
ANTRADIENIS, GRUODŽIO 23 D.
 sKlaipėdos koncertų salėje 18 val. popklasikos grupės „el Fuego“ programa „Lietuviški hitai kitaip“. 

Gyvo garso koncerte skambės lietuvių autorių sukurtos dainos, pradedant D. Dolskio, A. Šabaniausko atliktais 
kūriniais ir baigiant E. Sipavičiaus, K. Kerbedžio hitais. Dainininkams Jonui Sakalauskui, Pauliui Bagdanavičiui, 
Eugenijui Chrebtovui ir Tomui Pavilioniui scenoje talkins Tomas Dičiūnas (gitara, klavišiniai), Andrius Kairys 
(mušamieji) ir Denisas Murašovas (kontrabosas). Beje, net du „el Fuego“ nariai ne tik dainuos, bet ir gros.

 sKlaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre (Danės g. 19) 18.30 val. Dž. Verdžio opera 
„Traviata“, dirigentas Modestas Barkauskas. Tai istorija, šlovinanti tikrąją Meilę, kurios nesutrypė nei įsimy-
lėjėliams Violetai ir Alfredui nepalankiai susiklosčiusios aplinkybės, nei aplinkinių intrigos, nei Dievo valia 
įvykęs amžinasis išsiskyrimas. Operos centre iškyla Violetos, Paryžiaus kurtizanės, figūra. Moters dramą su-
stiprina jos pasiaukojanti meilė Alfredui ir mirtis, atslinkusi netinkamiausiu metu - tada, kai pradėjo pildytis 
didžiausia herojės svajonė.

KETVIRTADIENIS, GRUODŽIO 25 D.
 sKlaipėdos Laikrodžių muziejaus kiemelyje (Liepų g. 12) 16 val. šventinės klasikos festivalis 

„Salve Musica“: kalėdinis Klaipėdos kariliono koncertas, atlieka Kęstutis Kačinskas, Stanislovas Žilevičius. 
Programoje: klasikinių kūrinių aranžuotės, kalėdinės giesmės. Šv. Kalėdų dieną virš miesto gaus Klaipėdos 
kariliono varpai. Apvalanti ir stiprinanti jų energija apgaubs kiekvieną, besiklausantį šių palaimingų garsų.

 sPalangos kultūros centre 
„Ramybė“ (Vytauto g. 35) 19 val. Kalė-
dos su „Džiazuojančia klasika“, atlieka Saulė 
Rinkevičiūtė (smuikas), Tadas Dešukas 
(smuikas), Vytis Nivinskas (kontrabosas), 
Nerijus Bakula (akordeonas), Rūta Rin-
kevičiūtė (fortepijonas), Vytis Vainilaitis 
(mušamieji). Klasikinio ir džiazinio smuikų 
duetas, fortepijono bei akordeono impro-
vizacijos, žymiausi klasikinio džiazo hitai 
šiame koncerte nuskambės visiškai kitaip. 
Programoje - specialiai šiam projektui R. 
Giedraičio sukurtos kompozicijos pagal 
žymiausius hitus: „Liza“, „Minor Swing“, „All 
the Things You Are“ ir kt.

PENKTADIENIS, GRUODŽIO 26 D.
 sKC Žvejų rūmuose 12 val. Klaipėdos lėlių teatro vaidinimas „Kiškio 

pasakos“, rež., dailininkė ir scenarijaus autorė Jūratė Januškevičiūtė, vaidina 
A. Vitauskaitė, A. Daukantaitė, L. Zubė. Subtiliame ir jaukiame lėlių vaidi-
nime lietuvių liaudies pasakų motyvais kalbama apie tai, kaip draugystė 
ir savitarpio supratimas padeda nugalėti visus sunkumus. Spektaklyje 
skamba autentiškos žemaičių liaudies dainos, personažai kalba tik žemai-
tiškai. Po spektaklio - žaidimai su Kalėdų Seneliu. Spektaklis bus rodomas 
ir šeštadienį 12 val.

 sKlaipėdos koncertų salėje 15 ir 19 val. „Domino“ teatro premjera! Komedija F. Zellerio „Tiesa“, rež. 
Marcinas Slavinskis, vaidina D. Auželis, E. Jaras, N. Varnelytė, R. Dominaitytė, A. Štukytė, A. Dainavičius, M. 
Capas. Mišelis ir Laura, Paulius ir Alisa - dvi vidutinio amžiaus poros, siejamos tvirtų draugystės ryšių. Tačiau 
Alisa nori atskleisti savo vyrui, kad turi romaną su jo geriausiu draugu Mišeliu. Šis nori išvengti tiesos... Jis 
nelinkęs atsisakyti patogaus dvigubo gyvenimo: aistringos meilužės Alisos ir išmintingos žmonos Lauros...

 s„Švyturio“ are-
noje  19 val.  „Lieps-
nojantis Kalėdų ledas 
2014“. Kiekvienais metais 
garsiausia Lietuvos čiuo-
žimo pora M. Drobiazko 
ir P. Vanagas nepaliauja 
stebinti savo mylimiau-
sios publikos novatoriš-
komis idėjomis. Todėl 
ir šiemet mūsų žiūrovų 
laukia išskirtinis reginys 
- publika išvys naują ledo 
šou programą, kurios 
pasirodymus atliks gar-
sūs dailiojo čiuožimo 
meistrai.

 sPalangos kultūros centre „Ramybė“ 
(Vytauto g. 35) 19 val. gintarinių instrumentų kvartetas 
„Amber“: Vytautas Mikeliūnas (smuikas), Tadas Dešukas 
(smuikas), Dovilė Juozapaitienė (altas), Onutė Švabaus-
kaitė (violončelė). Tai unikalus kolektyvas, griežiantis 
specialiai jiems pagamintais gintariniais styginiais 
instrumentais. Koncertas žada netikėtų improvizacijų, 
specialiai šiems instrumentams pritaikytų kūrinių aran-
žuočių ir kalėdinių nuotaikų rinkinį.

ŠEŠTADIENIS, GRUODŽIO 20 D.
 sKlaipėdos daugiabučių namų kiemuose - kalėdinių eglučių įžiebimo šventė. Programoje - 

šokiai aplink eglutę, linksmi žaidimai, konkursai ir saldainiai. Rajonų žaliaskares iškilmingai įžiebs pats Kalėdų 
Senelis. Renginiai vyks: 11 val. Debreceno g. 42; 12 val. Kauno g. 5; 13 val. prie Žardininkų ir Reikjaviko g. 
sankirtos; 13.30 val. prie Nidos g. 54 ir 56 namų.

 sTeatro aikštėje - Kalėdos Klaipėdoje su Gerosios vėtrungės ženklu: 12-14.30 val. Vakarų Lietuvos žvejų 
ir žuvies perdirbėjų konfederacija bei Lietuvos karinės jūrų pajėgos tradiciškai miestiečius vaišins žuviene, 
kareiviška koše ir arbata bei kvies sušilti prie šventinio laužo. 16 val. Kisieliaus šventė: gerumu dalinsis Klaipėdos 
medikai ir socialiniai darbuotojai. 16-19 val. Kalėdinių vėtrungių dirbtuvės Turizmo ir kultūros informacijos 
centr (TKIC). 18 val. Kalėdų Senelio pasaka. 19-22 val. Jaunatviška diskoteka - Kalėdų link!

 sKultūros centre Žvejų rūmuose (Taikos pr. 70) 12 val. „Amber“ cirko kalėdinė programa. Šio 
cirko namai - antra po Kauno cirko sostinė Alytus. Jo ištakos siekia 1970 metus, vaidina cirko profesionalai 
ir mėgėjai. Cirkas gastroliuoja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Po spektaklio - žaidimai su Kalėdų Seneliu.

 s„Neptūno“ sporto salėje (Taikos pr. 61A) 14 val. Lietuvos rankinio federacijos taurės turnyro 
ketvirtfinalio atsakomosios rungtynės, susitinka Klaipėdos „Dragūnas“ ir Varėnos „Ūla“.

 sKūno kultūros ir rekreacijos centre (Dariaus ir Girėno g. 10) 17 val. Nacionalinės krepšinio 
lygos čempionato rungtynės: Klaipėdos „Nafta-Uni-Akvaservis“ - „Palanga“.

 sKlaipėdos koncertų salėje 
(Šaulių g. 36) 19 val. „Naktinių personų“ 
akustinis gyvo garso koncertas. „Nakti-
nės personos“ daugeliui asocijuojasi su 
jausminga lyrika, prasmingais tekstais, 
natūraliu ir šiltu bendravimu. Koncerte 
Alanas Chošnau ir Aras Vėberis su pro-
fesionalių muzikantų grupe atliks savo 
hitus ir visiškai naujus kūrinius.

SEKMADIENIS, 
GRUODŽIO 21 D.

 sKC Žvejų rūmuose 
12 ir 14 val. Teatro laborato-
rijos „Atviras ratas“ muzikinis 
spektaklis „Senelės pasaka“, 
rež. Aidas Giniotis, vaidina 
I. Stundžytė, B. Vasauskai-
tė, V. Leistrumas, J. Tertelis. 
S. Nėries „Senelės pasaka“ 
daugeliui primena vaikystę. 
Tai spektaklis, kuriame atgiję 
žinomų pasakų personažai 
Žąsinas Moliūgas, trečias 
brolis Jonas, Našlaitėlė ir kiti 
pasakoja neįtikimas istorijas 
bei kviečia mažuosius kurti pasaką kartu. Nuotaikingos dainelės bei įsimintina A. Giniočio muzika tikrai neleis 
ramiai sėdėti. Vaikus sveikins ir pats Kalėdų Senelis.

 s„Švyturio“ arenoje (Dubysos g. 10) 14 val. muzikinis spektaklis visai šeimai „Lobių sala“ pagal R. L. 
Stivensono romaną, rež. Evaldas Jaras, atlieka M. Jampolskis, Ž. Žvagulis, M. Stonkus, I. Starošaitė, R. Karpis, 
Č. Gabalis, A. Dainavičius. „Lobių saloje“ pasakojama apie jaunąjį Džimą Hokinsą, kuris su bičiuliais išsirengia 
ieškoti pirato kapitono Flinto paslėptų turtų. Bebaimių keliautojų planus sugriauna vienakojis piratas Džonas 
Silveris ir senieji Flinto bendražygiai...

 sTeatro aikštėje - Kalėdos Klaipėdoje su Gerosios vėtrungės ženklu: 16 val. Keptų obuolių šventė: 
gerumu dalinsis Klaipėdos dramos teatro aktoriai. 16-19 val. Kalėdinių vėtrungių dirbtuvės (TKIC). 18 val. 
Kalėdų Senelio pasaka.

 sKlaipėdos koncertų salėje 17 val. 
Stasio Povilaičio ir grupės šventinis koncertas. 
Neseniai 50 metų scenos jubiliejų atšventęs 
maestro atrodo nepavaldus laikui. Jo balsas toks 
pat skambus, akyse negęsta šelmiškos ugnelės, 
o energijos galėtų pavydėti daugybė jaunesnių 
atlikėjų. Scenos grando repertuaras - neišsemia-
mas. Ir jauni, ir seni mintinai žino ir drauge su 
maestro traukia „Švieski man vėl“, „Dar širdyje ne 
sutema“, „Sudeginti tiltai“ ir kitas dainas.

 sKC Žvejų rūmuose 
18 val. Teatro laboratori-
jos „Atviras ratas“ premjera! 
Eksperimentinis spektaklis-
žaidimas „Va bank“ pagal 
A. Čechovo pjesę „Meška“ 
(N-14), rež. Ieva Stundžytė, 
vaidina Justina Smieliaus-
kaitė ir Danas Kamarauskas. 
Spektaklio kūrėjai tikisi, kad 
rusų klasikas Antonas Čecho-
vas neįsižeistų dėl kai kurių 
dramaturgijos pakeitimų. Jį 
tikriausiai nustebintų aktorių 
jaunatviškas džiaugsmas, 
kompozitoriaus Gabrieliaus Zapalskio muzikinės variacijos ir įstabūs dailininkės Vilmos Galeckaitės kurti 
kostiumai. Spektaklis-žaidimas skirtas tiems, kuriems nesvetimas azartas ir aistra gyventi.

PIRMADIENIS, GRUODŽIO 22 D.
 sKlaipėdos koncertų salėje 19 val. „Domino“ teatro interaktyvus šou-komedija „Sex guru“, rež. 

Sakalas Uždavinys, vaidina Algis Ramanauskas. „Sex guru“ yra intymiai atviras, bet tuo pat metu juokingas 
interaktyvus šou suaugusiems. Jis padės daugeliui atrasti atsakymus į klausimus: ko iš tiesų nori moterys? 
Kodėl pačios gražiausios moterys dažniausiai lieka vienišos? Pagrindiniais šou dalyviais taps patys žiūrovai.

 sKC Žvejų rūmuose 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...
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TEATRAS
KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  

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

www.klaipedosmuzikinis.lt, „Bilietai.LT“

23, 29 d. 18.30 val. Dž. Verdžio opera „Traviata“ 
(32 Lt (9,27 €)).
30 d. 18.30 val. koncertas „Johann’o Strauss’o 
valsai ir polkos“ (32 Lt (9,27 €)).
31 d. 16 ir 20 val. teatralizuotas koncertas „The 
Beatles Show: Naujieji metai Liverpulio stiliumi“ 
(75, 109 Lt (21,72, 31,56 €)).

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

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“

25 d. 16 val. ir 31 d. 23.30 val. Laikrodžių mu-
ziejaus kiemelyje kalėdinis ir naujametinis Klai-
pėdos kariliono koncertai, atlieka K. Kačinskas, S. 
Žilevičius (karilionas) (nemokamai).
29 d. 18 val. „La Stravaganza: kerintis išradin-
gumas“: Lietuvos kamerinis orkestras, solistas 
ir dirigentas S. Krylov (smuikas, Rusija-Italija), 
solistas Dž. Bidva (smuikas) (50 Lt (14,48 €), tai-
komos nuolaidos).
31 d. 18 val. „Pats nuostabiausias metų laikas“: 
Klaipėdos kamerinis orkestras, M. Prandi (violon-
čelė, Italija), H. Rosin (perkusija, Estija), Klaipėdos 
choras „Aukuras“, solistas ir dirigentas Ira Spaul-
ding (baritonas, JAV) (70, 100 Lt (20,27, 28,96 €), 
nuolaidos netaikomos).

Kiti renginiai

20 d. 19 val. grupės „Naktinės personos“ koncer-
tas („Bilietai.LT“).
21 d. 17 val. Stasio Povilaičio šventinis koncertas 
(„Bilietai.LT“).
22 d. 19 val. „Domino“ teatro interaktyvus šou - 
komedija „Sex Guru“ („Bilietai.LT“).
23 d. 18 val. grupės „el Fuego“ koncertas „Lietu-
viški hitai kitaip“ („Bilietai.LT“).
26 d. 15 ir 19 val. „Domino“ teatro premjera - 
komedija „Tiesa“ („Bilietai.LT“).
27 d. 12 val. Sankt Peterburgo operetės teatro 
spektaklis vaikams „Naujametinis Pelenės balius“ 
(„Bilietai.LT“).
27 d. 18 val. Sankt Peterburgo operetės teatro 
spektaklis „Šuo ant šieno“ („Bilietai.LT“).
28 d. 16 val. šventinis koncertas „Kalėdinė dova-
na“, dalyvauja: Merūnas Vitulskis, Nerijus Juška, 
Rita Novikaitė, Sergejus Krinicinas („Bilietai.LT“).
30 d. 19 val. „Džiaze tik merginos“, dalyvauja 
Rūta Ščiogolevaitė, Evelina Sašenko, Karina Krys-
ko, Kauno bigbendas („Bilietai.LT“).

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.

20 d. 12 val. kalėdinė „Amber“ cirko programa 
(23 Lt (6,66 €), „Tiketa“).
21 d. 12 ir 14 val. Teatro laboratorijos „Atviras 
ratas“ muzikinis spektaklis „Senelės pasaka“, rež. 
A. Giniotis (23,50 Lt (6,81 €), „Bilietai.LT“).
21 d. 18 val. Teatro laboratorijos „Atviras ratas“ 
premjera! Spektaklis-žaidimas „Va Banque!“ pa-
gal A. Čechovo pjesę „Meška“, rež. I. Stundžytė 
(33,50-53,50 Lt (9,70-15,49 €), „Bilietai.LT“).
22 d. 19 val. Pilies teatro spektaklis T. Bartajos 
„Žaislinis pistoletas“, rež. A. Vizgirda (17 Lt (4,92 
€), „Tiketa“).
26, 27 d. 12 val. Klaipėdos lėlių teatro vaidini-
mas „Kiškio pasakos“, rež. J. Januškevičiūtė (22 Lt 
(6,37 €), „Tiketa“).
27 d. 18 val. „Čilinam“ (M. Jampolskis, R. Rudo-
kas, Stano ir D. Zvonkus) teatralizuotas koncertas 
„Vyrai meluoja geriau“ (33,50-53,50 Lt (9,70-
15,49 €), „Bilietai.LT“).
28 d. 12 val. II a. fojė pantomimos teatro „A“ 
kalėdinė programa „Stebuklų medis“ 3-12 m. 
vaikams (17 Lt (4,92 €), „Tiketa“).

28 d. 17 val. Vytauto Šiškausko geriausių dai-
nų koncertas „Širdis ant delno“ (23,50-43,50 Lt 
(6,81-12,60 €), „Bilietai.LT“).
30 d. 18 val. A / Ch teatro šokio spektaklis 
„Ana Karenina“ (42-72 Lt (12,16-20,85 €), 
„Bilietai.LT“).
31 d. 18 val. Ovidijaus Vyšniausko ir grupės 
„Tabasco“ šventinis koncertas „Su Naujais me-
tais!“ (43-63 Lt (12,45-18,25 €), „Tiketa“).

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

LT“

21 d. 14 val. muzikinis spektaklis visai šeimai 
„Lobių sala“.
26 d. 19 val. „Liepsnojantis Kalėdų ledas 2014“.
27 d. 20 val. SEL naujo albumo pristatymas.
29 d. 19 val. Laimos Vaikulės naujametinis 
koncertas.
30 d. 19 val. „Moscow City Balet“ baletas „Gul-
bių ežeras“.
31 d. 18 val. Aktorių trio: naujametinis jubilie-
jinis koncertas.

KU MENŲ FAKULTETO KONCERTŲ SALĖ
K. Donelaičio g. 4

28 d. 16 val. Žvejų rūmų mišraus choro „Klaipė-
da“ ir solistų koncertas, skirtas prof. Kazio Kšano 
75-mečio jubiliejui (nemokamai).

KALĖDOS KLAIPĖDOJE -  
SU GERUMO VĖTRUNGĖS ŽENKLU!

Klaipėdos senamiestyje -  
Teatro aikštėje (jei nenurodyta kitaip)

20 d. 12-14 val. Žuviene vaišina Lietuvos žve-
jų ir žuvies perdirbėjų konfederacija ir Lietuvos 
karinės jūrų pajėgos. 16 val. Kisieliaus šventė: 
gerumu dalinasi Klaipėdos medikai ir sociali-
niai darbuotojai. 16-19 val. Kalėdinių vėtrun-
gių dirbtuvės Turizmo ir kultūros informacijos 
centre (TKIC). 18 val. Kalėdų Senelio pasaka. 
19-22 val. jaunatviška diskoteka - Kalėdų link!
21 d. 16 val. Keptų obuolių šventė: gerumu 
dalinasi Klaipėdos dramos teatro aktoriai. 16-
19 val. Kalėdinių vėtrungių dirbtuvės (TKIC). 
18 val. Kalėdų Senelio pasaka.
27 d. 19-22 val. jaunatviška diskoteka - šven-
čiame Kalėdas!
31 d. 0.00 val. naujametinis fejerverkas.

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Bažnyčių g. 4, www.kulturpolis.lt

Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2

20 d. 12 val. šeimų savaitgalis „Kalėdinė de-
koracija“ (užsiėmimai mokami, registruotis 
tel. (8 46) 313691, 8 602 21167, el. p. virgini-
ja@kkkc.lt).

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

Sausio 5-28 d., pirmadieniais bei trečia-
dieniais, 17.30-19 val. vyks Namų ekodi-
zaino studijos užsiėmimai „Papjė mašė. Baldai 
vaikams“ (mokami, registruotis el. p. inga@
kkkc.lt iki sausio 2 d., tel. pasiteirauti 8 618 
14506).
Veikia projekto „Dizaino manufaktūra-2014“ 
paroda.
Antradieniais 18.30 val. rengiami Vakarų 
žaidimo klubo susitikimai. Visi norintieji kvie-
čiami išmėginti įvairiausius stalo žaidimus.
Trečiadieniais bei šeštadieniais 18-22 
val. Meno kiemo galerijoje rengiami meninin-
kų iniciatyvos „Gyvas piešimas“ užsiėmimai. 
Kviečiame piešti arba pozuoti portretui (ne-
mokamai).

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Akcija „Knygų Kalėdos“

Girulių biblioteka, Šlaito g. 10A

20 d. 12 val. Juozo Karoso muzikos moky-
klos mokinių kalėdinis koncertas (mokytojos 
Liudmila ir Olga Parfeniuk).
Eugenijaus Nedzinsko fotografijų paroda 
„Ledo išdaigos“ (iki 02 01).

Pempininkų filialas, Taikos pr. 79/81A

Kalėdinių žaisliukų ir dekoracijų paroda 
iš Nijolės Bendikaitės kolekcijos, klubo 
„Draugystė“ dailės studijos vaikų piešinių 
paroda „Žiemos džiaugsmai“ (iki 01 06).

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

Advento antradieniais, trečiadieniais ir ke-
tvirtadieniais 16-18 val. Meno kiemo dirbtuvėse 
popierinių namų puošmenų karpymas, žvakių lieji-
mas, sodo rišimas.
Antradieniais 18 val. Tradicinių dainų klubas: 
advento dainos.
Ketvirtadieniais 18 val. tradiciniai šokiai jauni-
mui „Vožinis“.
Veikia tautodailininkės Eglės Pečiurienės riešinių 
paroda „Spalvų žaismas“ (iki 12 23).

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

22 d. 16 val. konferencijų salėje atidaroma foto-
menininko Sauliaus Paukščio paroda „Astana 
- Kazachstano sostinė“, bus pristatyta Kazach-
stano prezidento N. Nazarbajevo knyga „Globalus 
pasaulis“, vyks kompozitoriaus Gintaro Sodeikos 
kūrinio „VIL.-KAZ. Daina be žodžių ir... melodijos 
(solo su autopilotu)“ premjera.

Kavinėje „Pauzė“ veikia grafikės Gražinos Oškiny-
tės paroda „Klodai“ (iki 01 30).
Galerijoje 13L - atvirukų, išleistų 1994-2014 m., 
paroda, skirta leidyklos „Libra Memelensis“ 
20-mečiui (iki 01 09).
Galerijoje 1P Ernesto Žvaigždino tapybos darbas 
„Aušros angelas“ (iki 01 15).
III a. hole Lietuvos mokslų akademijos Vru-
blevskių bibliotekos paroda „Kristijonas Do-
nelaitis: metų ir raštų ratas“ (iki 01 08).
I a. hole projekto „Keliaujantis menas“ dalyvių 
darbų paroda (iki 01 05).
Muzikos skyriuje Kretingos meno mokyklos 
dailės skyriaus  auklėtinių keramikos ir tapybos 
darbų paroda „Mūsų patirtys“ (iki 01 09).

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

Remigijaus Venckaus eksperimentinės foto-
grafijos paroda „Amnezija. Kitos kartotinės 
vietos“ ir Rusijos medijų meno paroda „Lost In 
Transformation“ (iki 01 18).
Projekto „Kelionių agentūra“ dalyvių Berbel 
Praun (Vokietija) ir Gabrielės Jogėlaitės (Lie-
tuva) šiuolaikinio meno paroda „Zero in on“ (iki 
12 21).

BAROTI GALERIJA
Aukštoji g. 1

Lietuvos dailininkų kalėdinė paroda, ekspo-
nuojami R. Martinionio, J. Mykolaitytės, K. Petrulio, 
M. Švažienės, D. Rusio ir G. Tabliašvili (Gruzija) kū-
riniai (iki 12 31).

„RŪTŲ“ GALERIJA
Danės g. 9

Vytauto Poškos tapybos darbų paroda „Kita er-
dvė“ (iki 01 14).

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 6

Algimanto Jusionio (1954-2003) piešinių paroda 
„Mane saugo mano dangaus paukščiai“ (iki 01 
25).
Filialas PC „Herkaus galerija“ (Herkaus Manto g. 22, II a.)

Sarė (Evgenia Sarkisian, Prancūzija) tapybos dar-
bų paroda (iki 01 20).

„PARKO“ GALERIJA
Turgaus g. 9

Ritos Onos Danielienės interjerinių lėlių ir grafi-
kos darbų paroda „Apie tai taip“.

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Hobitas: penkių armijų mūšis“ (3D, kino epo 
finalas, N-13) - HFR 3D: 10.40, 13.50, 17.10 (24 
d. seansas nevyks), 20.15 (24 d. nevyks) val.; 3D: 
18.40, 21.50 val. (24 d. seansai nevyks).
„Arvydas Sabonis. 11“ (LT, dokument., V) - 
16.50, 19.20 (24 d. nevyks), 21.40 (24 d. nevyks) 
val.
Baletas „Spragtukas“ (tiesioginė premjeros 
transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro) - 21 d. 17 
val. (35 Lt).
„Sniego karalienė 2“ (dubl. liet., animac., V) - 
„Charlie pizza“ seansas 23 d. 18.20 val.
„Madagaskaro pingvinai“ (dubl. liet., animac., 
V) - 3D: 12.30, 17 (21 d. seansas nevyks) val.; 2D: 
10.10 (21 d. nevyks), 11, 14.25 val.
„Asteriksas: Dievų žemė“ (dubl. liet., animac., 
V) - 3D: 10.20, 14.40 (21 d. seansas nevyks) val.; 
2D: 12.20 (21 d. nevyks), 16.35, 19 (24 d. seansas 
nevyks) val.
„Egzodas. Dievai ir karaliai“ (kino epas, N-13) 
- 10.30, 15.50, 21.10 (24 d. seansas nevyks) val.
„Šventa karvė“ (LT, komedija, N-16) - 13.40, 16, 
21.20 (24 d. seansas nevyks) val.
„Aukso žirgas“ (LT, animacinis, V) - 10.50, 12.50, 
14.50 val.
„Amžinai stilingos“ (dokumentinė komedija, 
N-13) - 19.10 val. (24 d. nevyks).
„Tarp žvaigždžių“ (kosminis epas, N-13) - 21 val. 
(24 d. nevyks).
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 1 
dalis“ (veiksmo, N-13) - 13.10 val.
„Geriausia, ką turiu“ (romantinė drama, N-13) 
- 18.20 val. (21, 23, 24 d. nevyks).
Dėmesio! Gruodžio 25 d. kino teatras nedirbs.

KLUBAI
FRIEDRICHO PASAŽAS

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

20 d. 18 val. kiemelyje - kalėdiniai chorai: Pakū-
tuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos šlovinimo 
grupė. 18.30 val. kepyklėlėje - kalėdinio me-
duolio puošyba. 19 val. restorane - E. Jonavičius 
(gitara). 20 val. smuklėje - Klaipėdos styginis 
kvartetas (klasikinės muzikos vakaras).
Edukaciniai renginiai Kavos ir likerio namuose bei 
kepyklėlėje mokami (10 Lt), būtina registracija tel. 
(8 46) 411659.
26 d. 19 val. restorane - J. Staniulis (el. smuikas). 
20 val. smuklėje - grupė „White-Hat“.
27 d. 19 val. restorane - J. Staniulis (el. smuikas). 
20 val. smuklėje - grupė „Trys apelsinai“.
31 d. 19 val. restorane Naujųjų metų sutiktuvės 
su Norah Jones muzika, koncertuoja „Breakfast For 
Two“, intarpuose Lotynų Amerikos šokių pasirody-
mai (250 Lt, detalesnė informacija ir rezervacija 
restorane. Tel. (8 46) 301070).

LIAUDIŠKA UŽEIGA „TROBA“
Debreceno g. 61A, tel. 300855

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

MUZIEJAI
LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS

Smiltynės g. 3, inf. tel. (8 46) 492250, 869837299, 
el. p. ljm@muziejus.lt, www.muziejus.lt

25, 26 d. 13 val., 20, 21, 27, 28 d. 13 ir 15 val. 
šventinis delfinų pasirodymas „Neriam į Kalėdas“.
31 d. 15 val. naujametinis delfinų pasirodymas-
koncertas su Rūta Ščiogolevaite „Kai išsipildo 
svajonės“

PALANGOJE
KULTŪROS CENTRAS „RAMYBĖ“

Vytauto g. 35, Palanga, tel. 8 648 46042,  
www.klubasramybe.lt

25 d. 19 val. Kalėdos su „Džiazuojančia klasika“.
26 d. 19 val. gintarinių instrumentų kvarteto 
„Amber“ koncertas. Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

KLAIPĖDOJE

cmyk


