
 s„Kultūros fabrike“ 18 val. Laisvojo teatro spektaklis M. M. Andersen „Šokis“, rež. Nerijus Gedminas. 
Spektaklį sunku būtų priskirti konkrečiam žanrui: dramos spektaklis su šiuolaikinio šokio elementais ar šo-
kio spektaklis su teksto intarpais? Į šį klausimą gali atsakyti tik spektaklio kūrėjai - aktoriai Aina Norgilaitė ir 
Ričardas Bartašius bei šokėjai Dovilė Binkauskaitė / Roberta Leščinskaitė ir Darius Berulis.

PIRMADIENIS, GRUODŽIO 1 D.
 sViešosios I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Gerlacho palėpėje - festivalis-

skaitymo maratonas „Metų metai. Gyvenimo knyga“, skirtas Kristijono Donelaičio metams. Skaitymų pro-
grama: 11 val. „Pavasario linksmybės“; 12.30 val. „Vasaros darbai“; 14 val. „Rudenio gėrybės“; 16 val. „Žiemos 
rūpesčiai“; 17.30 val. pasakėčios ir eilėraščiai. Dalyvaus: A. Vozgirdas (dūdmaišis), L. Vozgirdaitė (smuikas), S. 
Šiaučiulis (klavišiniai), L. Švirinas, KU mišrus choras „Pajūrio aidos“ (vadovas A. Šumskis). Vedėjai - aktoriai V. 
Kochanskytė ir S. Jačėnas.

ANTRADIENIS, GRUODŽIO 2 D.
 sKC Žvejų rūmuose 11 val. Tarptautinei žmonių su negalia dienai: Klaipėdos regiono neįgaliųjų 

meno kolektyvų šventė vaikams ir suaugusiems „Sveiks, svieteli margs“, dalyvauja: bendrijos „Klaipėdos 
viltis“, Gargždų ir Priekulės socialinių paslaugų centrų, Kretingos dienos veiklos centro, Klaipėdos neįgaliųjų 
centro „Klaipėdos lakštutė“, Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos, daugiafunkcio centro „Svetliačiok“ kolektyvai. 
Programoje - teatro vaidinimas, poetinės, muzikinės ir choreografinės kompozicijos, dainos, improvizacijos 
K. Donelaičio poemos „Metai“ temomis.

 sKlaipėdos koncertų salėje (Šaulių g. 36) 18 val. Nelly 
Paltinienės jubiliejinis koncertas, dalyvaus Vytautas Šiškauskas, 
Romas Dambrauskas, Viktoras Malinauskas. Optimizmu ir energija 
spinduliuojanti dainininkė kviečia į jubiliejinį koncertą - Arvydui 
Paltinui 80 metų, Nelly ir Arvydas kartu 50 metų! „Scenoje nejau-
čiu savo metų, o kiekvieno koncerto pradžioje visada dainuoju 
„Ave Marija“, kuri yra mano padėka Dievui už tai, kad dainuoju, 
kad mano gyvenimas susiklostė taip, o ne kitaip.“

 sKlaipėdos muzikiniame teatre 18.30 val. I. Kalmano operetė „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!

TREČIADIENIS, GRUODŽIO 3 D.
 sKlaipėdos lengvosios atletikos manieže (Taikos pr. 54) sporto šventė, skirta Tarptautinei 

žmonių su negalia dienai. Vaikai ir suaugusieji varžysis šaškių, smiginio, kvadrato, krepšinio 3x3, stalo teniso, 
rankų lenkimo, bočios ir kt. rungtyse. Žmonės su vežimėliais rungtyniaus smiginio, krepšinio baudų mėtymo, 
figūrinio važiavimo su kliūtimis rungtyse. 9 val. vyks vaikų ir jaunimo varžybos (šaškių turnyras 9 val. kartu 
su suaugusiaisiais). 12 val. šventės atidarymas. 12.15 val. suaugusiųjų varžybos. Registruotis el. p.: sporto.r@
balticum-tv.lt arba tel. 315093. Nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti.

 sKlaipėdos koncertų salėje 18 val. 
šventinės klasikos festivalis „Salve Musica“: kon-
certas „Keliautojo užrašai“, atlieka Vilniaus savival-
dybės choras „Jauna muzika“ (kūrybinės veiklos 
25-mečiui), meno vadovas ir dirigentas Vaclovas 
Augustinas, dalyvauja Indrė Jurgelevičiūtė (voka-
las, Lietuva-Belgija), B. Cools (gitara, Belgija), A. Go-
tesmanas (perkusija), V. Nivinskas (kontrabosas), R. 
Rančys (saksofonai). Programoje: C. Wilson, J. Gold, 
B. Cools, J. Mitchell ir kt. kūriniai. Skambės įvairių 
šalių bei stilių dainos, tarsi suvenyrai surinktos 
atlikėjų muzikinėse kelionėse.

 sKC Žvejų rūmuose 18 val. Tarptautinei žmonių su negalia dienai 
-  Arvydas Vilčinskas: geriausių dainų koncertas. A. Vilčinskas tituluojamas 
Sąjūdžio dainiumi, kai visur skambėjo jo daina „Į Lietuvą“. Septyniolika 
metų praleidęs JAV, A. Vilčinskas savo dainomis vėl džiugina Lietuvos 
klausytojus. Koncerte dainininkas atliks populiarias, visų pamėgtas dainas 
bei naujus savo kūrinius.

KETVIRTADIENIS, GRUODŽIO 4 D.
 sKlaipėdos muzikiniame teatre 18.30 val. J. Bocko miuziklas „Smuikininkas ant stogo“, rež. Jan 

Szurmiej. „Smuikininko“ muzika pilna aistros, negirdėto temperamento, ypač sudvasinta. Joje atpažįstami 
stilizuoto žydų folkloro, senų rusų romansų motyvai, šalia jų skamba tipiškos šiuolaikinės temos. Spektaklis 
bus rodomas ir penktadienį 18.30 val.

 sKC Žvejų rūmuose 19 val. Pilies teatro premjera - vaidinimas „Drauge Širvy, jūs visiškai teisus“ pagal 
A. Daškaus pjesę „Toks velnioniškai vienas“, rež. Alvydas Vizgirda, vaidina: Marija - V. Ptašinskaitė, V. Jašinskaitė 
ir V. Gruodytė, Paulius - M. Pažereckas, D. Žilinskas ir R. Šeputis. Sovietmečiu į valdžią prasimušusi „chebrytė“ 
lietuvius vorele tempė į „šviesų komunizmo rytojų“, nors buvo aišku, kad tas rytojus - tai blefas. O dabar? 
Kur mūsų idealai, kokie jie?

PENKTADIENIS, GRUODŽIO 5 D.
 s„Švyturio“ arenoje 19 val. tarptautinis kovų turnyras „Big fight“. Į ringą kops geriausi Armėnijos, 

Rusijos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Čekijos, Norvegijos, Latvijos, Estijos, Lietuvos, Bosnijos ir Hercegovinos 
kovotojai, planuojama surengti 12 dvikovų pagal K-1, MMA, „Muaythai“ ir bokso taisykles. Vakaro vinimi taps 
specialiai dėl šio turnyro į Lietuvą iš JAV grįžtantis keliskart pasaulio bušido čempionas ir nuolatinis kovų be 
taisyklių dalyvis Egidijus Valavičius. Jis kovos pagal MMA taisykles su ukrainiečiu Jurijumi Gorbenko.

ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 29 D.
 sKlaipėdos lėlių teatre (Vežėjų g. 4) 12 val. spektaklis 

visai šeimai „Raudonkepuraitė“, rež. Gintarė Radvilavičiūtė, vaidina 
Renata Kutaitė ir Karolina Jurkštaitė. Šiltas, ryškus „vilnonis“, dina-
miškas, kupinas intrigų spektaklis žiūrovams nuo 3 m., norintiems 
pasmalsauti, gerai praleisti laiką ir kartu su vilku Albinu paklaidžioti 
miško labirintais.

 sKlaipėdos universiteto salėje „Aula“ (Herkaus Manto g. 84, buvusi kareivinių koplyčia, pas-
tatas su laikrodžiu) 12 val. šventinis koncertas „Adventą pasitinkant“. Koncertinę programą paruošė styginių 
kvartetas, „Capella A“ ir Hermano Zudermano gimnazijos vokalinis ansamblis (nemokamai).

 sKlaipėdos lėlių teatre 14.30 val. popietė su pasaka. Lietuvių liaudies pasaka pagal O. Milašių 
„Auksaplaukis ir žvaigžduolė“, rež. Karolina Jurkštaitė, aktorė Erika Mažulienė. Pasak režisierės, šioje pasakoje 
nėra vienos pagrindinės temos. Auksaplaukis ir Žvaigžduolė eina savo gyvenimo keliu, susiduria su gėriu ir 
blogiu, išgyvena drąsą ir tikėjimą.

 sFriedricho pasaže (Tiltų g. 26A) 17 val. Kalėdinio miestelio atidarymas. Mažų ir didelių pasažo kie-
melyje lauks moksleivių choras, Kalėdų senelis, pasakų personažai, grupė „Romantika“, bus kepami kalėdiniai 
meduoliai.

 s„Kultūros fabrike“ (Bangų g. 5A) 17 val. 6-asis tarp-
tautinis Indijos klasikinio meno festivalis „Sursadhana-2014“. 
Dalyvaus šokėjai Vishwanath Mangaraj (Indija), Kristina Luna 
Dolinina, Irina Kušelevič ir „Rajyashree Ramesh“ scenos meno 
ir šokio teatro akademijos šokėjos; Anatolijus Lomonosovas 
(sitaras),  Rytis Kamičaitis (tabla), Jūratė Adlytė (tampūra), Olga 
Lingienė (nattuvangam). „Sursadhana“ - tai vienintelis Lietuvoje 
festivalis, pristatantis klasikinius Indijos menus.

 sKlaipėdos universiteto Mokomajame teatre (K. Donelaičio g. 4) 17 val. XXII tarptautinio 
džiazo vokalistų konkurso „Jazz voices“ pusfinalis. Šiemet konkurse panoro dalyvauti jaunieji džiazo daini-
ninkai iš Japonijos, Australijos, Rusijos, Estijos, Turkijos,Vengrijos, Ispanijos, Latvijos ir Lietuvos. Džiazo klube 
„Kurpiai“ 20.30 val. koncertuos džiazo kvintetas „JazzWay“. Sekmadienį 17 val. Mokomajame teatre vyks 
konkurso finalas, 20.30 val. „Kurpiuose“ - apdovanojimo ceremonija ir finalininkų koncertas. Vakaro svečias 
- Sauliaus Šiaučiulio džiazo kvartetas.

 sKlaipėdos centriniame stadione (Sportininkų g. 46) 18 val. Lietuvos futbolo A lygos rungtynės: 
Klaipėdos „Atlantas“ - Pakruojo „Kruoja“.

 sKultūros centre Žvejų rūmuose (Taikos pr. 70) 18 val. Klaipėdos dramos teatro premjera! I. 
Vyrypajevo „Girti“, rež. Loreta Vaskova, vaidina R. Idzelytė, E. Valadkevičiūtė, K. Žvinklys, D. Meškauskas, T. 
Gailiutė, I. Reklaitis, R. Šaltenytė, J.  Puodėnaitė ir kt. Keturiolika veikėjų vieną naktį be saiko geria, o vėliau 
susitinka gatvėje, kur socialinis statusas nebetenka prasmės ir skirtingi personažai gali vienas kitam atsiverti.

 sKlaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre (Danės g. 19) 18.30 val. vodevilis ir šokio 
spektaklis „Sveikas, Čarli!“ Tai vakaras, skirtas garsaus XX a. komiko ir kino legendos Čarlio Čaplino kūrybai. 
Pirmoje dalyje melodingas dainas atliks Čaplino išgalvoti nebyliojo kino personažai, vakaro vedėjas - šmaikš-
tusis provokatorius lėlė Džordžas. Antroje dalyje karaliaus šokis. Išraiškingos choreografinės kompozicijos, 
perpintos pantomimos ir akrobatikos elementais, papildys romantiškųjų Č. Čaplino laikų panoramą.

 s„Švyturio“ arenoje (Dubysos g. 10) 19 val. Marijono Miku-
tavičiaus šou. Marijonas Mikutavičius - šelmiškas, pasiutęs, atviras iki 
skausmo. Toks jis ir scenoje, ir gyvenime. Sąžiningas prieš gerbėjus 
ir save. Kaskart apnuoginantis sielą. Jo koncertuose tvyranti atmos-
fera - ypatinga. Ne tik nauji kūriniai, bet ir dainos, kurias dauguma 
lietuvių galėtų padainuoti ir pakelti iš lovos, kokybiška garso bei 
apšvietimo technika, nesumeluotai nuoširdus dainininko ir jo grupės 
narių bendravimas su publika - tai M. Mikutavičiaus koncertuose 
visus priverčia pašokti ant kojų.

 s„Kultūros fabrike“ 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro premjera! G. Kuprevičiaus antiopera „Pamoka“ 
pagal E. Jonesko pjesę, dirigentė Evelina Lozdovskaja. Premjera skirta kompozitoriaus Giedriaus Kuprevi-
čiaus 70-mečiui. Antioperoje „Pamoka“ jaunieji teatro menininkai jungs savo garsiųjų muzikinių ritminių 
vaidinimų įdirbį su absurdo teatro technikomis ir filosofiniais leitmotyvais. Po spektaklio vyks susitikimas 
su kūrybine grupe.

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 30 D.
 sKlaipėdos muzikiniame teatre (Kolonų salėje) 12 val.  muzikinė pasaka vaikams (iki 4 metų) 

„Verpalų pasakos“, rež. Rūta Bunikytė. Spektaklyje skambės F. Mendelsono, J. Bramso, V. A. Mocarto, E. Grygo, 
R. Paulo, G. Šeringo, V. Jakovlevo klasikinės lopšinės. Aukštai aukštai debesyse stovi namelis, kuriame gyvena 
sapnų senelės. Pabudusios iš miego, jos suverpia stebuklingą siūlą ir pradeda megzti vaikams sapnus...

 sKlaipėdos lėlių teatre 12 ir 14 val. spektaklis „Arbatėlė“, rež. Karolina Jurkštaitė. Viskas prasideda 
nuo arbatos gėrimo, kaip H. K. Anderseno pasakoje apie šeivamedžio močiutę. Tai - atspirtis netikėčiausių 
įvykių virtinei. Spektaklio režisierė įgyvendino idėją pasitelkti neįprastus aktorius - oro balionus. Spektaklyje 
vaidina Erika Mažulienė ir Justina Jukonytė.

 s„Kultūros fabrike“ 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro edukacinis spektaklis vaikams „Kino persona-
žai atgyja“, rež. Neringa Krunglevičiūtė. Garsiausių knygų vaikams - „Mažylis ir Karlsonas“, „Pepė Ilgakojinė“, 
„Batuotas katinas“ ir kt. - personažai kvies įsitraukti į interaktyvų žaidimą, skirtą populiarinti skaitymą.

 sKC Žvejų rūmuose 12 val. jaunimo teatro „Be durų“ pasaka visai šeimai V. Kupšio „Girių karaliai“, rež. 
Angelė Juškevičienė. Juokingą pagrindinių pasakos veikėjų Vilko ir Lapės draugystę kartais temdo konku-
rencija, kovojant už girių karaliaus vardą. Šį konfliktą lydi nenuspėjamų nuotykių virtinė...

 sLDM P. Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33) 12 val. sekmadienis šeimoms: nemokamos kūrybinės 
dirbtuvės. Jų metu bus pristatyta naujiena - tapytojo P. Domšaičio ekspozicijoje įrengta į žmogaus judesius 
reaguojanti interaktyvi projekcinė siena. Lankytojas  rankų judesiais gali sukurti savąjį paveikslo variantą. 
Kūrybinių dirbtuvių metu bus kuriamas ypatingas Kalėdų atributas - prakartėlė.

 sKC Žvejų rūmuose 16 val. 
advento muzikos vakaras „Pasaulio 
šviesa“: mišraus choro „Klaipė-
da“ koncertas, dirigentas Kazys 
Kšanas, koncertmeisterė Miglė 
Mosėnienė, dalyvauja Klaipėdos 
muzikinio teatro solistai Judita 
Butkytė-Komovienė ir Steponas 
Zonys. Programoje skambės V. A. 
Mocarto, D. Verdžio, V. Augustino, 
A. Martinaičio, G. Abariaus ir kt. kompozitorių kūriniai, kalėdinės giesmės. Žvejų rūmų rengiamame advento 
muzikos vakarų cikle „Pasaulio šviesa“ dalyvaus rūmų choriniai kolektyvai, skambės sakralinė muzika, kom-
pozitorių kūriniai, perteikiantys susikaupimo ir apmąstymų meto dvasią.
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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

29 d. 18 val. premjera! I. Vyrypajevo „Girti“ (N-18), 
rež. L. Vaskova.
12 07 d. 18 val. M. Gavrano „Poros“, rež. R. Kudz-
manaitė (15-25 Lt (4,34-7,24 €)).
12 11 d. 18 val. M. Gavrano „Viskas apie vyrus“, rež. 
A. Lebeliūnas (15-25 Lt (4,34-7,24 €)).
12 13 d. 18 val. A. Herzog „4000 mylių“, rež. P. Gai-
dys (20 Lt (5,79 €)).

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

29 d. 18.30 val. vodevilis ir šokio spektaklis „Svei-
kas, Čarli!“ (32 Lt (9,27 €)).
30 d. 12 val. muzikinė pasaka pagal klasikines lop-
šines „Verpalų pasakos“ (15 Lt (4,34 €)).
12 02 d. 18.30 val. operetė „Misteris X“ („Cirko 
princesė“) (37 Lt (10,72 €)).
12 04, 5 d. 18.30 val. miuziklas „Smuikininkas ant 
stogo“ (37 Lt (10,72 €)).
12 06 d. 18.30 val. koncertas „Johann’o Strauss’o 
valsai ir polkos“ (32 Lt (9,27 €)).
12 07 d. 13 val. baletas vaikams „Snieguolė ir sep-
tyni nykštukai“ (20 Lt (5,79 €)).
12 14 d. 13 val. premjera - opera vaikams „Maka-
ronų opera“ (20 Lt (5,79 €).

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

29 d. 12 val. lėlių vaidinimas „Raudonkepuraitė“.
29 d. 14.30 val. O. Milašiaus pasaka „Auksaplaukis 
ir žvaigžduolė“.
30 d. 12 ir 14 val. lėlių vaidinimas „Arbatėlė“.
12 06 d. 12 val. Kalėdų senelio namelio atidarymas.
12 06 d. 14 val., 7, 13, 14, 20, 21 d. 12, 14 val. 
Kalėdų senelio namelis.

RENGINIAI
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

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

Šventinės klasikos festivalis „Salve Musica“

12 03 d. 18 val. „Keliautojo užrašai“: Vilniaus cho-
ras „Jauna muzika“ (meno vadovas ir dirigentas 
V. Augustinas), I. Jurgelevičiūtė (vokalas, Lietu-
va-Belgija), B. Cools (gitara, Belgija), V. Vainilaitis 
(perkusija), V. Nivinskas (kontrabosas), R. Rančys 
(saksofonai) (30 Lt (8,69 €), taikomos nuolaidos).
12 09 d. 18 val. „Žydroji rapsodija“: Klaipėdos ka-
merinis orkestras, solistai: A. Tyson (fortepijonas, 
JAV), M. Adigezalzade (fortepijonas, Azerbaidža-
nas) (30 Lt (8,69 €), taikomos nuolaidos).
12 11 d. 18 val. „Muzikos viršūnių susitikimai“: 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, meno 
vadovas ir vyr. dirigentas G. Rinkevičius, solistas A. 
Paley (fortepijonas, JAV) (50, 70 Lt (14,48, 20,27 €), 
taikomos nuolaidos).

Kiti renginiai

12 02 d. 18 val. Nelly Paltinienės jubiliejinis kon-
certas („Bilietai.LT“).
12 06 d. 19 val. „Idioteatro“ komedija „Po 20 
metų“ („Tiketa“).
12 07 d. 16 val. Klaipėdos jaunimo centro vaikų 
šokių kolektyvo „Junga“ šokio projektas-koncertas 
„Pasek man pasaką“ („Bilietai.LT“).
12 08 d. 18 val. „Amžiaus dvikova - smuikas ir 
gitara“, dalyvauja  Zbignev Levicki (smuikas), Aure-
lijus Globys (gitara) („Bilietai.LT“).
12 10 d. 19 val. „Domino“ teatro premjera! Kome-
dija „Vyrų laiškai“ („Bilietai.LT“).
Veikia Algirdo Taurinsko tapybos darbų paroda ir 
Audriaus Vaišvilos fotografijų paroda „Išeinanti 
Lietuva“.

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

kasa dirba I-V 11-14, 16-19 val. ir 2 val.  
prieš renginius.

30 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų“ spektaklis 
V. Kupšio „Girių karaliai“ (13 Lt (3,77 €), „Tiketa“).

30 d. 16 val. advento muzikos vakarai „Pasaulio 
šviesa“: mišraus choro „Klaipėda“ koncertas, daly-
vauja J. Butkytė-Komovienė ir S. Zonys (7 Lt (2,03 
€), „Tiketa“).
12 02 d. 11 val. Tarptautinei žmonių su negalia 
dienai: Klaipėdos regiono neįgaliųjų meno kolek-
tyvų šventė vaikams ir suaugusiems „Sveiks, svieteli 
margs“ (nemokamai).
12 03 d. 18 val. Tarptautinei žmonių su negalia 
dienai: Arvydas Vilčinskas, geriausių dainų koncer-
tas (15 Lt (4,34 €), pateikus invalidumo pažymėji-
mą - 2 Lt (0,58 €), „Tiketa“).
12 04 d. 19 val. Pilies teatro premjera! Vaidinimas 
„Drauge Širvy, Jūs visiškai teisus“, rež. A. Vizgirda 
(17 Lt (4,92 €), „Tiketa“).
12 06 d. 18 val. pantomimos teatro „A“ premjera! 
„Radijas ten, radijas šen“, rež. A. Mažonas (17 Lt 
(4,92 €), „Tiketa“).
12 07 d. 12 val., 14 d. 14 val., 16 d. 10 val. jau-
nimo teatro „Be durų“ premjera! Muzikinis vaidini-
mas „Batuotas katinas“, rež. A. Juškevičienė (18-23 
Lt (5,21-6,66 €), „Tiketa“).
12 07 d. 16 val. advento muzikos vakarai „Pasaulio 
šviesa“: mišraus choro „Cantare“ koncertas, daly-
vauja M. Baronaitė ir L. Dambrauskaitė (sopranas) 
(7 Lt (2,03 €), „Tiketa“).
12 08 d. 19 val. Vladimiro Danileco ir Vladimiro 
Moisejenkos - dueto „Kroliki“ (Ukraina) humoro šou 
(44-84 Lt (12,74-24,33 €), „Tiketa“).

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

29 d. 19 val. Marijono Mikutavičiaus šou (69-109 
Lt (19,98-31.57 €)).
12 02 d. 19 val. LKL turnyras: Klaipėdos „Neptū-
nas“ - Utenos „Juventus“.
12 05 d. 19 val. tarptautinis kovų turnyras „Big 
fight“.
12 06 d. 18 val. „Elvis Tribute Show“: Ben 
Portsmouth.
12 07 d. 19 val. Rusijos humoro teatras „Krivoje 
Zerkalo“.
12 08 d. 18 ir 20 val. muzikinis spektaklis „Maša 
ir lokys“.
12 10 d. 18.45 val. Eurolyga: Klaipėdos „Neptū-
nas“ - Stambulo „Galatasaray Liv Hospital“.
12 12 d. 19 val. miuziklas „Žygimanto Augusto ir 
Barboros Radvilaitės legenda“.
12 13 d. 20 val. Tomo Anderso ir grupės „Smokie“ 
koncertas.

KŪRYBINIS INKUBATORIUS  
„KULTŪROS FABRIKAS“

Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

29 d. 17 val. 6-asis tarptautinis Indijos klasikinio 
meno festivalis „Sursadhana-2014“ („Tiketa“).
29 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro premjera! G. 
Kuprevičiaus antiopera „Pamoka“ („Tiketa“).
30 d. 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro edukacinis 
spektaklis vaikams „Kino personažai atgyja“ („Tike-
ta“).
30 d. 18 val. Laisvojo teatro spektaklis M. M. An-
dersen „Šokis“ („Tiketa“).

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Bažnyčių g. 4, www.kulturpolis.lt

Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2

29 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Sukurk savo vė-
trungę“.
12 06 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Piešimas paro-
doje. Personažai“ (užsiėmimai mokami, registruotis 
tel. (8 46) 313691, 8 602 21167, el. p. virginija@
kkkc.lt).

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

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).

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

29 d., 12 06, 13 d. 11 val. „Tradicija šeimai“: edu-
kaciniai užsiėmimai „Šiaudiniai žaisliukai“; 12 val. 
„Etnožaidynės“ vaikams su folkloro ansambliais 
„Vorusnėlė“, „Kuršiukai“, „Alkiukai“. Tėveliams - po-
kalbis apie adventą.

Advento antradieniais, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais 16-18 val. Meno kiemo dirb-
tuvėse popierinių namų puošmenų karpymas, 
žvakių liejimas, sodo rišimas.
12 05 d. 10 val. konferencija-apskritojo stalo 
diskusija „Vėtrungės - regiono kultūrinio turizmo 
jungtys“.

KU MF KONCERTŲ SALĖ
K. Donelaičio 4

Tarptautinis forumas „Muzikos atlikimas ir pedago-
gika“

29 d. 18 val. forumo atidarymas. J. Starodu-
brovskajos ir M. Kravec koncertas.
30 d. 10-18.30 val. solinis dainavimas.
12 01 d. 10 val. solinis dainavimas. 16 val. so-
listų su orkestru konkurso perklausa.
12 02 d. 10 val. fortepijonas. J. Karoso muzikos 
mokykloje: 10 val. pučiamieji instrumentai; 12 
val. styginiai instrumentai.

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

klaipedatkc.lt

12 09 d. 17 val. Viktoro Račkovo atminimui skir-
tos fotodarbų parodos atidarymas ir muzikinis-li-
teratūrinis vakaras „Jūra mano prisiminimuose“.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

12 01 d. 11 val. Gerlacho palėpėje festivalis-
skaitymo maratonas „Metų metai. Gyvenimo 
knyga“, skirtas K. Donelaičio metams. Vedėjai - 
aktoriai V. Kochanskytė ir S. Jačėnas.

Akcija „Knygų Kalėdos“

12 03 d. 17 val. kavinėje „Pauzė“ atidaroma 
grafikės Gražinos Oškinytės paroda „Klodai“.
Gruodžio 1-5 d. 10 val. ekskursijos 5-7 kl. mo-
kiniams pagal akcijai sukurtą maršrutą (www.
krastogidas.lt). Bilietas - dovanojama bibliotekai 
knyga; dalyvių skaičius ribotas, išankstinė regis-
tracija iki 27 d. el. p. airida@klavb.lt).

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

Projekto „Kelionių agentūra“ dalyvių Berbel 
Praun (Vokietija) ir Gabrielės Jogėlaitės (Lie-
tuva) šiuolaikinio meno paroda „Zero in on“ (iki 
12 21).
Anatolijaus Klemencovo paroda „P.S.“ (iki 12 
10); Liudviko Natalevičiaus „Pradžiapabai-
ga“ (iki 12 14).

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 4

Vasaros plenero paroda „Tarpinė stotelė - 
Tauragė“ (iki 12 04).

„PARKO“ GALERIJA
Turgaus g. 9

Henrikos Bartkutės tapybos paroda „Pamąs-
tymai apie gamtą“ (iki 12 10).

„RŪTŲ“ GALERIJA
Danės g. 9

Jungtinė Klaipėdos dailininkų paroda, skirta 
galerijos 5-erių metų jubiliejui (iki 12 17).

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Madagaskaro pingvinai“ (dubl. liet., V) - 3D: 
12.40, 15, 17.10, 19.30 val.; 2D: 10.30, 11.30, 16 
val.
„Kaip atsikratyti boso 2“ (komedija, N-16) 
- 13.50, 16.20, 18.10 (2 d. seansas vyks 18.50 
val.), 21.40 val.

„Serena“ (drama, N-13) - „Cosmo“ VIP seansas 4 
d. 18.50 val.
„Kanų liūtai 2014“ (geriausios reklamos) - 2 d. 
19, 22 val. (27 L (7,82 €)).
Festivalis „Lux“ kino dienos“ - 3 d. 17.30 val. 
„Klasės priešas“; 4 d. 17.30 val. „Merginų gauja“ 
(nemokamai, bilietų išdavimas likus 1 val. iki 
seanso).
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 1 
dalis“ (veiksmo, N-13) - 11, 12.30, 15.20, 19, 
20.40 val.
„Tarp žvaigždžių“ (kosminis epas, N-13) - 10.45, 
14.15, 17.50 (3, 4 d. seansas nevyks), 20.50 (2 d. 
seansas vyks 21.20 val.).
„Pakeliui“ (LT, drama) - N-13: 13.40, 16.45 val.; 
N-16: 18.20, 21.10 val.
„Džesis ir Petas“ (dubl. liet. animac., V) - 10.10 
(seansas vyks 29, 30 d.), 12.20 val.
„Dėžinukai“ (dubl. liet. animac., V) - 3D: 14.30 
val.; 2D: 10.20 val.
„Redirected“ (pasaulinė versija, N-18) - 21.50 
val.
„Karti, karti 2“ (rusiška komedija, N-16) - 18.50 
(2, 4 d. seansas nevyks) val.
„John Wick“ (veiksmo trileris, N-16) - 21.20 val. 
(2 d. nevyks).

KLUBAI
LIAUDIŠKA UŽEIGA „TROBA“

Debreceno g. 61A, tel. 300855

29 d. 21 val. muzika gyvai ir šokiai.
Gruodžio 31 d. 20 val. Naujametinis balius: va-
karo vedėjas Darius Sidabras, Ieva ir grupė „Kraft“, 
„16Hz“, Aliukas Evaldas ir sesutė Silvija, Kalėdų 
Senelis ir žaidimai, DJ Disco Boy ir populiariausi 
šlageriai.

FRIEDRICHO PASAŽAS

Tiltų g. 26A, staliukai rezervuojami  
tel. (8 46) 211390

29 d. 17 val. kiemelyje - Kalėdinio miestelio 
atidarymas, dalyvaus moksleivių choras, Kalėdų 
Senelis, pasakų personažai, grupė „Romantika“.
29 d. 20 val. smuklėje - grupė „Ilex“; kavos ir 
likerio namuose - klasikinės muzikos vakaras: Ta-
mara Prokopovič ir Natalija Blauberg.

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 penktadieniais 
13 val., šeštadieniais, sekmadieniais - 13 ir 15 val. 
(www.muziejus.lt).

LDM PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA
Liepų g. 33

30 d. 12 val. nemokamos kūrybinės dirbtuvės 
šeimoms: prakartėlės kūrimas. Bus pristatyta 
nuolatinėje tapytojo P. Domšaičio ekspozicijoje 
įrengta į žmogaus judesius reaguojanti interakty-
vi projekcinė siena.
12 03 d. 18 val. kultūros vakarų ciklo „Parodoje su 
žinovu: meno kūriniai pasakoja“ renginys „Prie 
kavos puodelio. Klaipėdos kasdienybė ir šventės“, 
dalyvauja filologė J. Saulėnienė, dailėtyrininkė 
K. Jokubavičienė, Kalvystės muziejaus įkūrėjas, 
kolekcininkas D. Varkalis. Vaikams veiks specialios 
edukacinės dirbtuvėlės.
Veikia parodos: V vaikų ir moksleivių kūrybos 
konkurso „Mano prakartėlė“ paroda „Baltoji pra-
kartėlė“ (iki 01 11). „Paskutinis taikos pavasaris“ 
parodos „Kuršių nerija moksle ir mene“ (Karaliau-
čius, 1914) šimtmečiui (iki 12 31). „Nuostabioji 
žemė. Dailininkai Rytų Prūsijoje. XIX-XX a. I p. ta-
pyba 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“.
Darbo laikas: II-VI 12-18 val., VII 12-17 val. Už programos pakeitimus redakcija neatsako.
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