos popietė 
fotografijos parodoje“. Informacija ir registracija 
tel. (8 46)313691 bei el. p. virginija@kkkc.lt. Už-
siėmimas mokamas.

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

26, 27 d. projekto „Dizaino manufaktūra“ ne-
mokamos knygos viršelio kūrybinės dirbtuvės. 
Kursime viršelį A. Stanevičiaus fotoalbumui „Ro-
mantiškoji Klaipėda“. Dalyvių skaičius - ribotas. 
Informacija ir registracija tel. 8 618 14506 bei el. 
p. inga@kkkc.lt iki š. m. rugsėjo 24 d.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

22, 29 d. 11 val. „Lopšinės ir žaidinimai“ besilau-
kiančioms ir kūdikius auginančioms šeimoms (ne-
mokamai, inf. ir registracija tel. (8 46) 312113).
23, 24, 30 d. 17 val. „Tradiciniai lietuvių liaudies 
žaidimai“ visai šeimai (Vežėjų g. 4, Lėlių teatro 
kiemelyje, nemokamai, inf. ir registracija tel. (8 
46) 312113).

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Pempininkų filialas, Taikos pr. 79/81A

22 d. 18 val. susitikimas su knygos „Valgau ir lie-
knėju, klubo kalendorius - ką valgyti visus metus ir 
kiekvieną dieną“ autore Alma Mieliauskiene. Bus 
galima įsigyti knygą ir užsiregistruoti klubo pas-
kaitoms. Renginys nemokamas.

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

24 d. 15 val. projektas jaunimui „Moksliukai - 
madingi: mokslinės literatūros bumas“: greito ir 
efektyvaus skaitymo seminaras „Mūsų smegenys 
gali daug daugiau“ su treneriu Aivaru Pranaraus-
ku.

SIMONO DACHO NAMAI
Jūros g. 7

21 d. 16 val. programa norintiesiems susipažinti 
su Sahadža jogos meditacijos metodu. Renginys 
nemokamas.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

20 d. Klaipėdos knygų mugė:
11 val. Atviroje erdvėje jaunimui mokymas 
moksleiviams „Skaitykite greičiau, atsiminkite 
daugiau“.
12 val. Gerlacho palėpėje Liudos Petkevičiūtės 
knygų vaikams „Raudona“ ir „Vištelė Put Pututė“ 
sutiktuvės.
13 val. Konferencijų salėje klasikinės muzikos 
koncertas „Rudenio laiškai“, dalyvaus Raimondas 
Butvila (smuikas), Zecharia Plavin (fortepijonas).
14 val. Vokiškų leidinių bibliotekoje knygos 
„Technika monumentaliosios tapybos pamoko-
se“ autorius Jonas Želkauskas kviečia moksleivius 
į kūrybines dirbtuves.
14.30 val. Konferencijų salėje prancūzų rašytojo 
M. Tournies knygos „Girių karalius“ pristatymas ir 
Dž. Malkovičiaus pagal šį romaną režisuoto filmo 
peržiūra.
16 val. Gerlacho palėpėje filmo „Legenda apie 
Suramo tvirtovę“peržiūra.
17 val. Konferencijų salėje dainuojamosios poe-
zijos vakaras: Žydrės Adomaitienės dainas atliks 
Žydrė ir Liuda.
22 d. 18 val. kavinėje „Pauzė“ atidaroma latvių 
tekstilininkės Lyvos Kapralės paroda „Užsisvajo-
jau“.

24 d. 17 val. Konferencijų salėje Jūratės Sučylai-
tės eilėraščių knygos „Žodžio laukai“ pristatymas. 
Dalyvaus: autorė, poetas D. Sobeckis, literatūro-
logai R. Skunčikas ir M. Šidlauskas, KU leidyklos 
direktorė L. Zemlienė. Muzikuos pianistas Saulius 
Šiaučiulis.
26 d. 17 val. Renginių salėje vyks knygos „Ora 
et labora. Palendriai“ pristatymas. Dalyvaus: 
Palendrių vienuolyno prioras tėvas Kazimieras 
Milaševičius, sesuo Gabrielė Vasiliauskaitė, foto-
menininkas Rimantas Dichavičius, menotyrinin-
kė Danguolė Ruškienė.

BALTŲ VIENYBĖS ŠVENTĖ
20 d. 13 val. Klaipėdos piliavietėje - asociacijos 
„Atpūta“ rengiama jubiliejinė X Baltų vienybės 
šventė, dalyvaus Klaipėdos, Palangos meno ko-
lektyvai bei svečiai iš Latvijos, vyks latvių tauto-
dailininkų paroda. 17 val. Palangoje, ant Birutės 
kalno, šventė „Apkabinkime Baltijos jūrą 25“, 
19.30 val. ant Palangos tilto žuvusiųjų jūroje 
pagerbimo ceremonija. 21 d. 12 val. šventė tęsis 
Girulių bendruomenės namuose (Šlaito g. 10A), 
dalyvaus Latvijos ir Klaipėdos meno kolektyvai.

PPC „AKROPOLIS“
Taikos pr. 61

20 d. 17.15 val. pristatomas diskotekos ant 
Klaipėdos „Akropolio“ ledo naujasis sezonas! 
Diskotekos metu jūsų laukia prizai, vaišės ir karšti 
gėrimai. Aprangos kodas - geltona spalva. Bilieto 
kaina tik 9 Lt.
Rugsėjo 15-25 d. prie kavinės „Presto“ veikia 
vestuvinių nuotraukų paroda-konkursas. Turite 
galimybę susipažinkite su Vakarų Lietuvos foto-
grafais, jų užfiksuotomis akimirkomis.

VESTUVIŲ PARODA

Viešbutis „Europa city Aurora“, Nemuno g. 51

26 d. 12-19 val., 27 d. 11-19 val. vyks Vestuvių 
paroda (5 Lt (1,45 €)).

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

CENTRO PARODŲ RŪMAI

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

Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos sky-
riaus paroda „Vakarų vėjai“, skirta K. Donelai-
čio 300 metų jubiliejui (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

Monikos Furmanavičiūtės (Vilnius) tapybos 
darbų paroda „Irvisdėltoneta“ (iki 10 15).

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 4

Daivos Ložytės skulptūrinių kompozicijų paroda 
„Jausenos“ (iki 10 08).

Filialas PC „Herkaus galerija“ 
 (Herkaus Manto g. 22, II a.)

Algirdo Taurinsko tapybos darbų paroda „Aš 
dabar“ (iki 10 16).

ŽEMAITIJOS DAILININKŲ  
SĄJUNGOS GALERIJA

Žvejų g. 1, II-V 12-17 val., VI 11-17 val.

Sigutės Ach tapybos darbų paroda (iki 10 09).

„RŪTŲ“ GALERIJA
Danės g. 9

Romualdo Radzevičiaus tapybos darbų paroda 
„Mini retro“ (iki 10 08).

„PARKO“ GALERIJA
Turgaus g. 9

Sofijos Rickevičiūtės (Kaunas) tapybos darbų 
paroda „Atokvėpis“ (iki 10 15).

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

tel. 860039972

Hanelės Majaniemi (Suomija) fotografijų paro-
da „Sėdėtojai“ (iki 09 24).

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Dėžinukai“ (dubliuot. liet. animac., V) - 3D: 
12.45, 15.15, 17.45, 20.15 val.; 2D: 10.30, 13.30, 
15.40 val.
„Bėgantis labirintu“ (fantastinis veiksmo, N-13) 
- 10.45, 13.20, 15.55, 18.35, 21.10 val.
„Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“ 
(komedija, švedų k., N-13) - 15.45 val.
„Siuntėjas“ (fantastinis nuotykių, N-13) - 11.15, 
13.40, 16, 18.15 val.
„Apsimeskime farais“ (veiksmo komedija,  
N -16) - 13.10, 18, 20.25 val.
„Kaip danguje, taip ir po žeme“ (siaubo trile-
ris, N-16) - 18.20, 20.45 val.
„Gelbėk mus nuo pikto“ (kriminalinis siaubo, 
N-16) - 18.50, 21.30 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“ (dubl. liet. ani-
mac., V) - 3D: 12.20 val.; 2D: 10.15 (seansas vyks 
20, 21 d.), 11.30 val.
„Tu esi čia“ (komedija, N-16) - 20.40 val.
„Vėžliukai nindzės“ (veiksmo komedija, N-13) - 
3D: 16.30 val.
„Amazonės džiunglės“ (pažintinis, V) - 3D: 
14.25 val.; 2D: 11 val.

KLUBAI
LIAUDIŠKA UŽEIGA „TROBA“

Debreceno g. 61A, tel. 300855

20 d. 21 val. muzika gyvai ir šokiai.

FRIEDRICHO PASAŽAS
Tiltų g. 26A, staliukai rezervuojami  

tel. (8 46) 211390

Friedricho smuklė

20 d. 20 val. grupė „Jazzmaitija“.
27 d. 20 val. Rasa Doniela ir grupė „Romantika“.

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 pasirodymai vyksta trečiadienį-se-
kmadienį 12 ir 15 val. (www.muziejus.lt).

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


