
 sŽvejų rūmuose 12 val. jaunimo teatro „Be durų“ spektaklis vaikams „Raganiukė“, rež. A. Juškevičienė. 
Kartą gyveno tokia ragana, net ne ragana, o raganiukė, mat jai buvo tik 127-eri metai. Toks amžius raganai - 
vienas juokas. Valpurgijos naktį nenuorama raganiukė užsitraukė senų raganų nemalonę ir per metus turės 
išpirkti savo kaltę - tapti gera ragana...

 s„Kultūros fabrike“ 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis vaikams „Knygų personažai atgyja“, 
rež. N. Krunglevičiūtė.

 sAA „Garstyčios sėkla“ patalpose (Šv. Kazimiero bažnyčios rūsys, Kretingos g. 40) kiekvieno 
mėnesio paskutinį sekmadienį 13.30 val. rengiamas visuomenės ir Anoniminių alkoholikų draugijos narių 
susitikimas. Kviečiami dalyvauti visi, besidomintys Anoniminių alkoholikų judėjimu: alkoholikų artimieji, 
spaudos atstovai, specialistai, dirbantys su nuo alkoholio priklausomais žmonėmis.

 sKoncertų salėje 19 val. komedija „Urvinis žmogus“. 
Aktorius Giedrius Savickas. „Urvinis“ - vienintelis komedijos 
herojus - ir į vyrus, ir į moteris žvelgia neslėpdamas atlaidžios 
šypsenos. Todėl šis nepretenzingas ir humoro kupinas mo-
nospektaklis vienodai smagus ir vieniems, ir kitiems. Žiūrovai 
jaučiasi nuolat įtraukti į veiksmą scenoje ir kvatodami atpažįsta 
save.

PIRMADIENIS, KOVO 30 D.
 sŽvejų rūmuose 19 val. Mantas Jankavičius ir Dainius Kaz-

lauskas psichologiniame trileryje pagal A. Shafferio pjesę „Seklys“, 
rež. D. Kazlauskas. Du vyrai susitinka išsiaiškinti santykių. Juos sieja 
ta pati moteris. Vienam ji - žmona, kitam - meilužė. Vyras - visame 
pasaulyje garsus rašytojas intelektualas, meilužis - gražuolis ne-
pavykęs aktorius, dirbantis taksistu. Netikėtai tarp jų užsimezga 
keistas ir gąsdinantis ryšys.

ANTRADIENIS, KOVO 31 D.
 s„Švyturio“ arenoje 18.45 val. Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynės: Klaipėdos „Neptū-

nas“ - Utenos „Juventus“.

 sKūno kultūros ir rekreacijos centre (S. Dariaus ir S. Girėno g. 10) 18 val. Lietuvos moterų 
krepšinio lygos čempionato pusfinalio rungtynės: Klaipėdos „Fortūna“ - „Utena“.

TREČIADIENIS, BALANDŽIO 1 D.
 sKoncertų salėje 18 val. XXXX 

festivalis „Klaipėdos muzikos pavasa-
ris“. „Dievas ieškojo trimitininko. Jis 
pasirinko Sergejų Nakariakovą“, - ši 
įžvalga bene taikliausiai apibūdina 
pradedamajame „Klaipėdos muzikos 
pavasario“ koncerte kartu su Klaipė-
dos kameriniu orkestru pasirody-
siančio trimito virtuozo unikalumą. 
„Dieviškojo trimito“ garsai skelbs 

jubiliejinio 40-ojo festivalio pradžią ir Klaipėdos koncertų salės veiklos 10-metį.

 sŽvejų rūmuose 19 val. auksiniai legendinės grupės „Pesniary“ balsai Anatolij Kašeparov ir Leonid 
Bortkevič. Nusipelnę Baltarusijos artistai tęsia ansamblio tradicijas ir atlieka jų dainas.

 s„Neptūno“ salėje 19 val. Lietuvos rankinio lygos ketvirtfinalio rungtynės: Klaipėdos „Dragūnas“ - 
Pasvalio „Rankininkas/SM“.

KETVIRTADIENIS,  
BALANDŽIO 2 D.

 s„Kultūros fabrike“ 18 val. kino klubo 
„8 1/2“ renginys. Šįkart kino klubas gvildens 
gilias filosofines bei psichologines problemas. 
Soren Kragh-Jacobsen juosta „Lūšies valanda“ 
(2013 m., N-13), pastatyta pagal rašytojo Pero 
Olovo Wnquisto psichologinę dramą, pasakoja 
apie jauną vaikiną, nužudžiusį du senyvo am-
žiaus žmones, ir sunkią dviejų moterų kelionę 
į liguisto jaunuolio proto bei sielos gelmes. 
Įžvalgomis su kino klubo nariais pasidalinti žada 
aktorė Eglė Jackaitė. 

 s„Švyturio“ arenoje ketvirtadienį ir penktadienį 19 val. jubiliejinis koncertas „Žuvėdra išskrenda - 
legenda lieka“. Šiemet sportinių šokių ansamblis, vadovaujamas trenerių Skaistutės ir Romaldo Idzelevičių, 
mini savo 25-erių, o klubas - 50 metų jubiliejus. Šia ypatinga proga auksinė uostamiesčio „Žuvėdra“ skrydžiui 
išskleis sparnus paskutinį kartą - ji kviečia į jubiliejinį atsisveikinimo koncertą: griaudint muzikai ir tviskant 
įspūdingiems šokėjų kostiumams, ansamblis savo gerbėjams primins visą sunkiu darbu ir pelnytomis per-
galėmis vainikuotą istoriją. 

PENKTADIENIS, BALANDŽIO 3 D.
 s„Kultūros fabrike“ - savaitgalio kinas. 18 val. - „Kunigo vaikai“, rež. Vinko Brešan, Kroatija, Serbija, 

2013 m.,drama/komedija, N-13. 20 val. - „Adelės gyvenimas. I ir II skyrius“, rež. Abdellatif Kechiche, Prancūzija, 
Ispanija, Belgija, 2013 m., drama, N-18.

ŠEŠTADIENIS,  
KOVO 28 D.

 sLėlių teatre (Vežėjų g. 4) 12 val. 
lėlių vaidinimas „Stebuklingas Pelenės 
laikas“, rež. G. Radvilavičiūtė. Tai spekta-
klis apie mažą stebuklą, kurį patiria šių 
dienų Pelenė. Kartu su detektyve Didžią-
ja Z. galėsite pavartyti jos naujausią de-
tektyvą, panarplioti istorijos peripetijas, 
pasigėrėti atgyjančiomis iliustracijomis, 
pasimėgauti užburiančia muzika...

 sKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 12 val. VšĮ „Laimingi žmonės“ spektaklis-diskoteka vaikams „Nega-
lima!“ Pasak spektaklio kūrėjų - režisierės, dramaturgės A. Dilytės ir scenografo A. Šimonio, tai spektaklis 
apie absurdiškus, neargumentuotus draudimus, kurie gniaužia ir slopina savarankišką žmogaus mąstymą, 
stabdo kūrybines iniciatyvas. „Šis spektaklis - tarsi protestas prieš tai, kas negalima, ir paguoda tam, kam 
draudžiama“, - teigia A. Dilytė.

 s„Švyturio“ arenoje (Dubysos g. 10) šeštadienį 11-19 val., sekmadienį 10-17 val. visuomenės sveika-
tingumo, sveiko gyvenimo ir modernaus mąstymo paroda „Sveikata ir ekologija 2015“. Sveikatos priežiūros 
ir medicinos paslaugų teikėjai, sveikatinimo, sporto, grožio ir ekologijos specialistai, sveikatos mokymo ir 
verslo atstovai, aukštųjų mokyklų atstovai pristatys visuomenei naujausias sveikos ir ekologiškos gyvensenos 
naujoves.

 sTeatre „Lino lėlės“ 
(„Apeirono“ teatras, Turgaus 
g. 16/Tiltų g. 12) 12 val. lėlių 
spektaklis vaikams ir visai 
šeimai „Lietuviška pasaka apie 
tris seseris“. Lyg žaisdamas, 
šnekėdamasis su savo paste-
liniais faneriniais personažais 
(Ūkininku, dviem protingom 
seserim ir Kvailute ir kt.) lė-
lininkas L. Zubė sukuria ste-
buklingai spalvingą pasaulį, 
alsuojantį kasdienybės vaizdo 
lyrika, subtilia vidinio ir die-
viškojo pasaulio pajauta bei 
išmintimi.

 sKlaipėdos jaunimo centre (Puodžių g. 1) 14 val. senjorų šokių kolektyvo „Klaipėdos zunda“ 
gimtadienio šventė - koncertas „Iš širdies į širdį“. Dalyvaus „Klaipėdos zundos“ kolektyvas, jų vaikai ir anūkai. 
Žiūrovus linksmins Birutės kapela. Nemokamai.     

 s„Neptūno“ salėje (Taikos pr. 61A) 15 val. Baltijos iššūkio taurės pusfinalio rungtynės: Klaipėdos 
„Dragūnas“ - Kauno „Granitas - Gaja - Karys“.

 sŽvejų rūmuose 18 val. Klaipėdos dramos teatro spektaklis I. Vyrypajev „Girti“, rež. L. Vaskova. Ketu-
riolika šios pjesės veikėjų sudaro mažą visuomenės modelį: tarptautinio kino festivalio direktorius, modelis, 
bankininkai, vadybininkai, prostitutė ir paprasta graži mergina. Veiksmas vyksta vieną naktį, kurią visi jie be 
saiko vartoja alkoholinius gėrimus, o vėliau susitinka gatvėje - tokioje veiksmo vietoje ir tokioje būsenoje 
socialinis statusas nebetenka prasmės...

 sKoncertų salėje 18 val. spektaklis „Darius ir 
Girėnas per Atlantą“ skrido. Palikite istorijos vado-
vėliams ir bibliotekų pelėms viską, ką iki šiol buvote 
skaitę apie Lietuvos didvyrius S. Darių ir S. Girėną. 
Tikrų herojų legendos yra gyvos, o tikri herojai 
pirmiausiai yra žmonės. Jie neatsparūs kuriozams, 
kuriuos kartais iškrečia gyvenimas, ir, kaip kiekvienas 
iš mūsų, trokšta pakilti virš pilkos kasdienybės. Bet 
ar kada susimąstėte apie tai, iš piniginės traukdami 
melsvą banknotą su garsiųjų lakūnų atvaizdais?..

 sŽvejų rūmuose (Taikos pr. 70) 19 val. pantomimos teatro „A“  muzikinis judesio spektaklis „Radijas 
ten, radijas šen“, rež. A. Mažonas.

SEKMADIENIS,  
KOVO 29 D.

 sLėlių teatre 12 val. premjera! Lėlių 
spektaklis „Nepaprasta Edvardo Tiuleino ke-
lionė“ pagal Kate DiKamilo. Tai istorija apie 
triušį, kuris mokosi mylėti. Išpaikintam triušiui 
nerūpi niekas, išskyrus jį patį. Tačiau vieną 
dieną Edvardas pasimeta ir pamažu supranta, 
kad jo širdis sukurta mylėti. Istorija pasako-
jama su senais žaislais, kurie jau nugyveno 
savo gyvenimą ir prisikėlė šiam spektakliui. 
Tai daiktų, objektų teatras be žodžių. 
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KLAIPĖDOJE
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.tiketa.lt

28 d. 18 val. I. Vyrypajevo „Girti“, rež. L. Vaskova 
(5,79-7,24 €).
04 10 d. 18 val. H. Ibseno „Laukinė antis“, 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“

04 11 d. 18.30 val. miuziklas „Kaip prasisukti 
versle be didelio vargo“.

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

28 d. 12 val. lėlių vaidinimas „Stebuklingas Pele-
nės laikas“.
29 d. 12 val. premjera! Lėlių spektaklis „Nepapras-
ta Edvardo Tiuleino kelionė“ pagal Kate DiKamilo.
04 04 d. 12 val. lėlių vaidinimas „Sudaužytas 
kiaušinis“.

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

tel. 8 652 79997

28 d. 12 val. lėlių spektaklis vaikams ir visai šei-
mai „Lietuviška pasaka apie tris seseris“ (3,48 €).

RENgINIAI
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

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

04 01-30 d. XXXX festivalis „Klaipėdos muzikos 
pavasaris“ - Koncertų salės veiklos 10-mečiui. 1 d. 
18 val. „Dieviškasis trimitas“. Klaipėdos kamerinis 
orkestras, solistas S. Nakariakov (trimitas, fliu-
gelhornas) (8,69, 14,48 €).

Kiti renginiai

28 d. 18 val. spektaklis „Darius ir Girėnas per 
Atlantą skrido“.
28 d. 12 val. VšĮ „Laimingi žmonės“ spektaklis-
diskoteka vaikams „Negalima!“
29 d. 19 val. „Idioteatro“ komedija „Urvinis žmo-
gus“. Aktorius Giedrius Savickas.
04 04 d. 19 val. „Domino“ teatro premjera „Diena 
be melo“.

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. 19 val. pantomimos teatro „A“ muzikinis 
judesio spektaklis „Radijas ten, radijas šen“ (5 €, 
„Tiketa“, Teatrai.lt).
29 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų“ spektaklis 
vaikams „Raganiukė“ (4,06 €, „Tiketa“, Teatrai.lt).
31 d. 19 val. skelbtas grupės „Ambrozija“ ir P. Sta-
lionio koncertas NEVYKS. Bilietus galima grąžinti 
„Tiketa“ kasose.
04 01 d. 19 val. auksiniai grupės „Pesniary“ balsai 
Anatolij Kašeparov ir Leonid Bortkevič (Baltarusi-
ja).

KU MENŲ FAKULTETO KONCERTŲ SALĖ
K. Donelaičio g. 4

28 d. 18.30 val. Jurijaus Nekrasovo (fortepijonas) 
koncertas „Iš polifonijos istorijos“. Nemokamai.

KLAIPĖDOS JAUNIMO CENTRAS

Puodžių g. 1

28 d. 14 val. senjorų šokių kolektyvo „Klaipėdos 
zunda“ gimtadienio šventė - koncertas „Iš širdies į 
širdį“. Nemokamai.     

„ŠVYTURIO“ ARENA

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

28 d. 11-19 val., 29 d. 10-17 val. paroda „Svei-
kata ir ekologija 2015“.
31 d. 18.45 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Neptū-
nas“ - Utenos „Juventus“.
04 02, 03 d. jubiliejinis koncertas „Žuvėdra iš-
skrenda – legenda lieka“.

KŪRYBINIS INKUBATORIUS  
„KULTŪROS FABRIKAS“

Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

28 d. 18 val. sunkios ir kreivos muzikos festivalis 
„Duženos“.
04 01 d. 19 val. „Nepatogaus kino“ trečiadienis. 
„Galutinis tikslas“ (dokumentinis, Lietuva, 2013 
m.).
04 02 d. 18 val. Kino klubas „8 1/2“. „Lūšies valan-
da“ (drama, Danija, 2013 m., N-13).
04 03 d. 18 val. IKRA galerija. Paskaita „Kvepalų 
lentynos reforma“.  
04 03 d. Savaitgalio kinas. 18 val. „Kunigo vaikai“. 
20 val. „Adelės gyvenimas. I ir II skyrius“.
II a. fojė veikia grafikės Tomos Šlimaitės paroda 
„Pareidolijos“.

LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
Neufeldo auditorija, Kretingos g. 36

28 d. 18 val. Klaipėdos krikščioniškas kitokio kino 
klubas kviečia į kino vakarą - žiūrėti filmą „Mirti-
ninkas eina“ (1995 m., 122 min.). Vakaro viešnia 
- sesuo Kristina Varanauskaitė. Po filmo - diskusija. 
Nemokamai.

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS 

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

28 d. 10-14 val. Dizaino manufaktūros nemo-
kamos kūrybinės dirbtuvės „Socialinis plakatas: 
atsakingo verslo link“, lektoriai - dizaineriai Eglė 
ir Darius Petreikiai. Dalyvių skaičius ribotas. Būtina 
registracija el. p. inga@kkkc.lt, tel. 8 618 14506.
Kiekvieną antradienį 18.30 val. rengiami 
„Vakarų žaidimo klubo“ susitikimai. Visi norintieji 
kviečiami išmėginti įvairiausius stalo žaidimus.
Kviečiame suaugusiuosius į tapybos kursus pra-
dedantiems bei pažengusiesiems, vadovė - I. 
Leščinskaitė. Registracija tel. 8 603 76557 ir el. p. 
ilescinskaite@gmail.com.
Trečiadieniais, šeštadieniais 18-22 val. Meno 
kiemo galerijoje menininkų iniciatyvos „Gyvas pie-
šimas“ užsiėmimai. Kviečiame piešti arba pozuoti 
portretui. Nemokamai.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

28 d. projekto „Tradicija šeimai“ užsiėmimai: 11 
val. „Tradiciniai margučiai. Marginimas vašku“. 
14 val. „Siūlų paukštukas Velykoms“. Tel. 310022.
Iki 31 d. edukacijos moksleiviams. „Margučio 
abėcėlė, Velykų tradicijos ir žaidimai“. Reg., inf. 
tel. 310022.
Pirmadieniais 10 ir 11 val. „Lopšinės ir žaidi-
nimai“. Inf., registracija tel. (8 46) 312113. Antra-
dieniais 18 val. „Tradicinių dainų klubas“. Trečia-
dieniais 15 val. - senjorams: rankdarbių erdvė; 
tekstilė buityje. Pokalbiai ir praktiniai užsiėmimai 
(nemokamai), tel. (8 46) 310022. Ketvirtadie-
niais 18 val. tradicinių šokių klubo „Vožiniai“. 
Projekto „Etnoreidas“ renginiai jaunimui: pirma-
dieniais 18.30 val. „Amatų kampas“. Tradicinės 
tekstilės - juostų vijimo, nėrimo adata - mokymai. 
Reg., inf. tel. 310022. 
Tautodailininkės R. gudaitienės (Vilnius) floris-
tikos darbų paroda „Saulės kelionė dangaus 
skliautu“ (iki 05 12).

KLAIPĖDOS KARILJONAS
Liepų g. 16

Šeštadienį ir sekmadienį 12 val. kariljono 
muzikos koncertai. Atlikėjai K. Kačinskas ir S. Ži-
levičius.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

Kavinėje „Pauzė“ prancūziško kino vakarai. 04 02 
d. 18 val. „Paskutinis tango Paryžiuje“ (1972 m.). 
Nemokamai.

Galerijoje 13L J. Čechovskajos tapybos paroda 
„Pasaulio žavesys“ (iki 04 07).
III a. hole Jan Skłodowski fotografijų paroda „Že-
maitijoje“ (iki 04 07).
I a. hole projekto „Aš esu čia“ inicijuota socialinė 
fotografijų paroda (iki 04 03).
Muzikos skyriuje (Herkaus Manto g. 9A) A. Brako 
dailės mokyklos mokinių grafikos darbų paro-
da (iki 04 10).

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

„Pelėdžiuko“ filialas, Tilžės g. 11

28 d. 14 val. Vydūno gimnazijos 3D klasės mo-
kinės Elžbietos Adomaitytės autorinės parodos 
„Dešimt“ atidarymas (iki 04 17).

girulių biblioteka, Šlaito g. 10A

28 d. 16 val. koncertas „Pavasarį pasitinkame su 
romansais ir meilės lyrika“. Dalyvaus folkloro klu-
bas „Šeimyna“. Nemokamai.
04 01 d. 18 val. Sandros Bradauskienės per-
sonalinės tapybos parodos „Optimizmo dozė“ 
atidarymas (iki 04 30).

KLAIPĖDOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKA
Šviesos g. 3

Regos ugdymo centro ugdytinių keramikos 
darbų paroda (iki 04 01).

PARODOS
KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO  

PARODŲ RŪMAI
Didžioji Vandens g. 2

Alfonso Budvyčio (1949-2003) fotografijų paro-
da „Iškalbinga tyla“, Lino Jusionio tapybos par-
oda „Anapus laiko, laukiant, kol tai nutiks“ ir 
projekto „Remake, arba Meno terminalas: 
Melancholija.LT“ paroda (iki 04 19). 

KLAIPĖDOS gALERIJA
Filialas PC „Herkaus galerija“ (Herkaus Manto g. 22, II a.)

Juvelyrės Marytės Dominaitės-gurevičienės 
paroda „reVizija“ (iki 04 17).

BAROTI gALERIJA
Aukštoji g. 1

Solomono Teitelbaumo tapybos darbų paroda 
„gėrio ir blogio sankirtoje“ (iki 04 01).

„RŪTŲ gALERIJA“
Danės g. 9

Juozo Vosyliaus personalinė tapybos darbų paro-
da „40“ (iki 04 15). 

TAUTODAILĖS SALONAS „MARgINIAI“
Sukilėlių g. 4

Tautodailininko Valentino Dilgino autorinė 
skrynių paroda (iki 04 15).

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

20-asis Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“ 
(iki 04 02 d.)
„Namai“ (dubl. liet., V) - 2D: 10.30, 12.50, 15.30 
val.; 3D: 11.20, 13.40, 18.40 val.
„Šaulys“ (veiksmo, N-16) - 13.20, 19.15, 21.50 val.
„Ex-Machina“ (fantastinė drama, N-16) - 16.10, 
18.40, 21.20 val.
„Ivanas Rūstusis“ (tiesioginė premjeros transliaci-
ja iš Maskvos Didžiojo teatro, 10,14 €) - 04 19 d. 18 
val.
„greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo, N-13) - 04 01 d. 19 val.
„Kempiniukas plačiakelnis“ (dubl. liet., V) - 2D: 
10.20 (vyks 28, 29 d.), 11.10 (nevyks 28, 29 d.) - 
15.50, 17 val.; 3D: 13.30 val.
„Pelenė“ (nuotykių, šeimos, V) - 11, 12.40, 15.20, 
18 (nevyks 31 d.) val.
„Insurgentė“ (fantastinis nuotykių trileris, N-13) - 
3D: 16, 18.20 (nevyks 04 01 d.), 20.50 (nevyks 04 01 
d.), 21.50 (vyks 04 01 d.) val.
„Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius“ (LT, komedija, N-13) - 14.40, 21 val.
„Bitė Maja“ (animacinis, dubl. liet., V) - 2D: 10.10, 
12.30 val.
„Bėgte visą naktį“ (kriminalinis veiksmo, N-16) - 
20.30 (vyks 29, 04 02 d.) val.
„Batsiuvys“ (komedija, N-13) - 20.30 (vyks 28, 30, 
04 01 d.) val.

KLUBAI
FRIEDRICHO PASAŽAS

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

28 d. 19 val. restorane E. Jonavičius (gitara); 
20 val. Kavos ir likerio namuose A. Kozlovskis, 
K. Nevulis - „Rusų romansai“; 21 val. smuklėje K. 
Jablonskis ir grupė.

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

28 d. 20 val. I. Jotkėlaitė-Asočakova (vokalas), 
M. Kučikas (piano).

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

28 d. 21 val. gyva muzika, šokiai.

MUZIEJAI
LDM PRANO DOMŠAIČIO gALERIJA

Liepų g. 33

29 d. 12 val. nemokamos kūrybinės dirbtuvės 
šeimoms „Margučio nuotykiai muziejuje“. Galeri-
jos ekspozicijose ieškosime pasislėpusio išdykėlio 
margučio, apžiūrėsime eksponuojamus paveiks-
lus, o juose pamatytus vaizdus sudėliosime 
velykiniame atviruke-staigmenoje. Atsineškite 
mėgstamų dailės priemonių. Inf. ir registracija 
tel. 410421.
Klaipėdos jaunimo centro dailės studijos 
„Varsa“ mokinių paroda „Egipto užburti“ 
(veiks iki 05 24).

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS
Smiltynės g. 3, inf. tel. (8 46) 492250, 869837299, 

el. p. ljm@muziejus.lt, www.muziejus.lt

28, 29 d. 15 val. LRT projekto „Delfinai ir žvaigž-
dės“ filmavimai.

Šeštadienį ir sekmadienį delfinariume 12.45 
- 13.30 val. nemokamos popietės „Ruoniai Bal-
tijos jūroje“ (iki kovo pab.).
Delfinų pasirodymai vyksta penktadieniais 12 
val.; šeštadieniais ir sekmadieniais 12 ir 15 
val. 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO  
BOTANIKOS SODAS

Kretingos g. 92, tel. 398833, 861114644

Botanikos sodas kviečia lankytojus pasigėrėti 
gamtos grožiu.
Apsilankyti galite: I-V 8-18 val., VI 9-15 val.

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

Tautodailininkės B. M. Sprindienės floristinių pa-
veikslų paroda „Žiedų poringės“ (iki 04 25).
Veikia paroda „Vytis: nuo lietuviško denaro iki 
euro“ (iki 04 10).

KLAIPĖDOS LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS

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

Veikia paroda „Laiko spiralė“, skirta Laikrodžių 
muziejaus 30-mečiui.
Viena didžiausių Europoje laikrodžių ekspozicijų 
supažindina su laiko matavimo prietaisų istori-
ne raida - kalendoriais, saulės, vandens, ugnies, 
smėlio, 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.

PALANgOJE
KLUBAS „RAMYBĖ“

Vytauto g. 35, tel. 8 648 46042

28 d. 19 val. „Idioteatro“ komedija „Urvinis 
žmogus“. Aktorius Giedrius Savickas. Už programos pakeitimus redakcija neatsako.
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