
ŠEŠTADIENIS, BALANDŽIO 25 D.
 sLėlių teatre (Vežėjų g. 4) 12 val. lėlių vaidinimas „Arbatėlė“, rež. Karolina Jurkštaitė. „Spektaklis apie 

tai, kiek daug įvairių dalykų turime savyje ir kaip įdomu juos atrasti, pažinti bei išreikšti“, - sakė režisierė, 
įgyvendinusi seniai puoselėtą idėją pasitelkti neįprastus aktorius - oro balionus.

 sŠvarinimosi akcija „Darom“. Pradžia - 10 val. Numatyta per 50 tvarkytinų taškų, visi skelbiami 
www.mesdarom.lt puslapyje, Klaipėdos savivaldybės tinklapyje www.klaipeda.lt. Klaipėdos rajone numatyta 
81 tvarkytina vieta, šiemet bus tvarkomos 5 nešvariausios Palangos bei Šventosios miestuose esančios vietos. 

 sŽvejų rūmuose (Taikos pr. 70) 12 val. Tarptautinei šokio dienai - XIII tarptautinis šokių festivalis-kon-
kursas „Šokio vizija“. Konkurse varžysis keturių amžiaus grupių šokėjai iš Estijos, Latvijos, Rusijos ir Lietuvos. 
Jie pristatys įvairiausių šokio žanrų kompozicijas.

 sPalangos gintaro muziejuje (Vytauto g. 17) - restauruoto ir atnaujinto muziejaus atidarymo 
renginiai. Meno diena: 12 val. Palangos grafų Tiškevičių rūmų liūtuko pasakojimai. 13 val. muziejaus istorijos 
langas. 15 val. muziejaus rūmų istorinių interjerų ekspozicijos pristatymas. 16 val. parodos „Palangos grafų 
Tiškevičių rūmai: didikų rezidencija, Dailininkų kūrybos namai, Gintaro muziejus“ pristatymas. 18 val. Naisių 
vasaros teatro muzikinis spektaklis „Beprotiškai fantastiškos Vytauto Kernagio dainos“.

 sPalangoje šeštadienį ir sekma-
dienį - Jurginės. Visi kviečiami pasivaikščioti 
po pavasarėjantį kurortą, pasidžiaugti atbun-
dančia gamta. Šeštadienį 15 val. susibūrimas 
prie kurhauzo;16 val. skambančios eitynės į 
Birutės parką; 16.30 val. paukščių ir folkloro 
sutartinė parke; 17.30 val. gražiausios dainos 
ant  Birutės kalno; 18.30 val. žemaitukų žirgų 
pasirodymas pajūryje ties Birutės kalnu. Sekma-
dienį 12 val. šv. Mišios Šv. Jurgio koplyčioje ant 
Birutės kalno.

 sKU Menų fakulteto Koncer-
tų salėje (K. Donelaičio g. 4) 16  val. 
koncertas - minėjimas „M. K. Oginskis. 
Tėvynės labui įnešu savąją dalį: turtus, 
darbus ir gyvenimą“. Dalyvaus kamerinės 
muzikos atlikėjai - G. Zeicaitė, pianistės 
Š. Čepliauskaitė, Vaiva Purlytė, vargoni-
ninkas V. M. Vasyliūnas. Bus cituojamos 
ištraukos iš žymaus kompozitoriaus laiškų, 
autobiografijos, knygų, dainuojami ro-
mansai, skambinami kūriniai fortepijonui. 
Renginio režisierė - aktorė V. Kochanskytė. 

 sAtgimimo aikštėje  16 val. 
paramos renginys „Vilties šokis 2015“. 
Klaipėdiečiai kviečiami dalyvauti - šokio 
žingsneliu bei nepakartojamu šėlsmu 
pasidalinti didele vilties doze su tais, 
kuriems jos šiuo metu reikia labiausiai. 
Dalyvaudami šokio "flashmobe" parem-
site Šv. Pranciškaus onkologijos centrą. 
Jūsų laukia: bendras "flashmob" šokis, 
profesionalių šokėjų pasirodymai, moko-
mieji šokiai visiems susirinkusiems. Kartu 
mes galime viską!

 sEtnokultūros centre (Daržų g. 10) 17 val. tradicinių giedojimų vakaras „Velykinės giesmės. Katalikai, 
stačiatikiai, liuteronai“. Dalyvaus Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės, folkloro asociacijos „Vėčiora“ giedotojai. 
Renginį ves kunigas dr. Saulius Stumbra.

 sKultūrų komunikacijų centro 
parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) 17 
val. atidaroma unikalaus lietuvių fotomenininko 
Vito Luckaus retrospektyvinė fotografijų paroda 
„Siūlau naują pasaulį“. Atidaryme dalyvaus par-
odos kuratorė Margarita Matulytė, Nacionalinės 
dailės galerijos vadovė Lolita Jablonskienė. 18 
val. dokumentinio filmo „Meistras ir Tatjana“ 
peržiūra. Filmą pristatys scenarijaus autorė ir 
režisierė Giedrė Žickytė.

 sKlaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre (Danės g. 19) 18.30 val. P. Abrahamo operetė 
„Balius Savojoje“, rež. R. Kaubrys. Balius Savojoje ypatingas - vyksta vieną kartą metuose. Į Nicą suvažiuoja 
damos ir ponai, ištroškę skandalingų naujienų... 

 s„Kultūros fabrike“ (Bangų g. 5A) 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Kita mokykla“. Spekta-
klio režisierius ir pagrindinio vaidmens atlikėjas V. Masalskis teigia, kad „Kita mokykla“ kelia aštrius, skaudžius, 
tačiau šiandien būtinus klausimus. Kas atsitiko, kad mokytojai vis sunkiau susikalba su mokiniais? Kodėl 
jaunas žmogus nebetiki suaugusiuoju? Galbūt jokio tikro ryšio niekada ir nebuvo, nes jis - neįmanomas? 
Galiausiai - kas vyksta pamokos metu?..

SEKMADIENIS, BALANDŽIO 26 D.
 sLėlių teatre 11 ir 12 val. premjera! Lėlių vaidinimas kūdikiams „Sapnų pasakėlė - žemė“, rež. D. Savickis. 

Iš geometrinių figūrų aktoriai sudėlios įspūdingą vizualinę dėlionę, kurią po spektaklio žiūrovai galės iš arti 
apžiūrėti, žaisti su ja. 

 sAikštelėje prie PC „Elektromarkt“ (Taikos pr. 56) 10 val. „Pažink savo miestą kitaip“. Tapk ka-
pitonu, suburk komandą iš 2 ar 3 asmenų (kapitonas, šturmanas, „google“ dispečeris) ir dalyvauk renginyje, 
įveikdamas maršrutus. Atrasite, išpildysite užduotis, atsižymėsite, sugrįšite į starto/finišo aikštelę. Greičiausi 
ir sumaniausi laimės iš karto: parą „golfo safari“ programoje, parą kitoje civilizacijoje, skrydį pas lamas ir daug 
kitų dovanų bei pramogų. Plačiau www.pazinkpasauli.com, tel. 8 650 38988.

 sPalangos gintaro muziejuje (Vytauto g. 17) - restauruoto ir atnaujinto muziejaus atidarymo 
renginiai. Gintaro diena: 11 val. Palangos grafų Tiškevičių rūmų liūtuko pasakojimai. 12 val.  muziejaus isto-
rijos langas. 13 val. naujosios gintaro ekspozicijos pristatymas. 14 val. parodos „Felikso Daukanto kūrybos 
retrospektyva“ pristatymas. 15 val. apsilankymas „Gintaro pasaulio“ sukurtame Gintaro salone.

 sKlaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre 12 val. „Tinginėlių kaimas“ - muzikinė pasaka 
vaikams pagal Vytauto V. Landsbergio knygą „Tinginių pasakos“, rež. R. Bunikytė. Spektaklyje leidžiamasi į 
mėgstamą vaikų vaizduotės žaidimą, kuomet iš aplinkoje esančių buitinių daiktų kuriamas kitas pasaulis 
(indėnų žemė, pilis ar miškas). 

Šeštadienis  2015 04 25
Dienraščio "Vakarų ekspresas"  laisvalaikio priedas.   Daugiau laisvalaikio skaitinių - www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/renginiai/

Organizatorių, "Vakarų ekspreso" ir "Respublikos" archyvo nuotr.

laisvalaikio  gidas
"vakarų ekspresas" 13"vakarų ekspresas"12

TEATrAS
KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATrAS

Vežėjų g. 4, tel. 239932,  
www.klaipedosleliuteatras.lt

25 d. 12 val. lėlių vaidinimas „Arbatėlė“.
26 d. 11 ir 12 val. premjera! Lėlių vaidinimas kū-
dikiams „Sapnų pasakėlė - žemė/dangus“.

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

30 d. 18 val. Y. Rezos „Po atsisveikinimo“.

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATrAS

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

25 d. 18.30 val. P. Abraham operetė „Balius Sa-
vojoje“.
26 d. 12 val. muzikinė pasaka vaikams „Tinginėlių 
kaimas“.
29 d. 18.30 val. Tarptautinės šokio dienos proga. 
Šokio spektaklis „Altorių šešėly“.

rENgINIAI
KLAIPĖDOS KONCErTŲ SALĖ

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

1-30 d. XXXX festivalis „Klaipėdos muzikos pava-
saris“ - Koncertų salės veiklos 10-mečiui. 30 d. 18 
val. „Prisikėlimo simfonija“. Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, 
solistės S. Janušaitė, I. Prudnikovaitė. 

Kiti renginiai

26 d. 17 val. Ilja Aksionov pristato! Klasika, džia-
zas, romansai.
27 d. 19 val. „Domino“ teatro komedija „Vyrų 
laiškai (elektrikui, tėvynei ir krepšiniui)“.
28 d. 18 val. premjera! Miniatiūrų komedija „Abs-
tinento pagirios“.
29 d. 18 val. Juozas Erlickas. Nauja programa „Ne 
visi namie“.
Veikia fotografijų ir afišų paroda „Dešimt kū-
rybinės veiklos žingsnių“.

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.

25 d. 12 val. Tarptautinei šokio dienai - XIII tarp-
tautinis šokių festivalis-konkursas „Šokio vizija“. 
Nemokamai.
26 d. 14 val. Senjorų metams: senjorų mėgėjų 
meno kolektyvų koncertas „Širdimi visada jauni“ 
(1,50 €, „Tiketa“).
28 d. 18 val. cirko šou 3D (Ukraina). Nauja pro-
grama visai šeimai „Paslapčių kambarys“.

KU MENŲ FAKULTETO KONCErTŲ SALĖ
K. Donelaičio g. 4

25 d. 16 val. koncertas-minėjimas „Mykolas Kleo-
pas Oginskis. Tėvynės labui įnešu savąją dalį: turtą, 
darbą ir gyvenimą“. 
29 d. 18 val. prof. S. Žilevičiaus klasės studentų 
fortepijoninės muzikos koncertas. Nemokamai.

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

25 d. 13 val. „Battery driftingo“ pirmenybės. I 
etapas.
29 d. 18.45 val. LKL čempionato ketvirtfinalio 
rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas“ - Alytaus „Dzū-
kija“.

KŪrYBINIS INKUBATOrIUS  
„KULTŪrOS FABrIKAS“

Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

25 d. 18 val. IKRA galerija. „Išleistuvių kokteilis“.  

Fotografijos ir kostiumo dizaino parodos atidary-
mas, įvaizdžio seminarai, kino filmų peržiūros.
25 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis 
„Kita mokykla“.
25 d. IKRA galerijos ir kino klubo „8 1/2“ projektas 
„Mada ir kinas“.
26 d. 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis 
vaikams „Knygų personažai atgyja“. 12 val. kūrybi-
nio mąstymo penkiakovė (KM5). 18 val. „Padi dapi 
fish“ - „Dykra“.

KLAIPĖDOS KULTŪrŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTrAS

Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2

30 d. 13 val. edukacinis ketvirtadienis suaugu-
siesiems: koliažo užsiėmimas (1,74 €, su nuolaida 
0,87 €). Būtina registracija tel. (8 46) 313691, 8 602 
21167, el. p. gabija@kkkc.lt.

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

Praktinių užsiėmimų ciklas „KKKC menų platforma“.
04 27-05 25, pirmadieniais, 18-21 val. trimatės 
(3D) vizualizacijos kūrimas, lektorius R. Liaugminas 
(reikalavimai dalyviams: nešiojamasis kompiuteris, 
vidutinės matematikos ir geometrijos žinios).
04 28-05 26, antradieniais, 18-19.30 val. 
interjero pradžiamokslis: mažos kvadratūros gy-
venamosios erdvės funkcija ir estetika, lektorius 
V. Alšauskas (būtinas motyvacinis laiškas su būsto 
nuotraukomis ir planu el. p. inga@kkkc.lt).
04 29-05 27, trečiadieniais, 17.30-19.30 val. 
kūrybinės fotografijos pradžiamokslis, lektorius R. 
Treigys (atsinešti fotoaparatą ir nešiojamąjį kom-
piuterį).
Užsiėmimai mokami, dalyvių skaičius ribotas. Bū-
tina registracija el. paštu: inga@kkkc.lt, tel. 8 618 
14506.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪrOS CENTrAS

Daržų g. 10

25 d. 17 val. tradiciniai giedojimai „Velykinės gies-
mės. Katalikai, stačiatikiai, liuteronai“.
28 d. 18 val. tradicinių dainų klube - išskirtinis 
vakaras, skirtas Regionų metams ir Motinos dienai. 
Kazimieros Kubiliūtės-Martinkienės tautosakos 
rinktinės (CD) pristatymas. 
Pirmadieniais 10 ir 11 val. „Lopšinės ir žaidi-
nimai“. Inf., registracija tel. (8 46) 312113. An-
tradieniais 18 val. „Tradicinių dainų klubas“. 
Trečiadieniais 15 val. Senjorų metai Klaipėdoje. 
Rankdarbių erdvė; tekstilė buityje. Pokalbiai ir 
praktiniai užsiėmimai (nemokamai), tel. (8 46) 
310022. Ketvirtadieniais 19 val. tradicinių šokių 
klubo „Vožinis“. 
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 MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

„Pempininkų“ filialas, Taikos pr. 79/81A

27 d. 17.30 val. seminaras „Stipriųjų charakterio 
savybių ir talentų nustatymas pagal veido bruo-
žus“. 
28 d. 15 val. IT laboratorija jaunimui „Pažvelk į 
kompiuterį iš vidaus“: ardom, susipažįstam ir su-
renkam iš naujo. 17.30 val. baigiamasis bibliotekų 
savaitės renginys: trumpametražio filmo „Mūsų 
biblioteka“ pristatymas, bibliotekos darbuotojos S. 
Viluckytės koncertinė programa.

Vaikų skyrius, Danės g. 7

28 d. 10.30 val. miesto darželių varžytuvės „Drą-
sūs, linksmi, sumanūs“. 

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

27 d. 15 val. kūrybinio rašymo užsiėmimai „Fan-
tazijos šalies istorijos“. Veda S. Simanaitienė, regis-
truotis 27, 30 d. tel. 314728, jaunimas@biblioteka.
lt.

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

28 d. 17.30 val. E. Barauskienės knygos „Tolmin-
kiemio sodininkas“ pristatymas. 

„Karlkskronos“ filialas, Laukininkų g. 50

28 d. 11 val. garsinio skaitymo valandėlė darželi-
nukams „Ir aš paseksiu pasaką“. 

KLAIPĖDOS KArILJONAS
Liepų g. 16

Šeštadienį ir sekmadienį 12 val. kariljono 
muzikos koncertai. Atlikėjai K. Kačinskas ir S. 
Žilevičius.

TAUTINIŲ KULTŪrŲ CENTrAS
K. Donelaičio g. 6B, tel. (8 46) 210283.

25 d. 13 val. Ukrainiečių kultūros dienų užda-
rymas. Tradiciniai ukrainiečių valgiai. 

AIKŠTELĖ PrIE PC „ELEKTrOMArKT“
Taikos pr. 56

26 d. 10 val. „Pažink savo miestą kitaip“. Su-
raskite, atsižymėkite, laimėkite daug dovanų ir 
pramogų, golfo sutartį, kitą civilizaciją, skrydį 
pas lamas. Kaina 2-3 asmenų komandai 20 €, 
plačiau www.pazinkpasauli.com, tel. 8 650 
38988.

KLAIPĖDOS APSKrITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25

28 d. 18 val. Gerlacho palėpėje susitikimas su 
Evgenij Bagajev.
29 d. 18 val. Konferencijų salėje vakaras-kon-
certas „Puokštė Mamai“. 
15-oji nacionalinė bibliotekų savaitė. 27 d. 10-
12 val. Konferencijų salėje - svečiuose Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 
3-ioji rinktinė. 11-17 val.  Saulės laikrodžio kie-
melyje skaitykla po atviru dangumi. 13-16  val. 
mieste - žygis „Operacija X ir kiti bibliotekininkų 
nuotykiai“ Klaipėdos bibliotekų darbuotojams.

28 d. I a. hole 10-14 val. neatlygintinos krau-
jo donorystės akcija! Bibliotekininkai dovanos 
savo kraujo. Ateik ir Tu - dovanok kraujo! 12-13 
val. Konferencijų salėje paskaita apie natūralią 
lietuvišką kosmetiką. 17.30-18.30 dr. Austėjos 
Landsbergienės paskaita „Kodėl skaitantys vai-
kai ne tik geriau mokosi, bet ir sprendžia konf-
liktus?“ 11-17 val. Saulės laikrodžio kiemelyje 
skaitykla po atviru dangumi. 11-14 val.mobi-
lioji biblioteka ant dviračio ratų lankysis žaidimų 
aikštelėje prie Danės upės.
29 d. 14 val. Saulės laikrodžio kiemelyje Jau-
nimo informacinio taško atidarymas. Vyks flash-
mobas „Knygų domino NBS“. 17.30-18.30 val. 
pasakų skaitymo vakaras „Vakarok su knyga“ 
mažiesiems. Esant nepalankioms oro sąlygoms, 
renginys persikels į Vaikų literatūros poskyrį.
Iki 29 d. 50 proc. nuolaida skolininkams.
Kavinėje „Pauzė“ - prancūziškų filmų vakarai. 30 
d. 18 val. „Paris, je t’aime“ (2006 m. romanti-
nis, trumpametražiai). Nemokamai.

PArODOS
KULTŪrŲ KOMUNIKACIJŲ CENTrO  

PArODŲ rŪMAI

Didžioji Vandens g. 2, tel. 314446, 8 611 26244

25 d. 17 val. atidaroma fotomenininko Vito 
Luckaus retrospektyvinė fotografijų paroda 
„Siūlau naują pasaulį“ (iki 05 31). 18 val. do-
kumentinio filmo „Meistras ir Tatjana“ peržiūra, 
dalyvaus režisierė G. Žickytė.

KLAIPĖDOS gALErIJA

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

gintaro Pankevičiaus tapybos ir piešinių 
paroda (iki 05 13).

ŽEMAITIJOS DAILININKŲ  
SĄJUNgOS gALErIJA

Žvejų g. 1/Tiltų g. 2

Tapytojo Tomo Karkalo jubiliejinė darbų paro-
da „Sugipsuoto drugelio mieste“ (iki 04 30).

BArOTI gALErIJA
Aukštoji g. 1

Arūno Kulikausko fotografijos darbų paroda „Ori-
ginalai - Polaroid pinhole“ (iki 05 02).

gALErIJA „SI:SAID“
Galinio Pylimo g. 28, II-V 14-18 val. 

Tapytojo rolando Marčiaus paroda „Memelio 
mėlis“ (iki 05 10).

KINAS
„FOrUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„gilyn į mišką“ (fantastinė muzikinė komedija, 
N-7) - 10.20, 13, 15.45, 18.30, 21.20 val.
„Prekybos centro kietuolis: Las Vegas“ (ko-
medija, N-7) - 15.30, 17.50. 19.25 (nevyks 26 d.), 
21.40 val.
„Vaiduoklis“ (nuotykių komedija, N-7) - 20.15 val.
„Kaimietiška garbė/Pajacai“ (originalo k., tie-
sioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropo-
litano operos, HD-LIVE, 14,48 €) - 25 d. 19.30 val.
„Keršytojai. Altrono amžius“ (veiksmo, N-13) - 
3D: 30 d. 18.50 val.
„Cobain: Montage Of Heck“ (filmas koncertas, 
N-16, 10 €) - 26 d. 19 val.
„Išmesta iš draugų“ (siaubo, N-13) - 11.15, 13.20, 
15.20, 17.20, 19.20, 21.30 val.
„greiti ir įsiutę 7“ (veiksmo, N-13) - 11.30, 14.40, 
18, 21 (nevyks 25 d.) val.
„Namai“ (dubl. liet., V) - 2D: 10.30 (nevyks 28 d.), 
14.55 val.;3D: 12.40 (nevyks 28 d.), 17.10 (nevyks 
25, 26 d.) val.
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (dubl. liet., V) - 2D: 
10.45 (vyks 25, 26 d.), 13.10 (nevyks 28 d.) val.
„Drakono lizdas“ (dubl. liet., V) - 2D: 10.10, 14.30 
(nevyks 28 d.) val.; 3D: 12.20, 16.40 val.
„Ilgiausia kelionė“ (romantinė drama, N-13) - 
18.50 (nevyks 25, 30 d.) val.
„Pagrobimas 3“ (veiksmo trileris, N-13) - 21.50 
val.

„KULTŪrOS FABrIKAS“
Bangų g. 5A

25 d. 18 val. Savaitgalio kinas. „Baltas dievas“ 
(2014 m., drama, N-16). 20 val. „Žiemos miegas“ 
(2014 m., drama, N-7).
26 d. 13 val. „Žiemos miegas“ (2014 m., drama, 
N-7).
29 d. 19 val. Nepatogaus kino trečiadienis. „Tėvas“ 
(Lietuva, 2012 m., dokumentika). Susitikimas su 
režisieriumi Maratu   Sargsiyanu.
30 d. 18 val. Kino klubas „8 1/2“.

KLUBAI
LIAUDIŠKA UŽEIgA „TrOBA“

Debreceno g. 61A, tel. 300855.

30 d. 21 val. „16Hz“.

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. 

KLAIPĖDOS UNIVErSITETO  
BOTANIKOS SODAS

Kretingos g. 92, tel. 398833, 861114644

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

LDM PrANO DOMŠAIČIO gALErIJA
Liepų g. 33

Klaipėdos jaunimo centro dailės studijos „Varsa“ 
mokinių paroda „Egipto užburti“ (iki 05 24).
Veikia parodos: „Nuostabioji žemė. Dailininkai Rytų 
Prūsijoje“ (iki 2016 05 08). „Taikomoji dekoratyvinė 
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 Atlanto“.
Darbo laikas: II-VI 12-18 val., VII 12-17 val. Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

 s„Kultūros fabrike“ 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis vaikams „Knygų personažai atgyja“, 
rež. N. Krungelevičiūtė. Šeši personažai iš  literatūros klasikos kūrinių, tokių kaip „Mažylis ir Karlsonas, kuris 
gyvena ant stogo“, „Pepė Ilgakojinė“, „Batuotas katinas“, atgyja žiūrovų akivaizdoje ir kuria nuotaikingą, 
įtraukiantį reginį.

 sŠv. Kazimiero bažnyčios rūsyje (Kretingos g. 30) kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį 13.30 
val. visuomenės ir Anoniminių alkoholikų draugijos narių susitikimas. Kviečiami dalyvauti ne tik alkoholikai 
ir jų artimieji, bet ir spaudos atstovai, specialistai, dirbantys su nuo alkoholio priklausomais žmonėmis  ir kt. 
Tel. 8 609 72602.

 sŽvejų rūmuose 14 val. Senjorų metai Klaipėdoje. Senjorų mėgėjų meno kolektyvų koncertas „Širdimi 
visada jauni“. Po koncerto - vakaronė I a. fojė.

 sKoncertų salėje 17 val. Ilja Aksionov pristato! Klasika, džiazas, romansai. 
Lietuvą pakerėjęs I. Aksionov subrendo ir pristato intriguojančią, teatrališką 
muzikinę kelionę po klasikos, džiazo ir romansų pasaulį. Iljos vokalo mokytojas 
-  Virgilijus Noreika. Akompanuos G. Raudonius (fortepijonas), S. Zolin (klasikinė 
gitara), Ž. Skvarčevskis (saksofonas).

 sKlaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštėje (Sportininkų g. 46) 17 val. 
Lietuvos futbolo A lygos čempionato rungtynės: „Klaipėdos granitas“ - Kauno „Spyris“.

 s„Kultūros fabrike“ 18 val. Tarptautinei šokio dienai -  teatro „Padi Dapi Fish“ šokio opera „Dykra“. 
Agnija Šeiko spektaklio choreografiją konstruoja iš šiuolaikinio šokio, baleto, gestų elementų, kuriuos pa-
ryškina minimalistiniai Sandros Straukaitės kurti kostiumai.

 sŽvejų rūmuose 19 val. koncertas Motinos dienai. Dalyvaus Liepojos universiteto merginų choras 
„Atbalss“, Žvejų rūmų moterų choras „Dangė“, Vilniaus universiteto merginų choras „Virgo“ ir kamerinis or-
kestras. Nemokamai.

PIrMADIENIS, BALANDŽIO 27 D.
 sKoncertų salėje 19 val. „Domino“ teatro komedija „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei ir krepšiniui)“, rež. O. 

Šapošnikovas. Atstumas tarp aktoriaus, personažo bei žiūrovo bus labai nedidelis. Todėl kiekvienas žiūrovas 
visose situacijose lengvai atpažins save ar savo artimą. 

ANTrADIENIS, BALANDŽIO 28 D.
 sKoncertų salėje 18 val. premjera! Miniatiūrų komedija „Abs-

tinento pagirios“, rež. A. Orlauskas. Kaip abstinentas pagirioja? Ar tai 
brangiau už įprastines pagirias? O gal tai sąžinės pagirios pamiršus 
moralinius barjerus? O gal tai tiesiog seksualinės kančios celibato 
metu? Į visus šiuos klausimus jūs  rasite atsakymus šioje komedijoje. 
Ir svarbiausia - jokios politikos. Vaidina Artūras Orlauskas ir Ramūnas 
Šimukauskas.

 sŽvejų rūmuose 18 val. cirko šou 3D (Ukraina). Nauja programa visai šeimai „Paslapčių kambarys“. 
Dviejų dalių kelionė, kurioje: paslapčių kambarys ir jame skraidantys daiktai bei žmonės, gravitacijos stebuklai, 
didžiojo faraono prisikėlimas,klounų duetas „Kokodžiamba“ ir kt. 

TrEČIADIENIS, BALANDŽIO 29 D.
 sKoncertų salėje 18 val. Juozas Erlickas. Nauja programa „Ne visi namie“. 

Vėl susitiksime su pamiltais herojais - Juozapu, Daumantu ir Vytautu, šįsyk labai 
pasikeitusiais. Juozapas, jau atgavęs atmintį, prisimena viską, kas jam buvo nutikę, 
ir drąsiai pasakoja žiūrovams. Tai labai nepatinka Daumantui ir Vytautui, kurie gal-
būt yra tikrieji Juozapo nesėkmių ankstesnėse programose kaltininkai. Negana to, 
paaiškėja, kad Juozapas laukia žiūrovės,  žinančios dar daugiau...

 sKlaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre 18.30 val. Tarptautinės šokio dienos proga 
- šokio spektaklis pagal V. Mykolaičio-Putino romaną „Altorių šešėly“, rež. R. Kaubrys. 

 s„Švyturio“ arenoje (Dubysos g. 10) 18.45 val. LKL čempionato ketvirtfinalio rungtynės: Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Alytaus „Dzūkija“.

KETVIrTADIENIS, BALANDŽIO 30 D.
 sKoncertų salėje 18 val. XXXX festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“. Baigiamajame koncerte Lietuvos 

valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas Gintaro Rinkevičiaus, atliks monumentalų G. Mahlerio kūrinį 
- Antrąją (Prisikėlimo) simfoniją. Šio galingo kūrinio, įstabiai perteikiančio epinę mirties ir prisikėlimo temą, 
atlikimui specialiai iš Vokietijos atvyks  solistės Sandra Janušaitė ir Ieva Prudnikovaitė. Koncerte dalyvaus ir 
dažnas LVSO ambicingų programų partneris Kauno valstybinis choras.

 sKU Menų fakulteto prof. J. Gudavičiaus salėje (K. Donelaičio g. 4) Tarptautinei šokio 
dienai: 16 val. į šokio spektaklį „Bjaurusis Gaga“ (chor. A. Krasauskaitė) kviečiami 6-12 m. vaikai. Spektaklio 
pagrindu tapo H. K. Anderseno pasaka „Bjaurusis ančiukas“, o temą inspiravo šiandienos vaikų ir jaunimo 
problema - patyčios. 18 val. šokio spektaklis „Aš esu Kovo 11-oji“ (chor. D. Berulis). 

 sŽvejų rūmuose 18 val. Klaipėdos dramos 
teatro spektaklis - Y. Rezos „Po atsisveikinimo“, 
rež. A. Vizgirda. Po tėvo laidotuvių susirenka 
giminės. Gedulas suteikia jiems ypatingą statusą 
- keletui valandų jie tampa visiškai izoliuoti nuo 
viso likusio pasaulio. Vieni po vėstančia rudens 
saule, mirusiojo šešėlyje... Liūdna? Nuobodu? 
Anaiptol. Anot pjesės autorės,  vyksta tikrų ti-
kriausia juokinga tragedija...

PENKTADIENIS, gEgUŽĖS 1 D.
 s„Kultūros fabrike“ 19 val. teatro „Cezario grupė“ spektaklis „Arabiška naktis“, rež. C. Graužinis. Už šį 

spektaklį vos susikūrusi „Cezario grupė“ buvo pagerbta Auksiniu scenos kryžiumi. Savo meninėmis priemo-
nėmis spektaklis gerokai išsiskiria Lietuvos teatro kontekste. Užuot žiūrėjęs vaidinimą ir spręndęs sudėtingus 
simbolių rebusus, žiūrovas yra kviečiamas pasiduoti fantazijos srautui ir drauge su aktoriais atrasti magišką 
vaizduotės pasaulį, kur viskas įmanoma.

cmyk


