
Kretingos rajono kultūros centre s  (J. Pabrėžos g. 
1, Kretinga) 14 val. Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su 
žvaigžde čia būti norėjo“: orkestro „Vilnius Sinfonietta“ koncertas 
„Nepaprastoji klasika“, orkestro vadovas ir dirigentas Vytautas Lu-
kočius, solistai: Zbignevas Levickis (smuikas), Almina Statkuvienė 
(smuikas), Arūnas Statkus (altas), dalyvauja Kretingos meno moky-
klos choras „Saulainė“ (vadovės V. Andruškevičienė ir E. Karkienė). 
Programoje: J. S. Bach, A Piazzolla, A. Vivaldi, J. Strauss, W. A. Mozart 
kūriniai. Koncerto rengėjai žada įtikinti žiūrovus, kad klasikinė 
muzika gali būti ne tik rimta, bet ir labai nuotaikinga.

Klaipėdos muzikiniame teatre s  18 val. Baltarusijos valstybinio šokių ansamblio koncertas. Ko-
lektyvui plojo Azijos ir Afrikos, Europos ir Artimųjų Rytų, JAV ir Lotynų Amerikos žiūrovai. Jo koncertai žavi 
žiūrovus nuostabiais kostiumais, virtuoziškais triukais ir azartišku šokių atlikimu. Kolektyvo repertuare yra 
daugiau kaip 50 įvairių tautų šokių, jam vadovauja Baltarusijos liaudies artistas V. Dudkevic.

Klaipėdos „Švyturio“ arenoje s  (Dubysos g. 10) 16.15 val. Lietuvos krepšinio lygos rungtynės: 
susitinka Klaipėdos „Neptūnas“ ir Vilniaus „Lietuvos rytas“. Laukia įnirtinga kova tarp turnyrinės lentelės 
pirmosiose pozicijose esančių komandų.

PIRMADIENIS, SPALIO 27 D.
Atgimimo aikštėje  s 12 val. KU SvMF Reabilitacijos katedra kviečia švęsti Pasaulinę ergoterapeutų 

dieną ir įsijungti į socialinę-kūrybinę akciją. Ergoterapija - vienas iš reabilitacijos metodų, padedantis atkurti, 
sustiprinti ir pagerinti kūno funkcijas.

ANTRADIENIS, SPALIO 28 D.
Kultūros centre Žvejų rūmuose s  

19 val. OKT/Vilniaus miesto teatro spektaklis M. 
von Mayenburgo „Ugnies veidas“, rež. Oskaras 
Koršunovas, vaidina: Gytis Ivanauskas, Dalia 
Brenciūtė, Rasa Samuolytė, Dainius Gavenonis, 
Arvydas Dapšys. Spektaklio pavadinimą galima 
suprasti pažodžiui arba beveik pažodžiui, kadangi 
viskas šioje jauno vokiečių dramaturgo pjesėje 
dega. Klasikinis kartų nesusišnekėjimas čia įkai-
tinamas iki tragedijos. Dvi siaubingos valandos 
didžio teatro. Vartotojiškos visuomenės daiktais 
užgriozdintoje scenoje aktoriai vaidina šeimos 

gyvenimą. Tiesiai, aiškiai, be patoso. Lyg tai būtų apie mus, ar dar blogiau. Ypač vaikinas ir mergina. Pragariška, 
kraujomaišiška porelė, išreiškianti geismą mirties instinktui ir gyvenimo griovimui.

TREČIADIENIS, SPALIO 29 D.
LDM Prano Domšaičio galerijoje  s (Liepų g. 33) 

18 val. kultūros vakarų ciklas „Parodoje su žinovu: meno kūri-
niai pasakoja“: „Kuršių nerija - Šiaurės Sachara“. Prisiminsime 
pirmąją Kuršių nerijai skirtą parodą 1914 m. Karaliaučiuje, 
pavartysime parodos „Nuostabioji žemė. Dailininkai Rytų 
Prūsijoje. XIX a.-XX a. pirmos pusės tapyba ir grafika iš Alek-
sandro Popovo rinkinio“ katalogą. Dalyvaus kolekcininkas 
Aleksandras Popovas, draugijos „Nidden“ direktorė Ilona 
Motiejauskienė, istorikė dr. Silva Pocytė, dailėtyrininkė Kris-
tina Jokubavičienė, jaunieji smuikininkai Liepa Vozgirdaitė 
ir Juozas Macijauskas. Kultūros vakarų ciklo tikslas - supažin-
dinti lankytojus su P. Domšaičio galerijos ekspozicijomis, aptarti dailės kūrinius, kultūros paveldo aspektus, 
tradicijas ir kt. Renginiai nemokami, jų metu veiks specialios edukacinės dirbtuvėlės vaikams.

Klaipėdos koncertų  s
salėje 18 val. Donatas Mon-
tvydas: „Noriu, kad būtum mano“. 
„Lietuvos balso“ mokytojas, 
sceninių triukų meistras, nepa-
prasto balso savininkas kviečia 
į naujos koncertinės programos 
pristatymo koncertą su gyvo 
garso grupe. Šiltai, nuoširdžiai ir 
jausmingai!

KETVIRTADIENIS, SPALIO 30 D.
Viešosiose bibliotekose  s 10 val. vyks tiesioginė transliacija iš Martyno Mažvydo nacionalinės bibli-

otekos tema „Euras ir Lietuva: mitai ir faktai“. Finansų ministras Rimantas Šadžius bei ekonomistas dr. Nerijus 
Mačiulis griaus mitus apie eurą, analizuos užsienio šalių patirtį ir atsakys į žiūrovų klausimus. Transliacijos 
pabaigoje bus išrinkti ir apdovanoti žiūrovai, uždavę įdomiausius klausimus, biblioteka, kurios lankytojai 
užduos daugiausia klausimų, gaus 500 litų vertės prizą knygoms įsigyti.

Klaipėdos viešojoje Ievos Simonaity- s
tės bibliotekoje (Herkaus Manto g. 25, Konfe-
rencijų salėje) 18 val. Rolando Rastausko sukaktuvinis 
vakaras su nauja rinktinių eilėraščių knyga „Vienišos 
vėliavos“. Dalyvaus: Nacionalinės kultūros ir meno pre-
mijos laureatai rašytojai Rolandas Rastauskas, Antanas 
A.Jonynas, knygos redaktorius Valentinas Sventickas, 
Dmitrijus Golovanovas (fortepijonas), Arkadijus Gotes-
manas (perkusija), Aurelija Maknytė (video-). Renginį 
moderuos Juozas Šikšnelis.

ŠEŠTADIENIS,  
SPALIO 25 D.

Klaipėdos lėlių teatre  s
(Vežėjų g. 4) 11 ir 12 val. premjera! 
Lėlių vaidinimas „Sapnų pasakėlė 
- vandenynas“, rež. Donatas Savic-
kis, vaidina Monika Mikalauskaitė, 
Aušra Bakanaitė ir Vytautas Kairys. 
Tai antrasis vaidinimas kūdikiams ir 
vyresniems vaikams iš režisieriaus D. 
Savickio ir dailininkės Angelinos Fur-
maniuk-Savickienės sumanytos trijų 
spektaklių serijos „Miego pagalvėlės 
- sapnų pasakėlės“. Pasak režisieriaus, 
spektaklis „Vandenynas“ - tai tarsi 
gyva instaliacija, kurios pagrindiniai 

veikėjai yra originalūs aktorių valdomi vaizdo objektai, šviesos, garsai, skambės subtili metalofono, kalimbos 
muzika. Spektaklis bus rodomas ir sekmadienį.

Kultūros centre Žvejų rū- s
muose (Taikos pr. 70) 12 val. klounų 
teatro „Dulidu“ lėlių spektaklis vaikams 
„Arklio Dominyko meilė“ pagal Vytauto 
V. Landsbergio pasaką, rež. Kamilė Kon-
drotaitė, vaidina Liudas Vyšniauskas ir 
Kamilė Kondrotaitė. Popierinių (origa-
mio) lėlių vaidinimas kupinas švelnaus 
humoro, nuoširdžių jausmų. Laukinis 
arklys Dominykas sutinka ir pamilsta 
rugiagėlę. Artėjant žiemai, arklys ją 
nuskina ir paslepia, nes šalna kėsinasi 
sušaldyti, o pats iškeliauja į Afriką. Jo 
kelionė įdomi ir sudėtinga...

Kūno kultūros ir rekreacijos centre s  (S. Dariaus ir S. Girėno g. 10) 14 val. Lietuvos moterų 
krepšinio lygos rungtynės: Klaipėdos „Fortūna“ - Marijampolės „Sūduva“.

Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre s  (Danės g. 19) 18.30 val. Dž. Rosinio komiška 
opera „Sevilijos kirpėjas“. Sklando legendos, kad Dž. Rosinis (1792-1868) operą „Sevilijos kirpėjas“ sukūrė per 
dvidešimt dienų pagal P. Bomaršė (1732-1799) vienos iš trijų pjesių apie kirpėją Figarą siužetą. Pripažinta, kad 
tai yra ne tik geriausia kompozitoriaus sukurta opera buffa, bet ir viena geriausių šio žanro operų apskritai. 
Visų pagrindinių veikėjų partijos virtuozinės, reikalaujančios puikios koloratūrinio vokalo technikos. Patys 
populiariausi operos epizodai yra Figaro ir Rozinos kavatinos, Don Bazilijaus arija.

Klaipėdos koncertų salėje  s (Šaulių g. 36) 19 val. „Idioteatro“ komedija „Po 20 metų“, rež. Dainius 
Kazlauskas, vaidina Andrius Bialobžeskis, Gabija Jaraminaitė-Ryškuvienė. Ar gali būti, kad Urvinis žmogus 
vedęs gyveno ilgai ir laimingai? O gal?.. Pagaliau atėjo laikas, kai galėsime pažvelgti pro rakto skylutę į Vidučio 
ir Editos gyvenimą po 20 metų santuokos. Vaikai jau užauginti ir vis daugiau laiko lieka vienas kitam - kaip 
anuomet, kai jie buvo vos susipažinę. Tik vienas skirtumas: jie jau 20 metų kartu...

SEKMADIENIS, SPALIO 26 D.
Klaipėdos centriniame stadione s  (Sportininkų g. 46) 12 val. Lietuvos futbolo A lygos čempionato 

rungtynės: „Klaipėdos granitas“ - Alytaus „Dainava“.

Kultūros centre Žvejų rūmuose  s 12 
val. jaunimo teatro „Be durų“ premjera! V. Kupšio 
nuotaikinga pasaka visai šeimai „Girių karaliai“, 
rež. Angelė Juškevičienė. Juokingą pagrindinių 
pasakos veikėjų Vilko ir Lapės draugystę kartais 
temdo konkurencija, kovojant už Girių karaliaus 
vardą. Šį konfliktą lydi nenuspėjamų nuotykių 
virtinė. Didžiausi įvykiai užverda tarp girios 
gyventojų atsiradus paslaptingajai Beždžionei. 
Vieniems ji draugiška, kitiems krečia pokštus.

Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre s  13 val. baletas vaikams B. Pavlovskio „Snie-
guolė ir septyni nykštukai“ pagal brolių Grimų pasaką, choreografas Jurijus Smoriginas. Vienoje pilyje gyveno 
karalius ir karalienė. Jie labai mylėjo vienas kitą, ir jiems gimė daili dukrelė Snieguolė. Netikėtai karalienė 
miršta, ir karalius veda kitą. Naujoji karalienė naktimis, kai visi miega, virsta pikta ragana...
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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

11 06 d. 18 val. M. Duras „Savanos įlanka“, rež. S. 
Jačėnas.
11 08 d. 18 val. Y. Reza „Po atsisveikinimo“, rež. 
A. Vizgirda.

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

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 €)).
26 d. 18 val. Baltarusijos valstybinio šokių ansam-
blio koncertas (23,50-38,50 Lt (6,81-11,15 €)).

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

25, 26 d. 11 ir 12 val. premjera! Lėlių vaidinimas 
kūdikiams „Sapnų pasakėlė - vandenynas“, rež. D. 
Savickis.
11 02 d. 12 ir 14 val. O. Milašiaus pasaka pagal 
lietuvių liaudies kūrybą „Auksaplaukis ir žvaigž-
duolė“, rež. K. Jurkštaitė.
11 08, 9 d. 12 val. lėlių vaidinimas „Raudonkepu-
raitė“, rež. G. Radvilavičiūtė.

RENgINIAI
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

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

11 07 d. 18 val. I a. fojė „Didmiesčio sakmė“, at-
lieka „Urban Trio“ (Latvija): A. Kazlauskas (saksofo-
nai), K. Krievs (DJ Krii) (plokštelės ir kt.), E. Ragins-
kis (klavišiniai), I. Nagliņa (meninės vizualizacijos) 
(30 Lt (8,69 €), taikomos nuolaidos).
11 12 d. 18 val. „Aistringas rudens tango“: Klai-
pėdos kamerinis orkestras, Giuseppe Scigliano 
(akordeonas, bandoneonas, Italija) (30 Lt (8,69 €), 
taikomos nuolaidos).

Kiti renginiai

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

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“).
26 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų“ premjera! 
V. Kupšio pasaka visai šeimai „Girių karaliai“, rež. A. 
Juškevičienė (12-13 Lt (3,48-3,77 €), „Tiketa“).
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. skelbtas Gruzijos valstybinio dainų ir 
šokių ansamblio „Kutaisi“ koncertas perkeltas į lap-
kričio 17 d. (49-109 Lt (14,19-31,57 €), „Bilietai.LT“).
30 d. 20 val. skelbtas Sauliaus Prūsaičio koncertas 
„Muzika suaugusiems“ atšauktas. Bilietus grąžinti 
„Ticketpro“ kasose.
11 04 d. 19 val. Gliukų teatro premjera! „Sirenos 
negali nekaukėti“, autorius ir atlikėjas Benas Šarka 
(20 Lt (5,79 €), „Tiketa“).
11 05 d. 18 val. cirko ir lazerių šou 3D „Neono pla-
neta“ (Ukraina) (17 Lt (4,92 €), „Bilietai.LT“).

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

26 d. 16.15 val. LKL: Klaipėdos „Neptūnas“ - Vil-
niaus „Lietuvos rytas“ (9-39 Lt (2,61-11,30 €)).
28 d. 19 val. LKL: Klaipėdos „Neptūnas“ - „Šiauliai“ 
(7-29 Lt (2,03-8,40 €)).
31 d. 20 val. Eurolygos rungtynės: Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Pirėjo „Olympiakos“ (20-119 Lt (5,79-
34,46 €)).

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Bažnyčių g. 4, www.kulturpolis.lt

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

Anastasijos Vekšinos (Rusija) instaliacija „Judėji-
mas“ (iki 11 09).
Antradieniais 18.30 val. rengiami Vakarų žai-
dimo klubo susitikimai. Visi norintieji kviečiami 
išmėginti įvairiausius stalo žaidimus.
Trečiadieniais bei šeštadieniais 18-22 val. 
Meno kiemo galerijoje rengiami menininkų ini-
ciatyvos „Gyvas piešimas“ užsiėmimai. Kviečiame 
piešti arba pozuoti portretui (nemokamai).

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

27 d. 10 ir 11 val. „Lopšinės ir žaidinimai“ besi-
laukiančioms 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 
norintiems 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 „Voži-
nis“ jaunimui.
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 audi-
nių panaudojimu seniau ir dabar (grupėms nuo 15 
žmonių, registruotis tel. (8 46) 310022).

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

klaipedatkc.lt

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

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

30 d. 18 val. Konferencijų salėje vyks Rolando 
Rastausko sukaktuvinis vakaras su nauja rinktinių 
eilėraščių knyga „Vienišos vėliavos“.

Korupcinės tematikos filmų festivalis „Drąsus žodis“

27 d. 17 val. „Nuosprendis“ („Conviction“, 2010 
m., rež. Tony Goldwyn, 107 min.).

29 d. 17 val. „Pažadėtoji žemė“ („The Promised 
Land“, 2012 m., rež. Gus Van Sant, 106 min.).
30 d. 18 val. „Penktoji valdžia“ („The Fifth Estate“, 
2013 m., rež. Bill Condon, 128 min.
Filmai bus rodomi nemokamai Gerlacho palėpėje.
Parodos: galerijoje 13L Valentin Spiegelberg 
piešinių paroda „Žodžiai sugrįžta...“ (iki 10 31).
I a. hole Vytauto Gocento tapybos paroda „Rusnės 
peizažai 2014“ (iki 11 05).
Galerijoje 1P Andriaus Tarasevičiaus vieno pa-
veikslo paroda „Monolitas“ (iki 10 30).
Kavinėje „Pauzė“ fotografų klubo „Fotoburė“ 
darbų paroda.
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

Spalio 27-31 d. Mainų fonde (Debreceno g. 22) 
vyks nurašomų spaudinių išpardavimas.

„Pelėdžiuko“ filialas, Tilžės g. 11

KJC dizaino studijos „Kukutis“ ir KVLC klubo 
„Žuvėdra“ keramikos studijos „Lipdutis“ 
vaikų darbų paroda.

Vaikų skyrius, Danės g. 7

2014 m. išleistų knygų paroda „Vaikų knyga 
2014“ (iki 11 14). 

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. Sil-
kauskienės kolekcijos (iki 11 17).

„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).

LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
Kretingos g. 36, Neufeldo aud.

25 d. 18 val. Klaipėdos krikščioniškas kitokio 
kino klubas: filmo „Įsivaizduok“ („Imagine“, rež. 
A. Jakimowskij, 2012 m., 105 min.) peržiūra, 
viešnia aktorė Doloresa Kazragytė. Po filmo dis-
kusija. Renginys nemokamas.

PPC „AKROPOLIS“
Taikos pr. 61

25 d. 12 val. prie parduotuvės ZARA vyks moks-
leivių šaškių turnyras dėl Klaipėdos miesto mero 
taurės. Nugalėtojas susirungs su pačiu miesto 
meru! Laukiame jūsų!

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

Meno rezidentūros projekto „Kelionių agentūra“ 
dalyvės Christin Wilcken (Vokietija) paroda 
„Klaipėda. Piešiniai“ (iki 11 23).
Kuratorių J. Laivio ir B. Antille paroda „Mon 
Tan Dun“, Rusijos šiuolaikinio meno paroda 
„9000 km“ (iki 11 09).

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. Donelai-
čio poemai „Metai“ paroda (iki 11 05).

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).

„PARKO“ gALERIJA
Turgaus g. 9

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

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Rūsys“ (LT, siaubo, N-16) - 13.25, 15, 17.05, 
19.30, 21.35 val.
„Įniršis“ (karinis trileris, N-16) - 10.20, 15.30, 
18.30 (26 d. seansas nevyks), 20, 21.25 val.
„Stounhersto beprotnamis“ (mistinis trileris, 
N-16) - išankstinė premjera 30 d. 21.30 val.
Baletas „Meilės legenda“ - tiesioginė premje-
ros transliacija iš Maskvos didžiojo teatro 26 d. 17 
val. (35 Lt).
„Su meile, Rouzė“ (romantinė komedija, N-13) 
- „Panelės“ premjera 28, 29 d. 19.40 val., 30 d. 
21.50 val.
„gustavo nuotykiai“ (LT, vaidybinis, animacinis, 
V) - 10.10, 12.30, 14.50, 17.10, 19.10 val.
„Drakula. Pradžia“ (fantastinis veiksmo, N-13) 
- 13.10, 15.20, 17.30, 19.40 (28, 29 d. seansas ne-
vyks), 21.50 (30 d. nevyks) val.
„Lošėjas“ (LT drama, trileris, N-16) - 10.40, 13.20, 
18.10 val.
„Išleistuvės“ (rusiška komedija, N-16) - 11, 15.50 
(26 d. seansas nevyks) val.
„Dingusi“ (drama, N-16) - 20.40 val.
„Dėžinukai“ (dubl. liet. animac., V) - 3D: 12.40 
val.; 2D: 10.30 val.
„Anabelė“ (siaubo, N-16) - 21.30 val. (30 d. ne-
vyks).
„Sparnai: ugnies tramdytojai“ (dubl. liet. ani-
mac., V) - 11, 13 val.
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai ne-
sėkminga diena“ (komedija, N-7) - 15.10 val.
„Paliktieji“ (fantastinis trileris, N-13) - 17.20 val.

KLUBAI
LIAUDIŠKA UŽEIgA „TROBA“

Debreceno g. 61A, tel. 300855

25 d. 21 val. muzika gyvai ir šokiai.

FRIEDRICHO PASAŽAS
Tiltų g. 26A, staliukai rezervuojami tel. (8 46) 

211390

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.

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-
penktadienį 13 val., šeštadienį, sekmadienį 
- 13 ir 15 val. (www.muziejus.lt).

LDM PRANO DOMŠAIČIO gALERIJA
Liepų g. 33

29 d. 18 val. kultūros vakarų ciklas „Parodoje su 
žinovu: meno kūriniai pasakoja“: „Kuršių nerija - 
Šiaurės Sachara“.
Veikia parodos: „Paskutinis taikos pavasaris“ par-
odos „Kuršių nerija moksle ir mene“ (Karaliaučius, 
1914) šimtmečiui (iki 12 31). Klaipėdos Adomo 
Brako dailės mokyklos moksleivių diplominių dar-
bų paroda (iki 10 26). „Nuostabioji žemė. Dailinin-
kai 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). 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 nuo 17 val. veikia dailės studija 
suaugusiesiems.
Darbo laikas: II-VI 12-18 val., VII 12-17 val. Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

cmykcmyk


