
PIRMADIENIS, GEGUŽĖS 25 D.
 s„Kultūros fabrike” KU Menų fakulteto Teatro 

katedros studentų diplominiai spektakliai: 12 val. I a. 
fojė dainų/judesio spektaklis „Kopėčios”, rež. V. Masals-
kis. Pasitelkdami muziką, ritmą ir netikėtą estetiką, akto-
riai kuria išraiškingą metaforą, kurios centre - nuolatinė 
žmogaus kelionė ir jo pastanga kilti aukščiau kasdieny-
bės. 19 val. daugiafunkcėje salėje anti-opera „Pamoka”, 
dir. E. Lozdovskaja, libr. aut. Giedrius Kuprevičius. Čia 
absurdu perteikiama viskas, kas prieštarauja sveikam 
protui ir nusistovėjusioms vertybėms.

ANTRADIENIS, GEGUŽĖS 26 D.
 sKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 19 val. „Domino” teatro komedija 

„Žirklės”, rež. Marcin Slawinski. Tai vienintelis spektaklis Lietuvoje, į kurį 
atėję žiūrovai jį ne tik žiūrės, jame dalyvaus, bet ir lems pabaigą. Veiks-
mas vyksta kirpykloje, virš kurios gyvena garsi pianistė. Vieną dieną 
kirpykloje apsilanko inspektorius ir praneša, kad muzikantė nužudyta. 
Įtariamaisiais tampa visi kirpykloje esantys žmonės, o kas kaltas... šito 
nežino nei aktoriai, nei režisieriai, nes tai sprendžia žiūrovai! 

 sKlaipėdos centriniame stadione (Sportininkų g. 46) 18 val. Lietuvos futbolo A lygos čempi-
onato rungtynės: „Klaipėdos granitas” - Marijampolės „Sūduva”.

TREČIADIENIS, GEGUŽĖS 27 D.
 sKoncertų salėje 18 val. koncertas visai šeimai 

„Romantiškas vaizdelis”. Klaipėdos choras „Aukuras”, 
meno vadovas ir dirigentas A. Vildžiūnas, A. Mažonas 
(pantomima). Teatralizuoti pasirodymai, artistiškumas 
ir demokratiškas repertuaras chorui „Aukuras” jau 
daug metų pelno dideles publikos simpatijas. Koncer-
te tuo galėsite įsitikinti. Alfonso Vildžiūno sudarytoje programoje skambės lyriniai ir šmaikštūs, nostalgiški 
ir teatrališki lietuvių autorių kūriniai, suteiksiantys progą pasireikšti choro dainininkų artistiškumui. Vizualinį 
kontrapunktą muzikai kurs judesio meistras Aleksas Mažonas.

KETVIRTADIENIS,  
GEGUŽĖS 28 D.

 s„Kultūros fabrike” 12 val. J. Miltinio 
dramos teatro spektaklis visai šeimai „Anė iš Ža-
liastogių”, rež. A. Gluskinas. Gerumu ir švelnumu 
persunkta romantinė drama apie ypatingą vaiko 
vaizduotės jėgą, draugystę, pirmąją meilę, savo 
vietos pasaulyje ieškojimą, pasiaukojimą dėl 
artimų žmonių. Tai spektaklis šiandien „nemadin-
gomis” temomis. Siekdamas užpildyti dramatur-
gijos ir spektaklių trūkumą vaikams ir jaunimui, J.  
Miltinio dramos teatras stengiasi išlaikyti tradiciją 
- kasmet pastatyti po vieną „tikrą” jaudinantį spek-
taklį jauniesiems žiūrovams. 

 s„Kultūros fabrike” 18.30 val. Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis „Margarita”, rež. A. Kėleris. Tai 
dviejų dalių kamerinė pjesė apie meilę. Pagrindinė herojė Margarita nuteista kalėti 25 metus už padarytus 
tris sunkius nusikaltimus. Margarita - visų užmiršta, jos byla guli užmesta, taip ir neišnagrinėta. Atrodo, kad 
gyvenimas nebegali nustebinti kalinčios moters. Bet  į visų pamirštą kalėjimą atvyksta jaunas ir energingas 
advokatas, kuriam patikėta painioji kalinės byla. Jaunasis advokatas imasi narplioti Margaritos nusikaltimų 
virtinę. 

 sKlaipėdos centriniame futbolo stadione 17.30 val. Lietuvos futbolo A lygos čempionato 
rungtynės: Klaipėdos „Atlantas” - Kauno „Spyris”.

PENKTADIENIS, GEGUŽĖS 29 D.
 sKlaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre 18.30 val. jaunųjų talentų ir Mažosios 

Lietuvos simfoninio orkestro koncertas, rež. E. Miškinytė. „Jaunųjų talentų festivalį” šiemet vaikinuos ta-
lentingiausių Klaipėdos miesto muzikos ugdymo įstaigų moksleivių ir studentų koncertas. Jauniesiems 
atlikėjams talkins Mažosios Lietuvos simfoninis orkestras.

 sKoncertų salėje 18 val. „Kontraboso fiesta”. Klaipė-
dos kamerinio orkestro meno vadovo M. Bačkaus iniciatyva 
pernai klausėmės įspūdingos „Smuiko fiestos”, o šiemet 
atėjo metas pagerbti kontrabosą. Koncertų salėje susirinks 
net šeši mūsų šalyje ir užsienyje pripažinti šio instrumento 
meistrai. Tai „Amsterdam Bass Duo” nariai Hans Roelofsen ir 
Rudolf Senn (Olandija), Donatas Bagurskas, Danielis Rubi-
nas, Vytis Nivinskas bei Dainius Rudvalis. Kartu su Klaipėdos 
kameriniu orkestru, kuriame jau daug metų griežia jų ko-
lega Romas Grigaitis, jie klausytojams pristatys įspūdingą 
„Kontraboso fiestą”.

 s„Kultūros fabriko” kino salėje 19 val. kino klubas 
„8 1/2”  nori padovanoti jums tikrai vasarišką nuotaiką. 
Ekrane nušvis „Prancūziškas kankanas” (1954 m.). Filmo 
režisierius Jeanas Renoiras nukels visus į savo tėvo im-
presionistų dailininko Auguste’o laikus, į XIX a. pabaigos 
Paryžių. Ši juosta kino klubo repertuare atsidūrė kartu su 
rubrika „Vardai”, kviesiančia susipažinti, o gal prisiminti 
aktorių Žaną Gabeną. Ir tai dar ne viskas - kino klubas žada 
ne tik suskambėti prancūziškomis melodijomis, kurias atliks 
Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivė Vytautė Paluckaitė, 
bet ir pakvipti tikrais prancūziškais aromatais, - juos prista-
tys IKRA galerija.

 sKlaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje (Bokštų g. 10) 18 val. per šv. Mišias ir po jų Etno-
kultūros centras kviečia įsijungti į tradicinius giedojimus „Giedame švč. Mergelei Marijai”. Minint Etnografinių 
regionų metus, drauge su folkloro ansambliu „Kupolė” giedosime kantičkines giesmes iš Dzūkijos regiono. 
Renginį ves kunigas dr. Saulius Stumbra.

 s„Kultūros fabrike” 19 val. T. Baužo šokio spektaklis „Pradžioje buvo Kafka”. 

ŠEŠTADIENIS, GEGUŽĖS 23 D.
 sVilties baidarių ir dviračių maratonas 2015. Stovyklavietėje „Minijos senvagė” (Lankų g., 

Rudaičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.) Rotary klubas "CONCORDIA 1826" kviečia į baidarių ir dviračių varžy-
bas suaugusiuosius ir vaikus, mėgėjus ir profesionalus! Jūsų laukia baidarių maratonas ir ralis, vaikų dviračių 
lenktynės, dviračių MTB XC krosas, dviračių varžybos mėgėjams. Vakare - tinklinio ir kvadrato, petankių 
varžytuvės, grupės „Sing” koncertas, pasisėdėjimas prie laužo. 9 val. dalyvių registracija, 11 val. atidarymas. 
Visos surinktos lėšos skiriamos Šv. Pranciškaus onkologijos centrui.

 s„Scala Dream” laipiojimo uolomis klu-
be (Šilutės pl. 2) nuo 9 val. „Scala Dream Bouldering 
Festival” (SBF) - trečius metus vykstantis laipiojimo festi-
valis, žadantis gerą nuotaiką, smagią kompaniją, jaukius 
pasisėdėjimus ir pritraukiantis sportininkus iš Baltijos 
šalių, Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, Lenkijos. Varžybo-
se gali dalyvauti visi (naujokai, mėgėjai, sportininkai), 
sumokėję 10 Eur startinį mokestį. Jaunesni nei 18 m. 
asmenys gali dalyvauti varžybose prižiūrimi pilnamečio 
lydinčio asmens. Tai turi būti patvirtinta raštiškai (laisva 
forma). Daugiau - www.scaladream.com

 sKlaipėdos lėlių teatre (Vežėjų g. 4) 12 val. lėlių spektaklis vaikams nuo 4 m. „Nepaprasta Edvardo 
Tiuleino kelionė” pagal Kate DiKamilo, rež. G. Radvilavičiūtė. „Tai labai vaizdingai, įtaigiai ir jautriai papasakota 
istorija apie  triušį, kuris mokosi mylėti. Mokytis mylėti - tai mokytis teisingo tarpusavio ryšio su tuo, kurį myli. 
Kiekviena meilė yra kelias. Šiandien, manau, tai labai aktualu”, - sako spektaklio režisierė.

 s„Kultūros fabrike” (Bangų g. 5A) KU Menų fakulteto Teatro katedros studentų diplominiai spektakliai: 
12 val. palėpės salėje pojūčių spektaklis „Akmuo. Vanduo. Geluonis”, rež. K. Žernytė. 19 val. daugiafunkcėje 
salėje N. Nastaravičiaus „Man netinka tavo kostiumas”, rež. V. Masalskis.

 sŽvejų rūmuose (Taikos pr. 
70) 18 val. Etnokultūros centro folklo-
ro ansamblis „Kuršių ainiai” kviečia į 
naujos teatralizuotos Pamario krašto 
folkloro programos „Vėjų marės, me-
daus upės” pristatymą. Joje - Pamario 
krašto gamtos, žmonių būties ir 
buities paveikslėliai, kuriuose sklei-
džiasi unikali lietuvininkų pasaulė-
jauta, savitas gyvenimo būdas. Vėjų 
ir milžinų pėdsakai, nelengva žvejų 
šeimos lemtis, jomarko linksmybės, 
bitininkavimo pamaryje paslaptys, 
sunkius darbus  lydintys pašmaikš-
tavimai, netekties skausmas, vestu-
viniai džiaugsmai ir bauginanti karo 
nuojauta - tokia savitai dėliojama šio 
krašto žmonių gyvenimo mozaika. 

 s„Švyturio” arenoje (Dubysos g. 10) 18.15 val. Lietuvos krepšinio lygos čempionato pusfinalio 
rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas” - Vilniaus „Lietuvos rytas”. 

SEKMADIENIS, GEGUŽĖS 24 D.
 sKlaipėdos lėlių teatre 12 val. lėlių vaidinimas vaikams nuo 3 m. „Sudaužytas kiaušinis”, rež. G. Ra-

dvilavičiūtė. Ši pasaka apie sudužusį kiaušinį, kurio gailėdama šarka uodegą išsipeša, medis lapus nusimeta, 
o upė krauju pavirsta, vaizduoja įvykio ir jo vertinimo neatitikimą: dėl perdėtai jautrios reakcijos menkniekis 
tampa didele bėda. Visiškai nereikšminga priežastis - sudužęs kiaušinis - sukelia nesibaigiančią dramatiškų 
įvykių ir komiškų pasekmių virtinę...

 s„Kultūros fabrike” 
KU Menų fakulteto Teatro ka-
tedros studentų diplominiai 
spektakliai: 12 val. palėpės 
salėje  spektaklis vaikams „Kny-
gų personažai atgyja”, rež. N.  
Krunglevičiūtė). Spektaklio 
kūrybinės grupės idėja - suža-
dinti vaikų norą paimti į rankas 
knygą ir atrasti jos stebuklingą 
pasaulį. 19 val. daugiafunkcėje 
salėje M. Nastaravičiaus „Kita 
mokykla”, rež. V. Masalskis. 
Spektaklyje nagrinėjama mo-
kymo sistema, atveriant duris 
į švietimo įstaigas, nespėjusias 
ar nesugebėjusias prisitaikyti 
prie esamojo laiko.

 sKlaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre (Danės g. 19) 17  val. Jaunųjų talentų fes-
tivalis: edukacinė programa „Šokio talentų dirbtuvės”. Šokio spektaklis pagal S. Prokofjevo muziką „Pelenė”.
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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

06 10 d. 18 val. K. Dragunskajos „Lunačiarskio lu-
naparkas”.

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

24 d. 17 val. jaunųjų talentų festivalis. Edukacinė 
programa „Šokio talentų dirbtuvės”. Šokio spektaklis 
„Pelenė”.
29 d. 18.30 val. Jaunųjų talentų ir Mažosios Lietu-
vos simfoninio orkestro koncertas.  

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

23 d. 12 val. lėlių spektaklis „Nepaprasta Edvardo 
Tiuleino kelionė”.
24 d. 12 val. lėlių vaidinimas „Sudaužytas kiauši-
nis”. 

30 d. 12 val. lėlių vaidinimas kūdikiams „Labas, 
mažyli”.

RENGINIAI
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

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

27 d. 18 val. koncertas visai šeimai „Romantiškas 
vaizdelis”. Klaipėdos choras „Aukuras”, Aleksas Ma-
žonas (pantomima).
29 d. 18 val. „Kontraboso fiesta”.

Kiti renginiai

23 d. 14 val. Baltarusijos kultūros dienos. Baigia-
masis renginys-koncertas. Nemokamai.
26 d. 19 val. „Domino” teatro komedija „Žirklės”.

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.

23 d. 18 val. Klaipėdos etnokultūros centro folkloro 
ansamblis „Kuršių ainiai” pristatys naujausią Pama-
rio krašto folkloro programą „Vėjų marės, medaus 
upės”. Nemokamai.

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

23 d. 18.15 val. Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 
čempionato pusfinalio rungtynės: Klaipėdos „Nep-
tūnas” - Vilniaus „Lietuvos rytas”.

KU MENŲ FAKULTETO MOKOMASIS TEATRAS
K. Donelaičio g. 4

24 d. 16 val. IV kurso vaidybos studentės Agnės 
Muralytės diplominis spektaklis „Persona”. Nemo-
kamai.

KŪRYBINIS INKUBATORIUS  
„KULTŪROS FABRIKAS”

Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

KU Menų fakulteto Teatro katedros studentų di-
plominiai spektakliai: 23 d. 12 val. palėpės salėje 
pojūčių spektaklis „Akmuo. Vanduo. Geluonis”. 19 
val. daugiafunkcėje salėje N. Nastaravičiaus „Man 
netinka tavo kostiumas”. 24 d. 12 val. palėpės sa-
lėje spektaklis vaikams „Knygų personažai atgyja”. 
19 val. daugiafunkcėje salėje M. Nastaravičiaus 
„Kita mokykla”. 25 d. 12 val. I a. fojė dainų/judesio 
spektaklis „Kopėčios”. 19 val. daugiafunkcėje salėje 
anti-opera „Pamoka”. Visi spektakliai nemokami.
28 d. 12 val. J. Miltinio dramos teatro spektaklis vi-
sai šeimai „Anė iš Žaliastogių”. 18.30 val. J. Miltinio 
dramos teatro spektaklis „Margarita”.

29 d. 19 val. T. Baužo šokio spektaklis „Pradžioje 
buvo Kafka”.

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2

27 d. rengiama nemokama ekskursija po parodas 
mokinių ir studentų grupėms. Būtina išankstinė 
registracija el. p. gabija@kkkc.lt.
Šeimų ir jaunimo šeštadieniai: 23 d. 13 val. 
„Šeimos portretas”: bus aptariami tapybos būdai ir 
kuriamas paveikslas. 30 d. 13 val. „Aš ir mozaika”: 
mozaikos iš lauko akmenukų kūrimas. (1,74 Eur, stu-
dentams, mokiniams, asmenims su negalia, pensi-
ninkams, pateikusiems dokumentą, - 0,87 Eur). 
Būtina registracija tel. (8 46) 313691, 8 602 21167, 
el. paštu gabija@kkkc.lt.

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

Kiekvieną antradienį 18.30 val. rengiami „Vaka-
rų žaidimo klubo” susitikimai. Visi norintieji kviečia-
mi išmėginti įvairiausius stalo žaidimus.
Kviečiame suaugusiuosius į tapybos kursus pra-
dedantiems bei pažengusiesiems, vadovė Irma 
Leščinskaitė. Registracija tel. 8 603 76557 ir el. p. 
ilescinskaite@gmail.com 
Trečiadieniais, šeštadieniais 18-22 val. Meno 
kiemo galerijoje rengiami menininkų iniciatyvos 
„Gyvas piešimas” užsiėmimai. Kviečiame piešti arba 
pozuoti portretui. Užsiėmimai nemokami.

KLAIPĖDOS KRISTAUS  
KARALIAUS BAŽNYČIA

Bokštų g. 10

29 d. 18 val. per šv. Mišias ir po jų Etnokultūros 
centro rengiami tradiciniai giedojimai „Giedame 
švč. Mergelei Marijai”. Minint Etnografinių regionų 
metus drauge su folkloro ansambliu „Kupolė” giedo-
sime kantičkines giesmes iš Dzūkijos regiono. 

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

Kavinėje „Pauzė” - prancūziškų filmų vakarai. 28 d. 
18 val. „L’Arnacoeur” (2010 m., romantinis). Nemo-
kamai. Veikia Vidūno Kulikauskio fotografijų paroda 
(iki 06 20).
28 d. 18 val. Konferencijų salėje kolektyvo „DIA” 
koncertas  „Kartų dainos”.
Galerijoje 13L Romualdo Vaitkaus fotografijų 
paroda (iki 06 10).
III a. hole Evaldo Snieškaus fotoimprovizacijų 
paroda „Daiktai, šešėliai atspindžiai, siluetai, 
spalvos” (iki 06 04).
I a. hole Čekijos Respublikos literatūros ir meno kriti-
ko Radim Kopač paroda „11 pasaulių: šiuolaiki-
nės čekų vaikų knygų iliustracijos” (iki 06 10).
Vaikų skyriuje - respublikinė vaikų darbų paroda 
„Dovana knygai” (iki 06 10).

„Poezijos pavasaris 2015”

25 d. 15 val. Mažajame kiemelyje (Herkaus Manto 
g. 25) poezijos popietė „Tegul eilės liejasi laisvai”.
26 d. 17 val. Mažajame kiemelyje „Mažųjų eilės”.
27 d. 17 val. Skulptūrų parke eilės „Išėjusiems”. 
28 d. 16 val. Mažajame kiemelyje „Trumpai drūtai 
- haiku skaitymai”.
29 d. 17 val. Mažajame kiemelyje „Poezijos pavasa-
rio” svečių vakaras.
30 d. 12 val. Kretingos g. 55 P. Drevinio skaitymai 
atidengiant atminimo lentą poetui.
30 d. 16 val. Mažajame kiemelyje „Poezijos pavasa-
rio” baigiamasis renginys.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

P. Mašioto progimnazijos ir Žemynos gimna-
zijos dailės būrelio „Svajokliai” keramikos darbų 
paroda „Pelėda” (iki 06 13).

Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Turgaus g. 8

Redos Rimkutės-Ščerbakovienės tapybos dar-
bų paroda (iki 06 07).

Melnragės filialas, Molo/Audros g. 60/15

Moksleivių saviraiškos centro būrelio „Žiez-
drė” keramikos darbų paroda „Klaipėda - Kuršė-
nai” (iki 05 30).

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

Vitos Žabarauskaitės tapybos darbų paroda 
„Etnovariacijos” (iki 05 31).

„Karlskronos” filialas, Laukininkų g. 50

„Vyturio” pagrindinės mokyklos 2B klasės 
moksleivių darbų paroda „Ragana Lilė”. S. Da-
cho progimnazijos 6-8 kl. moksleivių piešinių 
paroda „Personažai iš perskaitytų knygų” (iki 
05 30). 

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

28 d. 17 val. atidaroma tautodailininko Antano 
Bernatonio tapybos darbų paroda „Ką pasakoja 
senosios langinės?” (iki 06 19).
Pirmadieniais 10 ir 11 val. „Lopšinės ir žaidini-
mai”. Inf., registracija tel. (8 46) 312113. Trečiadie-
niais 15 val. Senjorų metai Klaipėdoje. Rankdarbių 
erdvė; tekstilė buityje. Pokalbiai ir praktiniai užsiė-
mimai (nemokamai), tel. (8 46) 310022. Ketvirta-
dieniais 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. 

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

27 d. 17.30 val. muzikinis poetinis vakaras, skirtas 
Slavų kultūros ir raštvedybos dienai. Nemokamai.

KLAIPĖDOS KARILJONAS
Liepų g. 16

Šeštadienį ir sekmadienį 12 val. kariljono mu-
zikos koncertai. Atlikėjai K. Kačinskas ir S. Žilevičius.

PARODOS
KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO  

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

Fotomenininko Vito Luckaus retrospektyvinė fo-
tografijų paroda „Siūlau naują pasaulį”, Gdans-
ko dailės akademijos paroda „Jūrinis dizainas. 
Praeitis-dabartis-ateitis”, projekto „Kelionių 
agentūra” rezidentų Antje Feger ir Benjamin 
Florian Stumpf (Vokietija) instaliacija „Sukimosi 
modeliai” (iki 05 31).

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 6

Tekstilės darbų paroda „Simbolių kalba šiuolai-
kinėje tekstilėje” (iki 05 28).

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

Eglės Einikytės-Narkevičienės skulptūrinės ke-
ramikos paroda „Tyras” (iki 06 10).

BAROTI GALERIJA
Aukštoji g. 1

Paroda „20 prancūzų dizaino ikonų” (iki 05 31).

„RŪTŲ” GALERIJA
Danės g. 9

Artūro Braziūno personalinė tapybos darbų 
paroda (iki 06 03).

SALONAS „MARGINIAI”
Sukilėlių g. 4

Petro Balsio autorinė medžio drožinių paroda 
(iki 06 05).

GALERIJA „M ART”
Turgaus g. 9, I-V 11-18, VI 11-15 val.

Nijolės Kliukaitės-Kepenienės tapybos darbų 
paroda „Iš ilgesio” (iki 06 07).

GALERIJA „SI:SAID” 
Galinio Pylimo g. 28

Beno Šarkos koliažų paroda „Nuostabusis sa-
pnuotojas” (iki 05 26).

ŽEMAITIJOS DAILININKŲ  
SĄJUNGOS GALERIJA

Žvejų g. 1/Tiltų g. 2, II-V 12-17 val., VI 11-17 val.

Tapytojo Voldemaro Barakausko (Šiauliai) par-
oda „Nuoga akvarelė” (iki 05 28).

KINAS
„FORUM CINEMAS”

Taikos pr. 61, PC „Akropolis”

„Rytojaus žemė” (mokslinės fantastikos, N-13) 
- 10.10, 13, 15.50, 18.40, 21.30, naktinis seansas 
22.45 (23, 27 d.) val.
„Poltergeistas” (siaubo trileris, N-13) - 11, 
13.20, 15.40, 18.10, 20.45, naktinis kino seansas 
23 (27 d.) val.
„1944” (karo drama, N-13) - 20.30 val. 
„Ji - šnipė” (veiksmo komedija, N-16) - 24 d. 
18.05 val.
„San Andreas” (veiksmo trileris, N-13) - 3D: 28 
d. 17.50 val.
„ANTIS: zombiai atrieda atidunda!” (filmas 
koncertas, N-13, 6 €) - 06 03 d. 19 val. 
„Didysis skrydis” (komedija, dubl. liet., V) - 2D: 
11.30 (vyks  23, 27 d.), 13.50, 16.10, 18.20 (ne-
vyks 24 d.) val.
„Pašėlęs Maksas: Įtūžio kelias” (veiksmo trile-
ris, N-16) - 3D: 13.10, 18.50, 21.40 val. 2D: 8.20 
(vyks 23 d.), 10.30, 16, naktinis seansas 23.10 (27 
d.) val.
„Septintasis nykštukas” (dubl. liet., V) - 11.10, 
13.30, 15.30, 17.40 (nevyks 28 d.) val., 3D: 10.20, 
12.30 val.
„Keršytojai. Altrono amžius” (fantastinis 
veiksmo, N-13) - 3D: 14.40, 21 val., 2D: 17.50, 
naktinis seansas 23.59 (27 d.) val.
„Greiti ir įsiutę 7” (veiksmo, N-13) - 20 (vyks 24, 
26 d.), 21.15 (vyks 28 d.) val.
„Karštos gaudynės” (veiksmo komedija, N-13) 
- 20 (vyks 23, 25, 27 d.) val.

„KULTŪROS FABRIKO” KINO SALĖ
Bangų g. 5A

29 d. 19 val. kino klubas „8 1/2”. „Prancūziškas 
kankanas” (1954 m.).

MUZIEJAI
LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS

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

Delfinų pasirodymai vyksta nuo trečiadienio iki 
sekmadienio 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.

LDM PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA
Liepų g. 33

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”.
Darbo laikas: II-VI 12-18 val., VII 12-17 val.

PALANGOJE
PALANGOS KURHAUZAS

Grafų Tiškevičių al. 1, tel. (8 460) 48547

23 d. 19 val. Obojaus ir fortepijono muzikos va-
karas  „Romantiški, kaip mes”. 

kio  gidas
Daugiau laisvalaikio skaitinių - www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/renginiai/

Organizatorių ir "Vakarų ekspreso" archyvo nuotr.Už programos pakeitimus redakcija neatsako.


