
ANTRADIENIS, VASARIO 3 D.
 sKoncertų salėje, I a. fojė, 18 val. „Duettissimo: svajo-

nių duo“. Dalia Dėdinskaitė (smuikas, Lietuva-Austrija), Gleb 
Pyšniak (violončelė, Lietuva-Austrija). „Svajonių duo“ - taip Ny-
derlandų laikraštis „Noordhollands Dagblad“ apibūdino Dalios 
Dėdinskaitės ir Gleb Pyšniak dueto koncertą Haarleme. „Nieko 
negali būti intymiau muzikoje, negu smuiko ir violončelės du-
etas, kuris visiškai atsiskleidžia vienuose iš gražiausių Z. Kodaly 
ir M. Ravelio opusuose“, - teigia Dalia ir Gleb. Kompozitorius V. 
Barkauskas taip pat liko neabejingas šiam ansambliui ir spe-
cialiai koncertui įžymiojoje Vienos Musikverein salėje sukūrė 
kūrinį „Duettissimo“, inspiravusį dueto pavadinimą.  

 s„Švyturio arenoje“ 19 val. Stas 
Michailov koncertas. Nauja programa 
„Džokeris“. Programą sudaro geriausi 
atlikėjo hitai, taip pat ir naujos dainos. 
Stas Michailov koncertai pasižymi 
užburiančia energija, palieka atlikėjo 
gerbėjams nepamirštamus įspūdžius 
ir emocijas. Atlikėjas neseniai atšventė 
savo 20-metį scenoje ir tikisi kartu su 
ištikimiausiais gerbėjais paminėti šią 
sukaktį kartu Klaipėdoje. 

TREČIADIENIS, VASARIO 4 D.
 sEtnokultūros centre 17 val. „Užgavėnių mitinė prasmė“. 

Susitikimas - pokalbis su etnologu prof. dr. Rimantu Balsiu. "Iš 
sudėtingos apeiginės Užgavėnių šventės struktūros dabartiniuose 
renginiuose ir šventimuose nedaug kas beliko. Dauguma apeigų, 
turėjusių padėti užauginti būsimą derlių, kartu su buitinėmis XX 
a. Lietuvos kaimo realijomis nugarmėjo užmarštin. Dabar retai kas 
besilaisto vandeniu, besisupa Užgavėnių sūpuoklėmis, tolimomis 
kelionėmis arkliais pratempinėja linus, beskalbia žlugtą ir pan. Iš 
esmės Užgavėnės šiandien - jau tik pramoga, linksmybės, reginys. 
Vadinasi, metas galvoti apie naujas prasmes, o sykiu ir formas. Ypač 
kai kalbame apie Užgavėnes mieste."  

 sViešosios bibliotekos Jaunimo skyriuje (Tilžės g. 9) 17 val. renginys, skirtas metų poezijos 
knygos rinkimams. Dalyvaus poetas Mindaugas Nastaravičius, kurio knyga „MO“ pretenduoja tapti metų 
poezijos knyga. Vydūno gimnazijos dešimtokai pristatys poezijos knygas pretendentes, bus atidaryta dailės 
ir fotografijos paroda. 

KETVIRTADIENIS, VASARIO 5 D.
 sŽvejų rūmuose 18 val. Jurijaus Kuklačiovo kačių 

teatro (Maskva) spektaklis „Katės namai“. Spektaklį teatras 
rodo jau 6-erius metus, už jį teatrui buvo įteiktas prizas 
„Auksinis fenomenas“, kaip fenomenaliam reiškiniui kul-
tūros srityje, kuriam analogo niekuomet nebuvo ir nėra. 
Spektaklyje dalyvauja apie 30 kačių, du šunys, taip pat 
keturi artistai - profesionalūs klounai. Per  pertrauką žiūro-
vai gali fotografuotis su mėgiama katyte Bulvyte ir įsigyti 
knygų „Gerumo pamokos“. Spektaklyje daug triukų: katės 
jodinėja arkliukais, važinėja dviračiu, šokinėja; vyksta ka-
čių karnavalas su šokiais, šuoliukais ir neįprastais triukais. 

 sMažosios Lietuvos istorijos muzie-
juje (Didžioji Vandens g. 2) 17 val. knygos rusų 
kalba „Tilžės dominantės“ pristatymas. Leidinys 
skirtas Sovetsko (Tilžės) miesto architektūrai ir 
pasakojantis jo istoriją. Knygos teksto autorė - 
menotyrininkė Tatjana Urupina, fotografijų auto-
rius - Jakovas Rozenbliumas. Anot autorės, leidi- 
nys - tai 8-erius metus trukusio kruopštaus darbo 
rezultatas, pristatantis Tilžės miesto architektūrą 
europiniame kontekste. Renginys nemokamas, 
dalyvaus autoriai, bus galima įsigyti knygą. 

PENKTADIENIS, VASARIO 6 D.
 sKūno kultūros ir rekreacijos centre (Dariaus ir Girėno g. 10) 16 val. Lietuvos moterų krepšinio 

lygos čempionato rungtynės: Klaipėdos „Fortūna“ - Kauno „Aistės-LSU-Paradis“. 18 val. Nacionalinės krepšinio 
lygos čempionato rungtynės: Klaipėdos „Nafta-Uni-Akvaservis“ - Vilniaus „Perlas-MRU“.

 sŽvejų rūmuose 18 val. Klaipėdos 
dramos teatro spektaklis M. Duras „Savanos 
įlanka“, rež. S. Jačėnas. Vaidina N. Sabulytė, S. 
Gaudušytė, L. Lukošius. Pjesę „Savanos įlanka“ 
Margerita Diuras rašė bei Paryžiaus Rond-Point 
teatre režisavo beveik tuo pačiu metu, kai buvo 
parašytas garsusis jos romanas „Meilužis“. Tad 
nenuostabu, kad kūrinių tematika artima. 
Žinoma, svarbiausios temos, kaip ir visoje M. 
Diuras kūryboje - meilė, aistra, mirtis. Meilė M. 
Diuras romanuose suprantama kaip išsigelbė-
jimas nuo betikslio gyvenimo rutinos.

 sKultūros fabrike - prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“. 17 val. - komiška drama „Atvira moteris 
Lulu“, rež.  Soveig Anspach. 19 val. - komedija „Metamorfozės“, rež. Christophe Honoré.

 sKlaipėdos senamiestyje - 6-16 dienomis, du savaitgalius, nuo 18 iki 23 val. - „Klaipėdos šviesų 
festivalis“ kvies atrasti kitokią Klaipėdą. 6-7 d. senamiestis pakeis savo rūbą ir taps „Kitokiu Klaipėdos se-
namiesčiu“. Festivalio pradžią skelbs teatralizuota eisena, šeštadienio vakarą pajudėsianti nuo Turizmo ir 
informacijos centro (Turgaus g. 7). Viena pagrindinių pirmojo savaitgalio projekcijų bus rodoma ant „Žvejų 
baro“ pastato (Kurpių g. 8). Specialiai sukurta animacija kvies keliauti po senamiesčio istoriją. Turgaus gatvės 
pastatus iš žiemos miego žadins iliuminacijos, o Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto stadione iškils 
originali šviečianti instaliacija. Šviesų festivalio projektai bus rodomi Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus, 
Kultūrų komunikacijų centro teritorijoje. Šviečiantį žibintų dangų miestui dovanos E. Balsio menų gimna-
zija. Norintiems aplankyti visus šviečiančius objektus, susipažinti su nematytais senamiesčio objektais bus 
surengta naktinė ekskursija. 

ŠEŠTADIENIS, SAUSIO 31 D.
 sEtnokultūros centre (Daržų g. 10) 11 val. kūrybiniai užsiėmimai norintiems pasisiūti Užgavėnių 

kaukę „Siuvu kaukę - siusiu per Užgavėnes“. 

 s„Neptūno“ sporto salėje (Taikos pr. 61A) 14 val. Lietuvos rankinio lygos čempionato rungtynės: 
Klaipėdos „Dragūnas“ - Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“.

 sLCC tarptautinio universiteto Neufeldo auditorijoje (Kretingos g. 36) 18 val. Klaipėdos krikščioniškas 
kitokio kino klubas kviečia į kino vakarą - žiūrėti filmą „Naujasis pasaulis“ (rež. T. Malick, 2005 m., trukmė 135 
min.). Vakaro svečias - publicistas Tomas Viluckas. Po filmo - diskusija. Nemokamai.

 sŽvejų rūmuose (Taikos 
pr. 70) 18 val. Klaipėdos dramos 
teatro spektaklis Y. Reza „Po at-
sisveikinimo“, rež. A. Vizgirda, 
vaidina D. Meškauskas, I. Reklaitis, 
E. Barauskaitė, R. Pelakauskas, R. 
Šaltenytė, T. Gailiutė. Tai šeimos, 
kuri gyvena pagal kažkokias 
išgalvotas taisykles, moralines 
normas, istorija. Visi jos nariai, 
sutramdę savo jausmus ir dėl to 
tapę pačių gyvenimo įkaitais, vie-
nu ar kitu momentu pratrūksta, o 
finale atsitokėja. Anot aktoriaus D. 
Meškausko, tada ir iškyla retorinis 
klausimas: kas būtų, jeigų viskas 
būtų paprasčiau?

 sKultūros fabrike (Bangų g. 5A) 18 val. Taurūno Baužo šokio spektaklis „Spalio tylėjimas“. Anot idėjos 
autoriaus, tai jautrus, sukrečiantis pasakojimas apie vienatvę, kapstymąsi jausmuose, herojaus ir jo damų 
problemas, neištikimybės vertę ir kainą, ištikimybės nuobodulį ir būdus su juo kautis.

 sKoncertų salėje (Šaulių 
g. 36) 19 val. „Domino“ teatro 
komedija „Diena be melo“, pagal 
F. Lėliušo pjesę „Žaidžiame tiesą“, 
rež. K. Smoriginas, vaidina E. 
Jaras, V. Martinaitis, G. Jarami-
naitė-Ryškuvienė, S. Uždavinys, 
N. Gadliauskas, E. Užaitė. Tai 
istorija apie buvusių bendrakur-
sių trijulę, susirinkusią prisiminti 
audringos jaunystės nuotykių 
paprastame mažo miesto butely-
je. Pašėlęs mergišius, nuobodus, 
visada žmonai ištikimas sutuok-
tinis ir užkietėjęs nevykėlis - visi 
jie susirinko tam, kad ir vėl pasi-
jaustų lyg prieš dvidešimt metų. 
Tačiau vakarą sujaukia vieno iš 
vyrų draugams sugalvotas siur-
prizas. Vakarienės jis pakviečia visų trijų herojų bendrakursę - moterį, kurią prieš dvidešimtį metų viso kurso 
vyrai laikė savo simpatijų objektu. Tačiau viešnia pasirodo nebe tokia kaip anksčiau... 

SEKMADIENIS,  
VASARIO 1 D.

 sKlaipėdos lėlių teatre (Ve-
žėjų g. 4) 12 val. lėlių vaidinimas 
„Arbatėlė“, rež. K. Jurkštaitė, vaidina 
E. Mažulienė ir J. Jukonytė. „Spektaklis 
apie tai, kiek daug įvairių dalykų turi-
me savyje ir kaip įdomu juos atrasti, 
pažinti bei išreikšti“, - sakė režisierė, 
įgyvendinusi seniai puoselėtą idėją 
pasitelkti neįprastus aktorius - oro 
balionus. Spektaklio siužetui pasinau-
dojama būtent šia magiška arbatos 
savybe atverti bendravimo ir atradimo 

erdvę. Prieš žiūrovų akis sušvysčioja mažučiai puodukai, lėkštelės ir prasideda netikėtas, vis naujas formas 
įgaunantis, iki pat pabaigos nepaliaujantis stebinti bei juokinti nuotykis. 

 sŽvejų rūmuose - VIII šalies teatrų festivalis vaikams ir jaunimui „Jaunatis“. 
17 val. festivalio atidarymas. Pantomimos teatro „A“ programa. Lėlių teatro trupė 
„459“. Spalvotų šešėlinių lėlių spektaklis „Sveikas, tai aš...“, rež. J. Januškevičiūtė. 
Spektaklio herojus - paprastas mažas žmogutis. Jis - Lietuvos ir Žemės žmogus. 
Kaip gyventi, kad išgyventum? Kaip gyventi ir išlikti žmogumi? Ar įmanoma 
sustabdyti baisią šiuolaikinę vis augančią ir viską pakeliui naikinančią pasaulinę 
prievartos ir agresijos mašiną? Tai klausimai, į kuriuos bando atsakyti pagrindinis 
spektaklio herojus - mažas žmogutis.

 s„Švyturio“ arenoje (Dubysos g. 10) 18 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas“ - Panevėžio „Liet-
kabelis“.
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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

31 d. 18 val. Y. Reza „Po atsisveikinimo“, rež. A. 
Vizgirda (4,34-7,24 €).
02 06 d. 18 val. M. Duras „Savanos įlanka“, rež. S. 
Jačėnas (5,79 €).
02 12 d. 18 val. premjera! H. Ibsen „Laukinė an-
tis“, rež. R. Rimeikis (5,79-7,24 €).

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

02 08 d. 12 val. muzikinė pasaka vaikams „Ver-
palų pasakos“ (4,34 €).
02 14 d. 18.30 val. G. Bizet opera „Karmen“ 
(10,72 €).
02 15 d. 13 val. premjera. A. Kučinsko opera vai-
kams „Makaronų opera“ (5,79 €).
02 19 d. 18.30 val. J. Strauss operetė „Vienos 
kraujas“ (iki 02 05 d. 6,66 €, vėliau - 9,27 €).

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

31 d. 12 val. lėlių vaidinimas „Raudonkepuraitė“, 
rež. G. Radvilavičiūtė.
02 01 d. 12 val. lėlių vaidinimas „Arbatėlė“, rež. 
K. Jurkštaitė.
02 07 d. 12 ir 14 val. lėlių vaidinimas „Vištytė ir 
gaidelis“, rež. G. Radvilavičiūtė.

RENgINIAI
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

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

02 03 d. 18 val. I a. fojė „Duettissimo: svajonių 
duo“. D. Dėdinskaitė (smuikas, Lietuva-Austrija), 
Gleb Pyšniak (violončelė, Lietuva-Austrija) (5,79 
€, taikomos nuolaidos).
02 11 d. 18 val. „Legendos“. Alexander Paley, 
Pei-Wen Chen (fortepijonas, JAV), Klaipėdos ka-
merinio orkestro styginių kvartetas (8,69; 14,48 
€, taikomos nuolaidos). 
02 13 d. 18 val. „Kalbėk tyliai, kai kalbi apie mei-
lę“. Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas 
M. Bačkus, solistė E. Sašenko, vokalas) (8,69 €, 
taikomos nuolaidos).

Kiti renginiai

31 d. 19 val. „Domino“ teatro komedija „Diena 
be melo“ („Bilietai.LT“).
02 09 d. 19 val. premjera. „Domino“ teatro ko-
medija „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei ir krepši-
niui)“ („Bilietai.LT“).
02 14 d. 18 val. Šv. Valentino dienai - grupės 
„Quorum“ koncertas „Kelionė po pasaulį a cappel-
la“ („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.

02 05 d. 18 val. J. Kuklačiovo kačių teatro „Katės 
namai“ (12-27 €, „Bilietų pasaulis“).
02 11 d. 16 ir 19 val. "Bardai LT" pristato. An-
drius Kaniava spektaklyje „Tūla ir kiti“ (pjesė 
balsui ir pianinui palankioje šviesoje, N-16) (10 €, 
„Bilietai.LT“). 

VIII šalies teatrų festivalis vaikams ir jaunimui 
„Jaunatis“

02 01 d. 17 val. festivalio atidarymas. Pantomi-
mos teatro „A“ programa. Lėlių teatro trupė „459“. 
Spalvotų šešėlinių lėlių spektaklis „Sveikas, tai 
aš...“, rež. J. Januškevičiūtė (4,58 €, „Tiketa“).
02 07 d. 18 val. Kauno mažojo teatro spektaklis 
jaunimui „Barakudų medžioklė žaliems“, rež. M. 
Valiukas (4,58 €, „Tiketa“).
02 08 d. 12 val. „Stalo teatro“ spektaklis vaikams 
„Tarmių stalas“ („Apie ožką, karalių, Bezduką ir 
griūvantį dangų“), rež. S. Degutytė (4,58 €, „Ti-
keta“).
02 13 d. 19 val. teatro judėjimo „No theatre“ 
spektaklis - apdovanojimai „No Awards“, rež. V. 
Bareikis (9,87 €, „Tiketa“).

02 15 d. 12 val. „Labaiteatro“ muzikinis spek-
taklis-žaidimas vaikams „Aplink pasaulį“, rež. A. 
Sunklodaitė (4,58 €, „Tiketa“).
02 21 d. 12 val. Vilniaus kamerinio teatro spekta-
klis vaikams „Emilis iš Lionebergos“, rež. R. Kudz-
manaitė (4,87 €, „Tiketa“).

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

02 01 d. 18 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Nep-
tūnas“ - Panevėžio „Lietkabelis“.
02 03 d. 19 val. Stas Michailov koncertas. Nauja 
programa „Džokeris“.
02 14 20 val. Leon Somov & Jazzu koncertas.

KŪRYBINIS INKUBATORIUS  
„KULTŪROS FABRIKAS“

Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

31 d. 18 val. Taurūno Baužo šokio spektaklis 
„Spalio tylėjimas“ (4 €, studentams, senjorams -  
3 €, „Kultūros fabrike“ likus valandai iki renginio).
02 02-05 d. verslininko iš Prancūzijos Jean-
François Corbet Aikido užsiėmimai. Aikido meistro 
vedami keturių dienų kursai skirti veikliam žmo-
gui, siekiančiam pažinti save ir atsikratyti nerei-
kalingų minčių bei emocijų. Seminarai mokami, 
registruotis info@kepa.lt.
02 06 d. prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“. 
17 val. - komiška drama „Atvira moteris Lulu“, rež. 
Soveig Anspach. 19 val. - komedija „Metamorfo-
zės“, rež. Christophe Honoré.

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS 

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

Taikomosios grafikos kūrybines dirbtuves. 02 08 
d. 11-13 val. 1-asis užsiėmimas, tema - grafi-
kos piešinys ant indo. Atsinešti iki 3 indų (tinka 
keraminiai, stikliniai ar porcelianiniai puodeliai, 
lėkštės, dubenėliai). Registruotis iki 02 06 d. el. p. 
inga@kkkc.lt
02 09 - 03 04 d. pirmadieniais ir trečiadie-
niais, 17.30-19 val.,  namų ekodizaino studijos 
užsiėmimai „Papjė mašė. Baldai vaikams“ (moka-
ma). Registruotis el. p. inga@kkkc.lt iki 02 02 d., 
tel. 8 618 14506.
Kviečia suaugusiuosius į tapybos kursus prade-
dantiems bei pažengusiesiems (kartą per savaitę, 
trukmė - 3 val.). Registracija tel. 8 603 76557 ir el. 
p. ilescinskaite@gmail.com.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

Tautodailininko Eugenijaus Arbušausko paroda 
„Užgavėnių kaukės“ (iki 02 13).
31 d., 02 07 d. 11 val. kūrybiniai užsiėmimai 
norintiems pasisiūti Užgavėnių kaukę „Siuvu kau-
kę - siusiu per Užgavėnes“. Registracija, inf. tel. (8 
46) 310022.
02 04 d. 17 val. „Užgavėnių mitinė prasmė“. Susi-
tikimas su etnologu prof. dr. Rimantu Balsiu.
02 02-10 d. Edukacijos moksleiviams „Žiemos iš-
varymo tradicijos, Užgavėnių kaukės ir žaidimai“. 
Registracija, inf. tel. (8 46) 310022.
Kiekvieną antradienį 18 val. „Tradicinių dainų 
klubas“ - visiems, norintiems dainuoti liaudies 
dainas. Ketvirtadienio vakarais 18 val. „Vožinis“ - 
tradiciniai šokiai jaunimui.

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

www.klaipedatkc.lt

02 06 d. 17 val. muzikinis-literatūrinis vakaras 
„Mano atminties bangomis“. 

LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
Kretingos g. 36

31 d. 18 val. Neufeldo auditorijoje Klaipėdos 
krikščioniškas kitokio kino klubas kviečia į kino 
vakarą - žiūrėti filmą „Naujasis pasaulis“, rež. T. Ma-
lick. Vakaro svečias - publicistas T. Viluckas. Po filmo 
- diskusija. Nemokamai.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

02 09-13 d. mokymai „Darbas kompiuteriu ir in-
ternetu“ (nemokamai). Registracija ir inf. interneto 
skaitykloje, tel. (8 46) 410345, el. p. internetas@
klavb.lt. 
Galerijoje 13L kino operatoriaus Eugenijaus Ma-
ciaus retrospektyvinė fotografijų paroda (iki 
02 04).
I a. hole Jono Sąlygos fotografijų paroda „Jūra 
nepozuoja“ (iki 02 09).

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

Vyksta konkursas „Klaipėdos knyga - 2014“. Balsa-
vimas už populiariausią metų knygą - www.bibli-
oteka.lt (iki 02 06). 
grafiko Šarūno Leonavičiaus ofortų ir pieši-
nių paroda (iki 02 12).

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

02 04 d. 17 val. renginys, skirtas metų poezijos 
knygos rinkimams. Dalyvaus poetas M. Nastaravi-
čius.

Pempininkų filialas (Taikos pr. 79/81)

Keramikos studijos „Žiezdrė“ darbų paroda (iki 
02 14).

„Ruoniuko“ filialas, Kalnupės g. 13

Ketvirtadieniais 15-16 val. nemokami kūrybi-
niai užsiėmimai 7-14 m. vaikams. Registruotis tel. 
(8 46) 366542. 

„Pelėdžiuko“ filialas (Tilžės g. 11)

Lopšelio-darželio „Kregždutė“ vaikų darbų 
paroda „Mano gimtasis miestas - Klaipėda“ 
(iki 02 22).

girulių biblioteka, Šlaito g. 10A

Lopšelio-darželio „giliukas“ auklėtinių ir jų 
tėvelių  darbų paroda „Nykštukų namukai“ (iki 
02 15).

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

Remigijaus Venckaus eksperimentinės fotografi-
jos paroda „Amnezija. Kitos kartotinės vietos“ 
ir Rusijos medijų meno paroda „Lost In Trans-
formation“ (iki 02 01).
Alicjos Rosé (Lenkija) iliustracijų paroda „Hiper-
borėja“ (iki 02 01).

„RŪTŲ“ gALERIJA
Danės g. 9

Rimanto galecko personalinė tapybos darbų 
paroda (iki 02 11). 

KLAIPĖDOS gALERIJA
Bažnyčių g. 6

Algio Kliševičiaus (1950-2008) grafikos darbų 
paroda „Amžinas visatos laivas“ (iki 02 05).
Filialas PC „Herkaus galerija“ (Herkaus Manto g. 22, II a.)

Mariaus Mindaugo Danio tapybos darbų paroda 
„Belaukiant pavasario“ (iki 02 19).

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Meškiukas Padingtonas“ (dubl. liet., V) - 10.20, 
12.35, 14.50, 17.10 val.
„Bukas ir bukesnis 2“ (komedija, N-13) - 14.20, 
16.50, 18.50, 21.20 val.
„Visko teorija“ (romantinė drama, N-13) - 12, 15, 
18, 20.50 val.
„8 nauji pasimatymai“ (komedija, N-13) - 16.10, 
21.40 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“ (LT, komedija, N-13) - išankstinis seansas 
02 05 d. 18.30 val.

„Hofmano pasakos“ (originalo kalba, tiesioginė 
premjeros transliacija iš Niujorko Metropolitano 
operos, HD-Live, trukmė 3.46 val., 14,48 €) - 19.55 
val. (31 d.).
„Romeo ir Džiuljeta“ (tiesioginė premjeros 
transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro, HD-Live, 
10,14 €) - 17 val. (03 08 d.).
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“ (romantinė 
drama, N-16) - 19 val. (02 12 d.).
„Jupiterė. Pabudimas“ (fantastinis veiksmo, 
N-13) - 3D: 18 val. (02 03 d.).
„Nepatyręs“ (LT, komedija, N-16) - 12.05, 16.30, 
19.30, 21.50 val.
„Ūsuotasis ponas Mortdekai“ (veiksmo kome-
dija, N-13) - 15.30, 18.10, 21.30 (nevyks 31 d.) val.
„galingasis 6“ (dubl. liet., animac., V) - 3D: 
11.30, 14 val.; 2D: 10.30, 13 val.
„Sniego karalienė 2“ (dubl. liet., animac., V) - 
10.10, 14 val.
„Programišiai“ (veiksmo drama, N-16) - 20.40 
val.
„Pabrolių nuoma“ (komedija, N-16) - 19.20 val.
„Madagaskaro pingvinai“ (2D, dubl. liet., 
animac., V) - 11.45 (vyks 31 d., 02 01 d.) 
val. 
„Nepalūžęs“ (veiksmo drama, N-13) - 18.30 (ne-
vyks 31 d., 02 03, 5 d.) val.

KLUBAI
FRIEDRICHO PASAŽAS

Tiltų g. 26A, tel. (8 46) 301070.

31 d. 19 val. restorane - duetas „Light Cover“ (P. 
Barzinskis, A. Cirtautas). 20 val. kavos-likerio na-
muose - T. Prokopovič, N. Blauberg. 21 val. smu-
klėje - „AC/DC Show“.

RESTORANAS „MERIDIANAS“
Kairioji Danės upės krantinė, tel. (8 46) 411660.

Muzikiniai vakarai. 31 d. 20 val. Karolis Rupkus, 
Martynas Vitkus.

MUZIEJAI
LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS

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

Delfinų pasirodymai vyksta penktadieniais 12 
val.; šeštadieniais ir sekmadieniais 12 ir 15 
val. 

LDM PRANO DOMŠAIČIO gALERIJA
Liepų g. 33

Audronės ir Algimanto Vorevičių tapybos ant šilko 
ir drobės paroda „Dvi pusės“ (iki 02 22 d.). 
Veikia parodos: „Nuostabioji žemė. Dailininkai 
Rytų Prūsijoje“ (iki 2016 05 08). „Taikomoji deko-
ratyvinė dailė - mūsų namams“ (iš Lietuvos dailės 
muziejaus rinkinių).
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 su-
augusiesiems.
Darbo laikas: II-VI 12-18 val., VII 12-17 val.

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
Didžioji Vandens g. 2, tel. 410527

02 05 d. 17 val. knygos rusų kalba „Tilžės domi-
nantės“ pristatymas.
Klaipėdos ir visos Mažosios Lietuvos krašto istoriją 
atspindi muziejuje eksponuojami įvairūs radiniai, 
aptikti archeologinių kasinėjimų metu, daug  
XX a. pradžios miestelėnų apyvokos reikmenų, 
baldų bei indų.
Darbo laikas: II-VI 10-18 val.

KLAIPĖDOS LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12, tel. 410413, el. p. klm@takas.lt

Veikia paroda „Laiko spiralė“, skirta Laikrodžių mu-
ziejaus 30-mečiui.
Viena didžiausių Europoje laikrodžių ekspozicijų 
supažindina su laiko matavimo prietaisų istorine 
raida - kalendoriais, saulės, vandens, ugnies, smė-
lio, mechaniniais laikrodžiais.
Ekspozicija „Laikrodininko dirbtuvė“ supažindina 
su XVI-XIX a. laikrodžių gamybos, remonto bei 
apdailos senoviniais įrankiais.
Darbo laikas: II-VI 12-18 val., VII 12-17 val. Už programos pakeitimus redakcija neatsako.
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