
Klaipėdos muzikiniame teatre s  (Kolonų salėje) 12 val. F. Poulenc muzikinė pasaka vaikams 
„Drambliuko Babaro istorija“, rež. Rima Sasnauskaitė, atlieka A. Dovydaitienė, Š. Juškevičius, S. Rezgevičius ir 
kt. Džiunglėse mama dramblienė meiliai supa lopšyje mažą drambliuką. Bet saugus vaikystės pasaulis staiga 
sugriaunamas, kai medžiotojas nušauna mamą dramblienę. Babaras palieka džiungles ir atvyksta į Paryžių, 
kur išmoksta skaityti ir skaičiuoti. Dėl žinių, įgytų žmonių pasaulyje, drambliai jį išrenka savo karaliumi...

Klaipėdos lėlių teatre s  14 val. naujiena! Popietė su pasaka. Lietuvių liaudies pasaka pagal O. Milašių 
„Auksaplaukis ir žvaigžduolė“, rež. Karolina Jurkštaitė, aktorė Erika Mažulienė. Pagrindiniai pasakos herojai 
brolis ir sesuo patiria begales įvykių. Šioje pasakoje nėra vienos pagrindinės temos. Auksaplaukis ir Žvaigž-
duolė eina savo gyvenimo keliu, susiduria su gėriu ir blogiu.

KU Menų fakulteto koncertų  s
salėje 16 val. IX tarptautinio akordeono 
muzikos festivalio „Vivat accordeon“ už-
darymo koncertas: ansamblis „Subtilu-Z“. 
Klausytojai turės galimybę susipažinti su 
italų akordeonų gamyklos „Bugari“ ins-
trumentais. Skatindami festivalio veiklą, 
šios gamyklos vadovai finansuoja kon-
certą, kuriame entuziastingi ansamblio 
„Subtilu-Z“ vyrai pirmą kartą pasirodys 
su „Bugari“ koncertiniais akordeonais. 
Koncertas nemokamas.

LCC tarptautiniame universitete s  16 val. 9-asis tarptautinis trumpų filmų festivalis „Vilniaus 
kino šortai“: „Paplūdimio berniukas“, „Pliauskos“, „Kad aš krentu?“, „Galva“, „Arklio galios“.

Klaipėdos koncertų salėje s  (Šaulių g. 36) 19 val. „Domino“ teatro kriminalinė komedija „Žirklės“, 
rež. Marcin Slawinski, vaidina: V. Martinaitis, L. Kalpokaitė, J. Gaižauskas, E. Užaitė, E. Kvoščiauskas, I. Stasiu-
lytė, A. Mickevičius, M. Capas. Komedijos veiksmas vyksta kirpykloje, virš kurios gyvena garsi pianistė. Vieną 
dieną muzikantė randama nužudyta. Įtariamaisiais tampa visi kirpykloje esantys žmonės, o kas kaltas... šito 
nežino nei aktoriai, nei režisieriai, nes tai sprendžia žiūrovai!

PIRMADIENIS, SPALIO 20 D.
Klaipėdos koncertų salėje s  18 val. šokio teatro „Padi Dapi Fish“ premjera - Aušros Krasauskaitės 

šokio spektaklis „Bjaurusis Gaga“. Spektaklio pagrindu tapo H. K. Anderseno pasaka „Bjaurusis ančiukas“, temą 
inspiravo opi šiandienos vaikų ir jaunimo problema - patyčios. Pagrindinė spektaklio siužeto ašis sukasi apie 
kenčiančius vaikus, gebėjimą atsilaikyti ir nepalūžti bei nepasiklysti ieškant savojo „aš“. Spektaklis skirtas 
6-12 metų vaikams.

KC Žvejų rūmuose s  19 val. Pilies teatro spektaklis T. Bartajos „Žaislinis pistoletas“, rež. Alvydas Vizgir-
da, vaidina V. Gruodytė, V. Ptašinskaitė, R. Šeputis, D. Žilinskas. Žinomas aktorius ir režisierius Joramas renka 
aktorius Šekspyro dramos „Romeo ir Džuljeta“ pastatymui. Konkurse nusprendžia dalyvauti keturiolikmetė 
moksleivė Medėja. Deja, ji nepalieka jokio įspūdžio. Įsižeidusi Medėja skuba namo, susiranda daiktą, panašų 
į pistoletą, ir sugrįžta į teatrą...

„Švyturio“ arenoje s  19 val. Lietuvos krepšinio lygos rungtynės: susitinka Klaipėdos „Neptūnas“ ir 
Pasvalio „Pieno žvaigždės“.

ANTRADIENIS, SPALIO 21 D.
Klaipėdos  s koncertų salėje 18 val. pasaulinė fortepijono žvaigždė Miroslav Kultyshev. Pianistas pri-

klauso pasauliniam pianistų elitui ir yra kviečiamas koncertuoti svarbiausiose koncertų salėse. Užsienio 
šalių kritikai apibūdina M. Kultyševą kaip pianistą, apdovanotą išskirtiniu muzikalumu ir transcendentiniu 
virtuoziškumu.

TREČIADIENIS, SPALIO 22 D.
Klaipėdos koncertų salėje s  19 val. „Domino“ teatro 

premjera! Komedija „Tiesa“, rež. Marcin Slawinski, vaidina: D. 
Auželis, E. Jaras, N. Varnelytė, R. Dominaitytė, A. Štukytė, A. Dai-
navičius, M. Capas. Mišelis ir Laura, Paulius ir Alisa - dvi vidutinio 
amžiaus poros, siejamos tvirtų draugsytės ryšių. Tačiau Alisa 
nebegali pakelti kaltės jausmo. Ji nori atskleisti savo vyrui, kad 
turi romaną su jo geriausiu draugu Mišeliu. Tačiau Mišelis nori 
išvengti tiesos. Jis nelinkęs atsisakyti patogaus dvigubo gyveni-
mo: aistringos meilužės Alisos ir išmintingos žmonos Lauros...

KETVIRTADIENIS, SPALIO 23 D.
Klaipėdos koncertų salėje s  18 val. muzikėčios pagal K. Donelaitį „Apie žvėris ir žmones“, kompo-

zitorius Antanas Kučinskas, rež. Birutė Mar, atlieka aktorius Andrius Bialobžeskis, ansamblis „Vilniaus arsena-
las“: L. Šulskutė (fleita), R. Romoslauskas (altas), S. Okruško (fortepijonas); S. Auglys (mušamieji), O. Ramonas 
(kontrabosas), Dž. Katinas (vaizdo projekcija). Teatralizuotu muzikiniu kūriniu, pasitelkus šiuolaikines menines 
priemones, siekiama naujai pažvelgti į K. Donelaičio pasakėčias, traktuojant jas kaip paradoksaliai drąsią, 
aktualią mūsų laikams medžiagą.

KC Žvejų rūmuose s  18 val. Klaipėdos dra-
mos teatro spektaklis A. Herzog „4000 mylių“, rež. 
Povilas Gaidys, vaidina E. Gaigalaitė, A. Eisimantas, 
T. Gailiutė, S. Šakinytė. Po nelaimingo atsitikimo 
jaunasis Leo ieško paguodos ir sielos ramybės pas 
savo senelę Verą - karingą devyniasdešimt vienerių 
metų JAV komunistę. Du skirtingų kartų žmonės, 
nutolę vienas nuo kito per simbolinius tūkstančius 
mylių. Anūkas dar nepažįsta gyvenimo, o senelė 
tokia sena, kad jį jau baigia pamiršti...

PENKTADIENIS, SPALIO 24 D.
KC Žvejų rūmuose s  18 val. Klaipėdos 

dramos teatro komedija I. Turgenevo „Įnamis“, 
rež. Arvydas Lebeliūnas, vaidina D. Meškauskas, 
E. Brazys, I. Reklaitis, J. Jankauskaitė, K. Žvinklys, 
R. Pelakauskas, S. Šakinytė, T. Gailiutė, V. Jočys, V. 
Leonavičiūtė, Č. Judeikis ir kt. Tai pjesė apie žmo-
giškumą ir jo pergalę - sunkią, skaudžią, kainavusią 
daugybę pažeminimų, tačiau neabejotiną pergalę. 
I. Turgenevas neturi iliuzijų - viskas lieka taip pat, 
pasaulis nepasikeitė. Tačiau nors vienam iš skriau-
džiamųjų šįkart pavyko pelnyti mažytį, paprastą, 
privatų rojų.

ŠEŠTADIENIS, SPALIO 18 D.
Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje s  (Rumpiškės g. 6, II katechetikos klasėje) 11 val. Šeimų 

šventė: kūrybinėse dirbtuvėlėse gaminsime šeimų vėtrunges. 

KKKC Meno kieme s  (Bažnyčių g. 4) 11 val. „Dizaino manufaktūra“ kviečia dalyvauti socialiniame di-
zaino eksperimente. Architektas Vytautas Alšauskas ir dizainerė Lina Jaruševičiūtė kviečia padiskutuoti apie 
kuriamos kavinės „Kavos architektai“ logotipą. Kūrybinėse dirbtuvėse laukiami visi besidomintieji logotipų 
dizainu bei firminio stiliaus kūrimu.

Klaipėdos lėlių teatre s  (Vežėjų g. 
4) 12 ir 14 val. spektaklis visai šeimai „Rau-
donkepuraitė“, rež. Gintarė Radvilavičiūtė, 
vaidina Renata Kutaitė ir Karolina Jurkštaitė. 
Spektaklio kūrėjai tvirtina pernelyg nenutolę 
nuo pasakos originalo, tiesiog į ją pasižiūrėję 
kitu kampu - iš vilko pozicijos: kodėl vilkas Al-
binas praryja Raudonkepuraitę ir senelę? Kas 
verčia jį taip elgtis? Spektaklis bus rodomas 
ir sekmadienį 12 val.

„Neptūno“ sporto salėje s  (Taikos pr. 61A) 14 val. Lietuvos rankinio lygos rungtynės: susitinka 
Klaipėdos „Dragūnas“ ir Kauno LSU.

Kretingos muziejuje s  (Vilniaus g. 20) Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia būti 
norėjo“: 14 val. festivalio atidarymas, akcija „Atkurkime grafų Tiškevičių vasaros sodą“, aitvarų skrydis ir kt. 
15.30 val. parodos „Sielos proveržiai“ atidarymas. 16 val. koncertas „Mano mylimas kraštas - Kretinga“, da-
lyvauja solistai: R. Maciūtė, V. Vadoklienė (sopranas), M. Rojus (baritonas), P. Narušis (klarnetas), K. Stonkus 
(akordeonas), kamerinės muzikos ansamblis „Si nata“: S. Šimkutė (akordeonas), S. Stanienė (fortepijonas), A. 
Šidlauskaitė (smuikas). Renginiai nemokami.

Klaipėdos universiteto Menų fakulteto koncertų salėje s  (K. Donelaičio g. 4) 16 val. IX 
tarptautinio akordeono muzikos festivalio „Vivat accordeon“ koncertas. Pirmojoje dalyje koncertuos prof. 
Kazio Stonkaus studentas Laimonas Salijus, šiemet tapęs akordeonininkų Pasaulio taurės laureatu! Antrojoje 
dalyje pasirodys trio „Contrastes“(nuotr.): Goda Palskytė (fortepijonas), Agnė Daučianskaitė (akordeonas), 
Rūta Žebrauskaitė (smuikas). Koncertas nemokamas.

Klaipėdos centriniame stadione s  (Sportininkų g. 46) 18 val. Lietuvos futbolo A lygos rungtynės: 
susitinka Klaipėdos „Atlantas“ ir Vilniaus „Žalgiris“.

Kultūros centre Žvejų rūmuose s  
(Taikos pr. 70) 18 val. Klaipėdos dramos teatro 
spektaklis T. Murphy drama „Sugrįžimas“, rež. 
Algimantas Pociūnas, vaidina T. Gailiutė, D. 
Meškauskas, E. Brazys, L. Vyšniauskas, R. Šalte-
nytė, E. Barauskaitė, K. Žvinklys, R. Pelakauskas, 
E. Jackaitė, L. Lukošius, V. Kojelytė. Į gimtąjį 
miestelį Airijoje po daugybės metų, praleistų 
JAV, sugrįžta moteris. Giminaičiai įtaria, kad 
Amerikoje ji užsiiminėjo su katalikiška morale 
ne visai derančiais dalykais... Vienaip ar kitaip, 
bet naujų spalvų į niūrų ir nykų miestelio gy-
venimą dukra paklydėlė tikrai įneš...

LCC tarptautiniame universitete s  (Kretingos g. 36) 18 val. 9-asis tarptautinis trumpų filmų 
festivalis „Vilniaus kino šortai“: „Aš myliu chuliganus“, „Šiandien“, „Mano tėvo sunkvežimis“, „Prieš naktį“, 
„Juodasis būrys“.

Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre  s (Danės g. 19) 18.30 val. I. Kalmano opere-
tė „Misteris X“ („Cirko princesė“), rež. Rūta Bunikytė. 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, kuriame viskas matuojama pinigais: perkama ir parduodama. Neturi pinigų? Tuomet esi niekas, 
gyvenimo klounas!

„Švyturio“ arenoje s  (Dubysos g. 10) 19 val. Džordana 
Butkutė: „Nesudeginta ant laužo“. Pagrįstai ar nepagrįstai 
linksniuojamas Džordanos gyvenimas nesustabdė šios mo-
ters, nepalaužė jos asmenybės, suteikė dar daugiau ryžto ir 
jėgų naujiems darbams. „Nesudeginta ant laužo“ - tai visas 
Džordanos gyvenimas, perkeltas į muzikinių kūrinių pasaulį. 
10 profesionalių muzikantų komanda atliks kūrinius iš nau-
jausio albumo „Kryžkelės“, skambės ir dainos, seniai tapusios 
hitais.

SEKMADIENIS, SPALIO 19 D.
Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje s  - Šeimų šventė: 10 val. šv. Mišiose bus laiminamos 

šeimų vėtrungės. 12 val. Skulptūrų parke vyks šventinė programa, lauks skautiška arbata, kursime šeimų 
vėtrungių alėją, mokysimės sakralinių šokių su choreografe D. Binkauskaite, prisiminsime iškiliausiausias XIX 
ir XX a. klaipėdiečių šeimas su istoriku D. Elertu, dainuosime su L. Švirinu ir jo grupe.

Kultūros centre Žvejų rūmuose s  12 val. 
jaunimo teatro „Be durų“ premjera! V. Kupšio nuotaikinga 
pasaka visai šeimai „Girių karaliai“, rež. Angelė Juškevi-
čienė, dailininkė O. Ronkaitienė, kompozitorius H. Šlikas, 
choreografas A. Peštenis. Juokingą pagrindinių pasakos 
veikėjų Vilko ir Lapės draugystę kartais temdo konkuren-
cija, kovojant už Girių karaliaus vardą. Šį konfliktą lydi ne-
nuspėjamų nuotykių virtinė. Didžiausi įvykiai užverda tarp 
girios gyventojų atsiradus paslaptingajai Beždžionei.

Šeštadienis  2014 10 18
Dienraščio “Vakarų ekspresas”  laisvalaikio priedas.  Sudarytoja Irma STASIULIENĖ, el. p. irma@ve.lt.  Daugiau laisvalaikio skaitinių - www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/renginiai/

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

laisvalaikio  gidas
"vakarų ekspresas" 13"vakarų ekspresas"12

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

18 d. 18 val. T. Murphy „Sugrįžimas“, rež. A. Po-
ciūnas.
23 d. 18 val. A. Herzog „4000 mylių“, rež. P. Gai-
dys.
24 d. 18 val. I. Turgenevo „Įnamis“, rež. A. Lebe-
liūnas.

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS 
 MUZIKINIS TEATRAS

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

18 d. 18.30 val. premjera! I. Kalmano operetė 
„Misteris X“ (Cirko princesė) (37 Lt (10,72 €)).
19 d. 12 val. Kolonų salėje muzikinė pasaka vai-
kams F. Poulenc „Drambliuko Babaro istorija“ (15 
Lt (4,34 €)).
25 d. 18.30 val. G. Rossini komiška opera „Sevili-
jos kirpėjas“ (32 Lt (9,27 €)).
26 d. 13 val. baletas vaikams B. Pavlovskio „Snie-
guolė ir septyni nykštukai“ (20 Lt (5,79 €)).

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

18 d. 12 ir 14 val., 19 d. 12 val. spektaklis visai 
šeimai „Raudonkepuraitė“, rež. G. Radvilavičiūtė.
19 d. 14 val. naujiena! Popietė su pasaka. Lietuvių 
liaudies pasaka pagal O. Milašių „Auksaplaukis ir 
žvaigžduolė“, rež. K. Jurkštaitė.
25, 26 d. 11 ir 12 val. premjera! Lėlių vaidinimas 
kūdikiams „Sapnų pasakėlė - vandenynas“, rež. D. 
Savickis.

RENgINIAI
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

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

23 d. 18 val. A. Kučinsko muzikėčios pagal K. Do-
nelaitį „Apie žvėris ir žmones“, rež. B. Mar, atlieka 
aktorius A. Bialobžeskis, ansamblis „Vilniaus arse-
nalas“, S. Auglys (mušamieji), O. Ramonas (kontra-
bosas) (20 Lt (5,79 €, taikomos nuolaidos).

Kiti renginiai

19 d. 19 val. „Domino“ teatro komedija „Žirklės“ 
(„Bilietai.LT“).
21 d. 18 val. fortepijono žvaigždės Miroslavo Kul-
tychevo rečitalis („Bilietai.LT“).
22 d. 19 val. „Domino“ teatro premjera! komedija 
„Tiesa“ („Bilietai.LT“).
25 d. 19 val. „Idioteatro“ komedija „Po 20 metų“ 
(„Bilietai.LT“).
29 d. 18 val. Donato Montvydo koncertas „Noriu, 
kad būtum mano“ („Bilietai.LT“).
Veikia Miglės Kosinskaitės tapybos darbų ir Ar-
vydo Stubros fotografijų parodos.

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

19, 26 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų“ premje-
ra! V. Kupšio pasaka visai šeimai „Girių karaliai“, rež. 
A. Juškevičienė (12-13 Lt (3,48-3,77 €), „Tiketa“).
20 d. 19 val. Pilies teatro spektaklis T. Bartajos 
„Žaislinis pistoletas“, rež. A. Vizgirda (15 Lt (4.34 
€), „Tiketa“).
25 d. 12 val. klounų teatro „Dulidu“ lėlių spek-
taklis vaikams V. V. Landsbergio „Arklio Dominyko 
meilė“, rež. K. Kondrotaitė (15,50 Lt (4,49 €), „Bi-
lietai.LT“).
28 d. 19 val. OKT/Vilniaus miesto teatro spektaklis 
M. von Mayenburg „Ugnies veidas“, rež. O. Koršuno-
vas (40-60 Lt (11.58-17,38 €), „Tiketa“).
29 d. 19 val. Gruzijos valstybinis dainų ir šokių 
ansamblis „Kutaisi“ (49-109 Lt (14,19-31,57 €), 
„Bilietai.LT“).
30 d. 20 val. Saulius Prūsaitis, berniukų ir jau-
nuolių choras „Ąžuoliukas“: „Muzika suaugusiems“ 
(63-83 Lt (18,25-24,04 €), „Ticketpro“).

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

18 d. 19 val. Džordana Butkutė: „Nesudeginta ant 
laužo“ (49-99 Lt (14,19-28,67 €)).

20 d. 19 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas“ 
- Pasvalio „Pieno žvaigždės“.
23 d. 19 val. Eurolygos rungtynės: Klaipėdos „Nep-
tūnas“ - Belgrado „Crvena Zvezda Telekom“.

KU MF KONCERTŲ SALĖ
K. Donelaičio g. 4

18 d. 16 val., 19 d. 16 val. tarptautinio akordeo-
nininkų festivalio „Vivat accordeon“ koncertai.
21 d. 18 val. prof. Veros Sher dainavimo meistriš-
kumo kursų dalyvių ir V. Sher koncertas.
23 d. 18 val. skelbtas prof. Marijos Tomanovos 
(sopranas) koncertas nukeliamas į lapkričio 13 d. 
18 val.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

20, 27 d. 10 ir 11 val. „Lopšinės ir žaidinimai“ be-
silaukiančioms ir kūdikius auginančioms šeimoms. 
Registracija tel. (8 46) 312113.
27 d. 18 val. atidaroma projekto „Rusijos istorija 
šeimyninėse fotografijose“ paroda „Pamirštas 
karas“, skiriama Pirmojo pasaulinio karo pradžios 
100-osioms metinėms (iki 10 31), projekto autorė 
etnologė Galina Matuškina (Maskva). 
Antradieniais 18 val. Tradicinių dainų klubas no-
rintiems dainuoti liaudies dainas.
Spalio mėn. trečiadienio vakarais, 17-18 val., 
„Etnožaidynės“ (vaikams nuo 8 metų). Registracija 
tel. (8 46) 312113.
Ketvirtadieniais 19 val. tradicinių šokių „Vožinis“ 
jaunimui.
Veikia Jordi NN paroda „Baltiški simboliai“ (iki 
10 24).
Etnotekstilės studijoje (Bažnyčių g. 4) užsakomieji 
edukaciniai renginiai moksleivių grupėms „Linelis 
rengia, avelė dengia“: jaunieji klaipėdiečiai kvie-
čiami susipažinti su tradicinės tekstilės įvairove, 
įrankiais, autentiškomis technologijomis ir audinių 
panaudojimu seniau ir dabar (grupėms nuo 15 
žmonių, registruotis tel. (8 46) 310022).

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Bažnyčių g. 4, www.kulturpolis.lt

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

18 d. 11 val. „Dizaino manufaktūra“ kviečia da-
lyvauti socialiniame dizaino eksperimente, kurio 
metu visi norintieji galės tapti naujos uostamiesčio 
kavinės radimosi liudininkais: steigėjai pristatys 
prekinį ženklą ir teirausis vertinimų bei pageidavi-
mų (inf. ir registrac. tel. 8 618 14506, el. p. inga@
kkkc.lt).

Antradieniais 18.30 val. rengiami Vakarų žaidi-
mo klubo susitikimai. Visi norintieji kviečiami išmė-
ginti įvairiausius stalo žaidimus.
Trečiadieniais bei šeštadieniais 18-22 val. 
Meno kiemo galerijoje rengiami menininkų inici-
atyvos „Gyvas piešimas“ užsiėmimai. Kviečiame 
piešti arba pozuoti portretui (nemokamai).

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

www.klaipedatkc.lt

25 d. 13 val. Klaipėdos azerbaidžaniečių bendruo-
menės  „Azeris“ iškilmingas renginys „Mano gimtoji 
šalis“.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

20 d. 17 val. kavinėje „Pauzė“ vyks almanacho 
„Baltija“ sutiktuvės, dalyvaus sudarytojai, autoriai, 
leidėjai.
21 d. 16 val. Gerlacho palėpėje vyks studijos „Ben-
dradarbiavimo su Baltijos jūros regiono valstybėmis 
galimybės“ ir dokumentinių filmų apie Baltijos jū-
ros šalių žvejybą pristatymas.
22 d. 17 val. Gerlacho palėpėje muzikinis vakaras-
koncertas „Muzikinė palėpė“, dalyvaus: S. Šimkaus 
konservatorijos mokiniai bei absolventai.
24 d. 17 val. atidaroma fotografų klubo „Foto-
burė“ paroda.

24 d. 17 val. Gerlacho palėpėje Bruno le Coutre 
knygos „Mano miestas Klaipėda. 1930-1939 me-
tai“ pristatymas.
24 d. 18 val. kavinėje „Pauzė“ autorinis bardo 
Jono Baltoko vakaras „5 eilėraščiai ir vienaragis“.
Galerijoje 13L Valentin Spiegelberg piešinių 
paroda „Žodžiai sugrįžta...“ (iki 10 31).
I a. hole Vytauto gocento tapybos paroda „Rus-
nės peizažai 2014“ (iki 11 05).
Galerijoje 1P Andriaus Tarasevičiaus vieno pa-
veikslo paroda „Monolitas“ (iki 10 30).
Kavinėje „Pauzė“ Livos Kapralės (Latvija) teksti-
lės paroda „Užsisvajojau“ (iki 10 23).
Vaikų skyriuje Vydūno gimnazijos moksleivės Emi-
lijos Imbrasaitės (10 m.) personalinė darbų 
paroda (iki 10 30).
Muzikos skyriuje dokumentų paroda „Fryderyk 
Chopin - lenkų muzikos klasikas, romantinio sti-
liaus kūrėjas, pianistas“ (iki 11 03).

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

22 d. ir lapkričio 19 d. 17 val. vyks Moksliukų 
kovos. Registruok komandą iki 4 narių (jaunimas 
iki 25 metų) tel. 314728 arba el. p.: jaunimas@
biblioteka.lt iki spalio 21 d.
23 d. 15 val. edukaciniai užsiėmimai jaunimui 
„Neatrastas Klaipėdos nekilnojamasis kultūros 
paveldas“: susipažinsite su technikos paveldo 
įdomybėmis XX a. pr. Klaipėdoje, galėsite kurti 
videofilmukus, dalyvauti konkurse ir laimėti pri-
zų (registracija tel. 314725 arba el. p.: projektai@
biblioteka.lt).

Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Turgaus g. 8

Rimantės Vasiljevos darbų paroda „Vasaros 
spalvos“ (iki 11 08).

Pempininkų filialas, Taikos pr. 79/81A

Römer taurių kopijų paroda iš asmeninės V. 
Silkauskienės kolekcijos (iki 11 17). M. Mažvydo 
progimnazijos I-IV klasių mokinių dailės bū-
relio darbų paroda „Murka ir Murkis“ (iki 10 29).

„Karlskronos“ filialas, Laukininkų g. 50

„Vyturio“ pagr. m-klos 8 kl. mokinių darbų 
paroda „Linija, taškas, dėmė grafikoje“, l/d 
„Sakalėlis“ vaikų darbelių paroda „Krenta la-
pai pamažu“ (iki 10 31).

girulių biblioteka-bendruomenės namai, Šlaito g. 10A

Sergej Lysyj akvarelės darbų paroda „Miesto 
peizažas: nuo Klaipėdos iki Venecijos“ (iki 12 
01).

SIMONO DACHO NAMAI
Jūros g. 7

23 d. 18 val. susitikimas su signataru Zigmu Vaiš-
vila, tema „Lietuvos realijos ir perspektyvos“.

PPC „AKROPOLIS“
Taikos pr. 61

18 d. 17.15 val. diskoteka ant Klaipėdos „Akropo-
lio“ ledo. Diskotekos metu jūsų laukia prizai, vaišės 
ir karšti gėrimai. Aprangos kodas - dryžuota. Bilie-
to kaina tik 9 Lt.
18 d. 13-15.30 val. prie knygyno „Pegasas“ vyks 
nemokamas renginys „Įvaizdžio akcentas - lūpos“: 
moterims bus dažomos lūpos, kuriamas įvaizdis, 
aiškinama technika. Įvaizdį kurs Olesios Žuravlio-
vos makiažo mokykla.

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

Kuratorių J. Laivio ir B. Antille paroda „Mon Tan 
Dun“, Rusijos šiuolaikinio meno paroda „9000 
km“ (iki 11 09).
Meno rezidentūros projektas „Kelionių agentūra“: 
Silke Müller (Austrija) paroda „Saugaus uosto 
paieškos“ (iki 10 19).

KLAIPĖDOS gALERIJA
Bažnyčių g. 4

Menininkių grupės „5 erdvės“ paroda „Ru2o“ 
(iki 11 06).
Filialas PC „Herkaus galerija“ (Herkaus Manto g. 22, II a.)

Lilijos Puipienės ir Editos Rakauskaitės ta-
pybos darbų paroda „Apie tą patį kitaip“ (iki 
11 13).

BAROTI gALERIJA
Aukštoji g. 1

Šarūno Leonavičiaus iliustracijų K. Donelaičio 
poemai „Metai“ paroda (iki 11 05).

„PARKO“ gALERIJA
Turgaus g. 9

Eugenijaus Varkulevičiaus tapybos darbų paro-
da „Peizažai“ (iki 11 12).

TAUTODAILĖS SALONAS „MARgINIAI“
Sukilėlių g. 4

Audronos Žutautienės lėlių paroda ir Antano 
Jankausko tapybos darbų paroda (iki 11 15).

ŽEMAITIJOS DAILININKŲ  
SĄJUNgOS gALERIJA

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

Antano garjono tapytų peizažų paroda (iki 10 
30).

gALERIJA „SI:SAID“
Galinio Pylimo g. 28, tel. 8 600 39972

gyčio Skudžinsko paroda „Kelios fotografijos 
tiesos“ (iki 11 02).

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„gustavo nuotykiai“ (LT, vaidybinis, animacinis, 
V) - 10.20, 11.30, 12.35, 13.50, 14.40, 16.20, 17, 
18.50, 21.10 val.
„Išleistuvės“ (rusiška komedija, N-16) - 11.15, 
16.05, 21.40 val.
„Lapkričio žmogus“ (veiksmo, N-16) - 17.50, 
19.30 val.
Opera „Figaro vedybos“ (originalo k.) - 18 d. 
19.55 val. tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko „The Metropolitan opera“ (50 Lt (14,48 €), 
3.55 val.).
„Drakula. Pradžia“ (fantastinis veiksmo, N-13) - 
13, 15 (21 d. seansas nevyks), 19.25, 21.35 val.
„Lošėjas“ (LT drama, trileris, N-16) - 10.40, 15.20, 
19.20 (18 d. nevyks), 21.50 (18 d. nevyks) val.
„Dingusi“ (drama, N-16) - 18.30, 20.30 val.
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai ne-
sėkminga diena“ (komedija, N-7) - 13.10, 17.30 
val.
„Anabelė“ (siaubo, N-16) - 15.10, 22 val.
„Dėžinukai“ (dubliuot. liet. animac., V) - 3D: 
12.25, 17.10 val.; 2D: 10.15 val.
„Bėgantis labirintu“ (fantastinis veiksmo, N-13) 
- 13.30 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“ (dubl. liet. ani-
mac., V) - 18, 19 d. 11 val.

KLUBAI
LIAUDIŠKA UŽEIgA „TROBA“

Debreceno g. 61A, tel. 300855

18 d. 21 val. muzika gyvai ir šokiai.
24 d. 21 val. V. Katunskytė.

FRIEDRICHO PASAŽAS
Tiltų g. 26A, staliukai rezervuojami  

tel. (8 46) 211390

18 d. 20 val. smuklėje grupė „Vakaro draugas“ 
(džiazo, roko standartai). Restorane vakaras su 
smuiku: J. Staniulis. Kavos ir likerio namuose klasi-
kinės muzikos vakaras: T. Prokopovič, N. Blauberg.
24 d. 20 val. restorane vakaras su gitara: E. Jona-
vičius.
25 d. 20 val. smuklėje grupė „Lietus“ (lietuviški 
šlageriai). Restorane vakaras su pianinu: R. Kalvė-
nas. Kavos ir likerio namuose poezijos ir klasikinės 
muzikos vakaras su V. Kochanskyte ir I. Maknavi-
čiene. Už programos pakeitimus redakcija neatsako.
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