
 sKlube „Roxy“ (Priestočio g. 9) 20 val. „George Harrison. Living in 
the Material World“ - švęsime Džordžo Harisono gimtadienį. Dž. Hariso-
nas - gitaristas vokalistas, dainų autorius, filmų prodiuseris, geriausiai 
žinomas, kaip pagrindinis britų muzikos grupės „The Beatles“ gitaristas. 
Laukiami visi, norintys puikiai praleisti laiką su „bitlų“ muzika, pašokti 
rokenrolą ir lindihopą. Dalyvaus ir rokenrolą gros grupė „Breaze“, šoks 
„Klaipėda Lindy Hop Community“.

SEKMADIENIS, KOVO 1 D.
 sŽvejų rūmuose (Taikos pr. 70) 12 val. Jaunimo teatro „Be durų“ muzikinis vaidinimas „Batuotas kati-

nas“, rež. A. Juškevičienė. Tai dar viena dovana jauniesiems žiūrovams. Jie tikrai nenuobodžiaus, žiūrėdami 
spektaklį, kuriame daug nuotykių, veiksmo, šokių ir dainų, o tėveliams neteks žiovauti. Kviečiame ateiti ir 
pabūti drauge su išmintinguoju Batuotu Katinu, pasidžiaugti jaunėlio Žako laime.

 s„Kultūros fabrike“ 12 val. Lietuvos nacio-
nalinio dramos teatro ir Klaipėdos jaunimo teatro 
spektaklis „Grybų karas“, rež. V. Masalskis. Pats 
šviesaus atminimo rašytojas Just. Marcinkevičius 
yra sakęs, jog eiliuota poema vaikams „Grybų 
karas“ yra populiariausias jo kūrinys. V. Masalskis: 
„Dvylikos klounų, taip, būtent - klounų - teatro 
scenoje kuriamas stebuklas. Taip galima apibū-
dinti šį iš įprastų teatrinių sprendimų vaikams ribų 
išsiveržiantį spektaklį."

 sKlaipėdos vals-
tybiniame muzi-
kiniame teatre 
13 val. opera vaikams 
„Bulvinė pasaka“, D. Če-
pauskaitės libretas, rež. 
R. Kaubrys. Vyko Pelių ir 
Bulvių karalysčių karas 
dėl maisto: išbadėjusios 
Pelės puolė sočiai gyve-
nančią Bulvių karalystę ir 
pagrobė į nelaisvę vien-
turtę Karaliaus Bulvės 
dukterį aikštingąją Prin-
cesę Bulvytę...

PIRMADIENIS, KOVO 2 D.
 sŽvejų rūmuose 10 ir 13 val. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui - dokumentinis filmas 

„Kaip mes žaidėme revoliuciją“. Dalyvaus scenarijaus autorė ir režisierė Giedrė Žickytė. Filmas pasakoja isto-
riją apie pokštą, įvykusį 9-ojo dešimtmečio viduryje, kai Lietuvoje dar nebuvo jokių atgimimo ženklų, o per 
naujametį Kauno jaunųjų architektų karnavalą juokais atsirado roko grupė „Antis“. Tai istorija apie mažą šalį, 
ypatingą jos laikotarpį ir žmones, kurie, nepaisydami situacijos pavojingumo, iškovojo nepriklausomybę su 
šypsena veide ir daina lūpose. Nemokamai.

 sKoncertų salėje 11 val. Edukacinis projektas „Grojame pasakėčią“. Renginyje visai šeimai susitiksime 
su aktoriumi Linu Zube ir Klaipėdos brass kvintetu. Lino sekamose pasakėčiose atgis saulytė, ežiukas, žiogas, 
skruzdėlė, musė, kiškis, vėžlys, ožys, lokys, asilas, beždžionė, varlės ir kiti linksmi sutvėrimai. Paklausykime jų!

 sEtnokultūros centre 10 val. „Lopšinės ir žaidinimai“. Kviečiamos besilaukiančios ir kūdikius augi-
nančios šeimos. 

TREČIADIENIS, KOVO 4 D.
 sKoncertų salėje 18 val. „Romantinė 

odisėja“ - taip savo dueto su pianistu Aidu 
Puodžiuku programą pavadino smuikininkas 
Linas Valickas. „Pirmąkart prisistatyti publikai 
nusprendėme žinomais, elitiniais kamerinės 
muzikos literatūros kūriniais - Franzo Schu-
berto, Césaro Francko ir Claude’o Debussy 
sonatomis“, - teigia Klaipėdos kamerinio or-
kestro koncertmeisteriu dirbantis Linas. Pateikti savitą sudėtingų kūrinių interpretaciją - didelis brandos ir 
profesionalumo reikalaujantis iššūkis, kuriam tvirtai pasiryžęs Lino ir Aido duetas.

 s„Švyturio“ arenoje 18.45 val. Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynės: Klaipėdos „Neptū-
nas“ - „Prienai“.

KETVIRTADIENIS, KOVO 5 D.
 sDramos teatre (Teatro g. 2, įėjimas iš Danės upės pusės) Klaipėdos teatrų festivalis „Namai“. 19 val. - 

premjera. Teatro trupai „Gliukai“ „Kiškučio pa skaita“. Trupina B. Šarka.  

PENKTADIENIS, KOVO 6 D.
 sKoncertų salėje 18 val. „Džiazuojanti klasika II“. Seserys Rūta ir 

Saulė Rinkevičiūtės, pernai subūrusios kolektyvą „Džiazuojanti klasika“, 
šiemet vėl tęsia pasirodymus su nauja programa. Virtuoziškas smuiko 
ir fortepijono duetas, akordeono improvizacijos, amžinosios klasikos 
melodijos joje suskamba visiškai kitaip. Naujojoje programoje bus atlik-
tos specialiai šiam projektui R. Giedraičio sukurtos kompozicijos pagal 
žymiausius klasikos hitus.  

 sKultūrų komunikacijų centro Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) 18 val. atidaromos 
dvi parodos: fotomenininko Alfonso Budvyčio (1949-2003) fotografijų paroda „Iškalbinga tyla“ ir Lino Jusio-
nio tapybos paroda „Anapus laiko, laukiant, kol tai nutiks“. Po atidarymo vyks ekskursijos po parodas - su 
fotografijos parodos kuratore Danguole Ruškiene ir dailininku L. Jusioniu. 

 sDramos teatre (Teatro g. 2, įėjimas iš Danės upės pusės) Klaipėdos teatrų festivalis „Namai“. 19 val. 
teatro „Lino lėlės“ lėlių vaidinimas visai šeimai „Vilkas ir ožiukai“, rež. L. Zubė. 

 sŽvejų rūmuose 19 val. Rusijos teatro ir kino žvaigždės „Ne toks kaip visi“, komedija, rež. Pavel Ursul. 
Spektaklis sukurtas Maskvos valstybiniame dramos teatre pagal A. Slapovskio pjesę. „Graži, pasiturinti jauna 
moteris ieško negražaus, nejauno, nepasiturinčio vyro, kad padarytų jį laimingą“, - tokį skelbimą duoda spek-
taklio herojė, sėkminga verslininkė. Tai ji daro, sulaukusi ekstrasenso patarimo, kad atsikratytų depresijos. Į 
skelbimą atsiliepia keistokas bibliotekininkas, kurio gyvenimo tikslas - perskaityti 50 tūkstančių knygų, o jei 
vesti - tai tik geriausią moterį pasaulyje...

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 28 D.
 sKlaipėdos senamiestyje - Turgaus, Sukilėlių ir Teatro gatvėse bei Teatro aikštėje - 23-ioji Kaziuko 

mugė. 12 val. mugės atidarymo ceremonija. Anot mugės organizatoriaus Klaipėdos krašto Kazimierų ben-
drijos pirmininko Kazio Vainoro, šiemet mugėje bus galima paragauti košės, blynų, alaus, karšto vyno. Visų 
mugės lankytojų lauks ne tik tautodailininkai, amatininkai, bitininkai, ūkininkai, kepėjai ir kiti darbštuoliai, 
bet ir abi mugės dienas paruošta koncertinė programa bei kitokios pramogos ir rungtys, kurių metu visi 
galės laimėti mugės prekeivių įsteigtas dovanas. Prekyba vyks ir mugė šurmuliuos šeštadienį ir sekmadienį 
8-18 val. Sekmadienį nuo 11 val. - linksmybės vaikams. Švęskime pavasarį kartu!

 sKlaipėdos lėlių teatre (Vežėjų g. 4) 12 ir 
14 val. premjera! Lėlių spektaklis visai šeimai „Nepa-
prasta triušio Edvardo Tiuleino kelionė“ pagal Katės 
DiCamilo kūrinį. Tai be žodžių, jautriai ir paprastai 
papasakota mokymosi mylėti, jausti ir būti geram 
istorija. Ją režisavo viena įdomiausių Lietuvos lėlių 
teatro kūrėjų Klaipėdos lėlių teatro režisierė Gintarė 
Radvilavičiūtė. Ji taip pat yra ir spektaklio scenarijaus 
autorė bei dailininkė. Istorija pasakojama su senais 
žaislais, kurie jau nugyveno savo gyvenimą ir prisi-
kėlė šiam spektakliui. 

 sTeatre Lino lėlės („Apeirono“ teatras, Turgaus g. 16/Tiltų g. 12) 12 val. lėlių vaidinimas „Žuvėjėlis“.

 sLietuvos jūrų muziejuje šeštadienį ir sekmadienį 15 val. LRT projekto „Delfinai ir žvaigždės“ 
filmavimai.

 sKlaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštėje (Sportininkų g. 46) 15 val. 
Lietuvos futbolo A lygos čempionato rungtynės: Klaipėdos „Atlantas“ - „Trakai“. 

 sŽvejų rūmuose 16 val. Klaipėdos univer-
siteto profesoriaus, menotyros daktaro, Klaipėdos 
kultūros magistro Petro Bielskio 80-mečio vakaras. 
Bus rodoma viduramžių lietuvių dvasios baladė - P. 
Tilainės „Raganos“. Spektaklį režisavo ir Žemaičių 
vyskupo Jūzupo Karpio vaidmenį atliks P. Bielskis.

 sKūno kultūros ir rekreacijos centre (Dariaus ir Girėno g. 10) 16 val. Nacionalinės krepšinio 
lygos čempionato rungtynės: Klaipėdos „Nafta-Uni-Akvaservis“ - Jonavos „Petrochema“.

 sKlaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre (Danės g. 19) 18.30 val. Z. Liepinš opera 
„Paryžiaus katedra“, rež. Ramūnas Kaubrys. Jaudinantis pasakojimas apie pasaulyje bei asmenybėje esančias 
priešybes: grožį ir bjaurumą, gėrį ir blogį, dieviškąjį ir žvėriškąjį pradus. Spektaklyje intriguoja Kvazimodo 
vaidmens atlikėjai - Lietuvos estrados žvaigždės Edmundas Kučinskas ir Deividas Norvilas-Deivis. 

 sKoncertų salėje (Šaulių 
g. 36) 19 val. „Domino“ teatro 
komedija „Striptizo ereliai“, rež. 
Arkadiušas Jakubikas. Tai istorija 
apie šešis didelę gyvenimo pa-
tirtį sukaupusius mažo miestelio 
bedarbius vyrus. Jie laisvą laiką 
leidžia su alaus buteliuku ant suo-
liuko. Tačiau ilgai šis dykinėjimas 
netrunka, vienam iš vyrų šauna 
puiki mintis, kaip užsidirbti daug 
pinigų. Šou prasideda - šeši vyrukai 
nusprendžia išbandyti save ir tapti 
striptizo šokėjais...

 s„Kultūros fabrike“ (Bangų g. 
5A) 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro 
premjera - M. Nastaravičius „Man netin-
ka tavo kostiumas“, rež. V. Masalskis. Tai 
vienos dalies tragikomiška drama apie 
laidotuves, kuriose svarbiau ne kas ir 
ką, o kaip ir kodėl laidoja. Pjesė nukelia 
į laidojimo namų poilsio kambarį, ieško-
dama ryšio tarp gyvųjų ir mirusių, atmin-
ties ir dabarties, tragizmo ir komizmo. 

 s„Kultūros fabri-
ke“ 20 val. Kino klubo „8 
1/2“ atidarymas. Klubo or-
ganizatoriai, įvairių uosta-
miesčio aukštųjų mokyklų 
studentai, suburti KU dės-
tytojo Kęstučio Meškio, 
bandys sukurti savotišką 
alternatyvą komerciniam 
kinui Klaipėdoje. Klubas 
kartą per savaitę kvies į 
Europos, Lietuvos ir kitų 
šalių iškiliausių kino meno 
kūrinių peržiūras, premje-
ras, festivalius, organizuos susitikimus su kino kūrėjais. Renginio metu išvysite F. Felinio filmą „8 1/2“.
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KLAIPĖDOJE
TEATRAS

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS
Teatro g. 2, įėjimas iš Danės upės pusės. 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.tiketa.lt

03 14 d. 19 val. K. Dragunskaja „Lunačiarskio 
lunaparkas“, rež. D. Rabašauskas (2 €).

KLAIPĖDOS TEATRŲ FESTIVALIS „NAMAI“
Dramos teatre (Teatro g. 2,  

įėjimas iš Danės upės pusės)

03 05 d. 19 val. premjera! „Kiškučio pa skaita“. 
Trupina B. Šarka. Teatro trupai „Gliukai“ (2 €).
03 06 d. 19 val. lėlių vaidinimas visai šeimai 
„Vilkas ir ožiukai“, rež. L. Zubė. Teatras „Lino lėlės“ 
(2 €).

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

28 d. 18.30 val. Z. Liepinš opera „Paryžiaus ka-
tedra“ (9,27 €).
03 01 d. 13 val. opera vaikams „Bulvinė pasaka“ 
(5,79 €).

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

28 d. 12 ir 14 val. premjera! Lėlių spektaklis 
„Nepaprasta triušio Edvardo Tiulino kelionė“, rež. 
G. Radvilavičiūtė.
03 01 d. 12 ir 14 val. premjera! Lėlių spektaklis 
„Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“, rež. G. Ra-
dvilavičiūtė.

TEATRAS LINO LĖLĖS
„Apeirono“ teatras, Turgaus g. 16/Tiltų g. 12

28 d. 12 val. lėlių vaidinimas „Žuvėjėlis“.

RENgINIAI
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

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

03 04 d. 18 val. „Romantinė odisėja“. L. Valickas 
(smuikas), A. Puodžiukas (fortepijonas)(5,79 €).
03 06 d. 18 val. „Džiazuojanti klasika II“. R. Rin-
kevičiūtė (fortepijonas), S. Rinkevičiūtė (smuikas) 
(8,69 €).

Kiti renginiai

28 d. 19 val. „Domino“ teatro komedija „Striptizo 
ereliai“ („Bilietai LT“).
03 07 d. 18 val. Romo Dambrausko koncertas 
„Jums, moterys“ („Bilietai LT“).
Veikia Juozo Vosyliaus ir Algimanto Žičkaus 
tapybos darbų parodos.

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.

28 d. 16 val. Klaipėdos universiteto profesoriaus, 
menotyros daktaro, Klaipėdos kultūros magistro 
Petro Bielskio 80-mečio vakaras.
03 01 d. 12 val. Jaunimo teatro „Be durų“ muzi-
kinis vaidinimas „Batuotas katinas“ (5 €, „Tiketa“).

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

03 04 d. 18.45 val. LKL rungtynės: Klaipėdos 
„Neptūnas“ - „Prienai“.
03 07 d. 11 val. Uodo šeimos turgelis. 
03 08 d. 18 val. jubiliejinis koncertas „Edmundui 
Kučinskui 60 metų!“

KŪRYBINIS INKUBATORIUS  
„KULTŪROS FABRIKAS“

Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

28 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro premjera 
- M. Nastaravičius „Man netinka tavo kostiumas“, 
rež. V. Masalskis.
28 d. 20 val. Kino klubo „8.1/2“ atidarymas.
03 01 d. 12 val. Lietuvos nacionalinio dramos te-
atro ir Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Grybų 
karas“, rež. V. Masalskis.
03 01 d. 14 val. Kūrybinio mąstymo penkiakovė.

03 04 d. 11 val. 5-oji Klaipėdos mokinių moko-
mųjų bendrovių mugė.
03 05 18 val. Kino klubo „8 1/2“ renginys.

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS 

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

Veikia tapybos kursų suaugusiesiems dalyvių 
kūrybos darbų paroda „Art Mix 2015“ (iki 03 14).
03 04-25 d., trečiadieniais, 17.30-19 val. 
Namų ekodizaino studijos užsiėmimai, tema - 
tekstilė. Kūrybiniai užsiėmimai mokami, vietų 
skaičius ribotas. Dalyviai registruojami el. p. inga@
kkkc.lt, tel. pasiteirauti 8 618 14506.
Kiekvieną antradienį 18.30 val. rengiami 
„Vakarų žaidimo klubo“ susitikimai. Visi norintieji 
kviečiami išmėginti įvairiausius stalo žaidimus.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

03 02, 9, 16, 23, 30 d. 10 val. „Lopšinės ir žaidi-
nimai“. Kviečiame besilaukiančias ir kūdikius augi-
nančias šeimas. Inf., registracija tel. (8 46) 312113.
03 07 d. 15 val. Tradicinių giedojimų popietė 
„Giedame Žemaičių Kalvarijos kalnus“. 
Kiekvieną antradienį 18 val. „Tradicinių dainų 
klubas“ - visiems, norintiems dainuoti liaudies 
dainas. Ketvirtadienio vakarais 18 val. „Voži-
nis“ - tradiciniai šokiai jaunimui.

KAZIUKO MUgĖ SENAMIESTYJE
Turgaus, Sukilėlių ir Teatro gatvėse, Teatro aikštėje 

28 d. 12 val. Kaziuko mugės atidarymo ceremo-
nija. Prekyba vyks ir mugė šurmuliuos šeštadienį ir 
sekmadienį 8-18 val. 
03 01 d. nuo 11 val. linksmybės vaikams.

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

www.klaipedatkc.lt

03 04 d. 15 val. psichologės Ilonos Matiušenko 
paskaita „Mano gyvenimo knyga“. Nemokamai.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

Galerijoje 13L Juozo Šikšnelio skulptūrų paroda 
„Nuo gimtadienio iki gimimo dienos“ (iki 03 
02).
III a. hole XIII nacionalinio konkurso „Lietuvos 
spaudos fotografija 2014“ paroda (iki 03 02).
Kavinėje „Pauzė“ prancūzų fotografo Yann Art-
hus-Bertrand fotografijų paroda „Paryžius iš 
viršaus“ (iki 03 15).
Palangos S. Vainiūno meno mokyklos Dailės 
skyriaus vaikų darbų paroda (iki 03 11). Klaipė-
dos licėjaus priešmokyklinio ugdymo klasės 
vaikų lėlių paroda (iki 03 02).

Muzikos skyrius, Herkaus Manto g. 9A

Viktoro Timonino tapybos darbų paroda 
„Memelis ir Lietuvos pajūris“ (iki 03 05). 
Dokumentų ir fotografijų paroda „Vytautas  
Blūšius - pedagogas, choro dirigentas, kom-
pozitorius“ - 85-osioms gimimo metinėms (iki 
03 10).

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

J. Vosyliaus pastelių paroda „40“ (iki 03 09).
Pempininkų filialas, Taikos pr. 79/81

Klubo „Draugystė“ keramikos studijos „De-
gutis“ darbų paroda „Linksma pieva“ (iki 03 
21). 
Antradieniais 14.30 val. muzikinio lavinimo 
užsiėmimai 7-12 m. vaikams (nemokamai). Regis-
truotis tel. 346301.

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

03 05 d. 18 val. pristatomas Vydūno gimnazijos 
devintokų integracinis projektas „Lietuva XIX a. 
Saloniniai pokalbiai ir romansai“.

Kalnupės filialas, Kalnupės g. 13

03 06 d. 16.30 val. gitaristų dueto vakaras 
„Gražiausios dainos moterims“. A. Sergejevas ir A. 
Kuznecovas. 

„Karlskronos“ filialas, Laukininkų g. 50

Keramikos studijos „Žiezdrė“ 4 kl. mokslei-
vės T. Veremčiuk darbelių paroda „Mano gra-
žuoliai“. 

PARODOS
KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO  

PARODŲ RŪMAI
Didžioji Vandens g. 2

03 06 d. 18 val. atidaromos Alfonso Budvyčio 
(1949-2003) fotografijų paroda „Iškalbinga 
tyla“ ir Lino Jusionio tapybos paroda „Anapus 
laiko, laukiant, kol tai nutiks“ (iki 04 19). Po 
atidarymo - ekskursijos po parodas su kuratore D. 
Ruškiene ir tapytoju L. Jusioniu.

„RŪTŲ“ gALERIJA
Danės g. 9

Alvydo Venslausko personalinė tapybos dar-
bų paroda (iki 03 11).

KLAIPĖDOS gALERIJA
Bažnyčių g. 6

Žydrūnės Kriūkaitės-Juciuvienės tekstilės dar-
bų paroda „Manochromija“ (iki 03 04).
Filialas PC „Herkaus galerija“ (Herkaus Manto g. 22, II a.)

Juozo Vosyliaus tapybos darbų paroda „40“ (iki 
03 19).

BAROTI gALERIJA
Aukštoji g. 1

Zinaidos Vogėlienės (Vilnius) gobelenų paroda 
„Pusiausvyra“ (iki 03 04). 

ŽEMAITIJOS DAILININKŲ  
SĄJUNgOS gALERIJA

Žvejų g. 1

Eglės Lipinskaitės tapybos ant šilko paroda 
(iki 03 12).

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Bitė Maja“ (animacinis, dubl. liet., V) 2D: 10.20, 
13.30 (vyks 03 03 d.), 14.30 (nevyks 03 03 d.); 3D: 
12.15, 16.20 val.
„Annie“ (komedija, N-7) - 10.50, 12.40, 17.40, 
20.20 val.
„Susikaupk“ (kriminalinė komedija, N-16) - 
13.40, 15.50, 18.40, 21.20 val.
„Lozoriaus efektas“ (trileris, N-13) - 18.30, 
20.40 val.
„Ežero mergelė“ (tiesioginė premjeros trans-
liacija iš Niujorko Metropolitano operos, HD-LIVE, 
trukmė 3.30 val., 14,48 €) - 03 14 d. 18.55 val.
„Romeo ir Džiuljeta“ (tiesioginė premjeros 
transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro, HD-LIVE, 
10,14 €) - 03 08 d. 17 val.
„geriausias egzotiškas Marigold viešbutis 2“ 
(komedija, N-13) - 03 04 d.20 val.
„Kempinukas plačiakelnis“ (dubl. liet., V) 3D: 
28 d. 13 val.
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių“ (romantinė 
drama, N-18) - 10.40, 12.30 (nevyks 28 d.), 15.30, 
18.20, 21.10 val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius 
ir Paulius“ (LT, komedija, N-13) - 11, 13.20, 
16.50, 19.10, 21.40 val.
„Aviukas Šonas. Filmas“ (animac. komedija, 
dubl. liet., V) - 10.10, 13.30 (nevyks 03 03 d.), 
15.40, 17.50 val.
„Meškiukas Padingtonas“ (dubl. liet., V) - 
10.30 (vyks 28, 03 01, 05 d.), 15.20 val.
„Amerikiečių snaiperis“ (veiksmo, N-16) - 20 
val. (nevyks 03 04 d.).

KLUBAI
FRIEDRICHO PASAŽAS

Tiltų g. 26A, tel. 411076, www.pasazas.lt

28 d. 19 val. restorane - J. Staniulis (smuikas). 20 
val. kavos ir likerio namuose - A. Ciuberkienė, J. 

Karbauskas (smuikas, violončelė). 21 val. smuklė-
je - J. Kazakevičiūtė ir Richardo (vokalas, gitara).

RESTORANAS „MERIDIANAS“
Kairioji Danės upės krantinė, tel. 411660.

28 d. 20 val. I. Ananankaitė „Celine Dion project“.

KLUBAS „ROXY“
Priestočio g. 9, tel. 8-671 99998.

28 d. 20 val. „George Harrison. Living in the Ma-
terial World“.

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

03 06, 7 d. 21 val. gyva muzika, šokiai.
03 14 d. 21 val. I. Starošaitė.

MUZIEJAI
LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS

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

28, 03 01, 14, 15, 28, 29 d. 15 val. LRT projekto 
„Delfinai ir žvaigždės“ filmavimai.
Penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį delfi-
nariume 12.45 - 13.30 val. nemokamos popie-
tės „Ruoniai Baltijos jūroje“ (iki kovo pab.).
Delfinų pasirodymai vyksta penktadieniais 12 
val.; šeštadieniais ir sekmadieniais 12 ir 15 
val. 

LDM PRANO DOMŠAIČIO gALERIJA
Liepų g. 33

Kviečia akcijos „Lietuvai ir man“ dalyvius, ryšinčius 
trispalves apyrankes, iki 03 11 d. lankytis nemo-
kamai. Grupėms dėl ekspozicijų pristatymo regis-
truotis tel. (8 46) 410421. 
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

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.

REZISTENCIJOS IR TREMTIES EKSPOZICIJA
S. Nėries g. 4

Buvusio sovietinio valstybės saugumo (KGB) Klai-
pėdos padalinio rūsyje supažindinama su partiza-
niniu judėjimu Vakarų Lietuvoje 1945-1954 m., 
represinėmis struktūromis, pristatoma politinių 
kalinių tema, Klaipėdos krašto gyventojų tremties 
istorija ir kt. Apsilankiusieji turi galimybę išvysti 
dvi autentiškas kameras, kuriose buvo laikomi 
kaliniai, ir kt.
Darbo laikas: II-IV 12-16 val. Ekskursijos užsa-
komos iš anksto tel. (8 46) 41 05 27 (ekspozicijos 
lankymas bei ekskursijos nemokamos).

PALANgOJE
KURHAUZAS

Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga

28 d. 19 val. Aido Giniočio kūrybos vakaras „Atvi-
rai ir nuoširdžiai“. Už programos pakeitimus redakcija neatsako.
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