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 sNidoje, prie Neringos pirminės sveikatos 

priežiūros centro (Taikos g. 11), sustos sveikatinimo 
projekto „Nedelsk“, vykdančio krūties vėžio prevenciją, rožinis 
autobusėlis. 10-14 val. moteris nemokamai tikrins, konsultuos 
onkologai. Vėliau autobusėlis keliaus į Juodkrantę, patikros 
vyks prie Juodkrantės medicinos punkto (Kalno g. 26) 15.30-19 
val. Kontaktinis tel. 8 689 48913, išankstinės registracijos nėra.

 sJuodkrantės L. Rėzos kultūros centro vasaros estradoje (L. Rėzos g. 54) 18 val. tarp-
tautinio jaunųjų vokalistų festivalio-konkurso „Baltic Voice 2015“ laureatų koncertas, festivalio uždarymas.

 sKlaipėdos piliavietėje XVIII tarp-
tautinis teatrų festivalis „Šermukšnis“. 20 val. 
teatro „Troupe Du Theatre 2000“ (Prancūzija) 
„Haroldas ir Modė“, rež. Jean-Jacques Tessier. 
Haroldas Čeizenas yra jaunuolis, apsėstas mir-
ties panikos. Jis mėgsta detaliai suplanuotas 
apsimestines savižudybes, lanko laidotuves. 
Vieno nepažįstamo žmogaus laidotuvėse 
Haroldas susipažįsta su Mode, 79-erių metų 
moterimi, turinčią tokį patį „hobį“. Tarp dviejų 
žmonių užsimezga draugiški ryšiai. Tuo pat 
metu Haroldo motina karštligiškai bando 
surasti jam žmoną... 

 sFestivalis „Muzikuojantis keltas“ (keltas „Nida“, išplaukia iš Šiaurinio rago, senoji Smiltynės 
perkėla, trukmė 2 val.) 20.30 val. Aktorių trio gyvo garso akustinis koncertas. Nuoširdžiai įsimylėję dainą, 
trys puikiai žinomi Lietuvos aktoriai, dainų autoriai ir atlikėjai Kostas Smoriginas, Olegas Ditkovskis ir Saulius 
Bareikis atliks gražiausias savo balades. Švelnūs gitaros garsai ir nepamirštami, su niekuo nesumaišomi akto-
rių balsai gali suvirpinti kiekvieno klausytojo širdį tikru, nuoširdžiu, žadinančiu gyvenimui garsu. Gebėjimas 
bendrauti su publika, gražūs tekstai ir melodingos baladės išskiria kiekvieną šių bardų pasirodymą. Kaip teigia 
patys menininkai, Aktorių trio fenomenas slypi gerame tekste ir geroje muzikoje, o visos jų dainos yra atvira-
vimai ir išpažintys. Trys skirtingos asmenybės, skirtingi ir jų kūriniai. Bet gal už tai jie ir yra mylimi publikos...

 sVasaros koncertų estradoje 21 val. "SEL Grand Show 2015". Specialios vizualizacijos, galinga 
garso apartūra, įspūdingi šviesų efektai ir grupė SEL. Gerbėjų lauks populiarumo viršūnes užkariavę hitai ir 
nauji SEL kūriniai.

 sKlaipėdos piliavietėje XVIII tarptautinis teatrų festivalis „Šermukšnis“. 22 val. Gliukų teatro „Kišku-
čio pa...pa...pa...“ Trupina Benas Šarka. Apie tuos, kuriuos numušė svetimi, ir apie tuos, kuriuos numušė savi. 
Anot budistų, jeigu nori nieko nematyti, įsijunk elektros lemputę. O teatro trupai trupina kultūros lemputes, 
kad būtų tamsiau. 

 sKlaipėdos piliavietėje XVIII tarptau-
tinis teatrų festivalis „Šermukšnis“. 23 val. vals-
tybinio jaunimo dramos teatro „Iš rožių gatvės“ 
(Moldova) plastinė drama „Padam, padam...“, 
rež. J.Harmelin. I. Grinšpun pjesė pasakoja apie 
Edith Piaf likimą. Jauna aktorė atlieka tragišką 
vaidmenį. Ji aistringai, karštai, iššaukiančiai, su 
skausmu taria tekstą - dainininkės, kuriai lenkiasi 
visas pasaulis, išpažintį. Greta jos scenoje - neby-
lus choras. Spektaklyje subtiliai naudojama Edit 
Piaf atliekamų dainų fonograma. 
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 sMarijos Taikos Karalienės bažnyčios bibliotekos patalpose (Rumpiškės g. 6, tel. 8 

608 07825) kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 13.30 val. visuomenės ir Anoniminių alkoholikų draugijos 
narių susitikimas. Atviruose AA susirinkimuose  kviečiami dalyvauti ne tik alkoholikai ir jų artimieji, bet ir 
spaudos atstovai, specialistai, dirbantys su nuo alkoholio priklausomais žmonėmis, ir kiti.

 sŠiauriniame rage 18 val. Europos senjorų šokių festivalio „Europos šokių pynė“ atidarymo koncertas. 
Klaipėdoje festivalis vyks jau 5-ąjį kartą. Šiųmečiame dalyvaus po kelis senjorų kolektyvus iš Estijos ir Latvijos. 
Lietuvai atstovaus „Klaipėdos Zunda“ ir Birutės kapela.

 sKlaipėdos piliavietėje XVIII tarptautinis teatrų festivalis „Šermukšnis“. 19 val. Dagestano valstybi-
nio lėlių teatro vaidinimas vaikams „Persiko kauliuko paslaptis“, rež. A. Jachjajeva. Spektaklio veiksmo vieta 
- senovinis Dagestano aulas. Čia su savo seneliu Chabibu ramiai gyvena mergaitė, vardu Zeinab. Valdingas 
ir piktas emyras sugalvoja pakenkti seneliui. Jis įsako Zeinab gauti jam retų persiko vaisių...

 sKlaipėdos piliavietėje XVIII tarp-
tautinis teatrų festivalis „Šermukšnis“. 20 val. 
teatro „Klajojančios pono Pežo lėlės“ (Rusija) 
kaukių paradas-spektaklis „Dekadansas“, rež. 
A. Šiškina. Miesto gyvenimo ramybę nutrau-
kia keistų baltų būtybių paradas. Publikai 
prisistato stebuklų pasaulio personažai: Bal-
tasis Piligrimas, rūstūs žibintininkai, Baltoji 
Ledi, Arlekinas, Baltasis Angelas ir Snaudžianti 
Karalienė. Judėdamos lyg šešėliai šios keistos 
būtybės primena praeities vaiduoklius iš 
renesansinės „La Belle Epoque“.
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KLAIPĖDOJE
RENgINIAI

KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ 
Šaulių g. 36, tel. (8 46) 410566,  

www.koncertusale.lt, „Bilietai.LT“.

Parko estradoje - vasaros koncertų ciklas. 10 
d. 20 val. „Kabaretas“. „Nepaklusniųjų ansamblis“. 
17 d. 20 val. „Vasara su Jurga“. Jurga Šeduikytė, 
Giedrius Nakas. 22 d. 20 val. „Didvyrių dainos“. Liu-
das Mikalauskas, Klaipėdos brass kvintetas. 30 d. 20 
val. „Daina - širdžių kalba“. Choras „Aukuras“, Aušra 
Valentienė (fortepijonas). (2,90 Eur, senjorams - ne-
mokamai, Senjorų metų renginys.)

VASAROS KONCERTŲ ESTRADA
Liepojos g. 1

4 d. 21 val. "SEL Grand Show 2015". (19-59 €, „Tic-
ketPro“)

XVIII TARPTAUTINIS TEATRŲ  
FESTIVALIS „ŠERMUKŠNIS“

Klaipėdos piliavietė

4 d. 18 ir 20 val. šokio teatras „Padi Dapi Fish“ ir 
menininkų grupė „Žuvies akis“ - „Keliaujančios baž-
nyčios. Klaipėda Tranzit Memel“. (Registracija el. 
p. padidapifish@gmail.com, tel. 8 654 07925.) 20 
val. teatras „Troupe Du Theatre 2000“ (Prancūzija) 
„Haroldas ir Modė“. 22 val. Benas Šarka ir Gliukų 
teatras „Kiškučio pa...pa...pa...“ 23 val. Valstybinis 
jaunimo dramos teatras „S Ulitcy Roz“ (Moldova) 
„Padam, padam...“
5 d. 19 val. Dagestano valstybinis lėlių teatras (Ru-
sijos Federacija) „Persiko kauliuko paslaptis“. 20 val. 
teatras „Klajojančios pono Pežo lėlės“ (Sankt Peter-
burgas) „Dekadansas“.  21.30 val. teatras „Mens Pu-
blica“ - „Atsitiktinis žmogus“. 23  val. teatras „AKT“ 
(Lenkija) „In Blue“.
6 d. 17 val. šokio teatras „Padi Dapi Fish“, mišrus 
choras „Cantare“ ir šokių kolektyvas „Kalnapušė“ - 
teatralizuotas archeologinio baltų genčių kostiumo 
pristatymas. 18 val. Beata Ignatavičiūtė, Rokas 
Spalinskas, mišrus choras „Cantare“ ir šokėjai - šokio 
ir muzikos misterija „Išėjusio laiko ženklai“. 19 val. 
Pilies teatras „Drauge Širvy, Jūs visiškai teisus“. 21 
val.  teatralizuotas festivalio dalyvių koncertas „Pa-
saulis, kuriame galiu būti“. Visi renginiai nemokami.

FESTIVALIS „MUZIKUOJANTIS KELTAS“
Keltas „Nida“, Šiaurinis ragas, „Bilietų pasaulis“,  

inf. tel. 8 670 41252

4 d. 20.30 val. Aktorių trio gyvo garso akustinis 
koncertas.
11 d. 20.30 val. Irūnos ir Mariaus geriausios dainos.
18 d. 20.30 val. „Jausmų jūra“ su Evelina Sašenko.
24 d. 20.30 val. legendinės „Hiperbolės“ narys I. 
Berinas ir grupė „Aš dar dainuosiu“.
25 d. 20.30 val. Radži ir B. Dambrauskaitė „Vėl 
kartu!“
26 d. 20.30 val. specialus šventinis „Muzikuojančio 
kelto“ reisas su Alexander Rybak, Sasha Song ir šokių 
trupe „Time to show“.

08 01 d. 20.30 val. gražiausių meilės dainų vakaras 
su Inga  Valinskiene „Būk šalia!“
08 08 d. 20.30 val. „Naktinės personos“. Naujo al-
bumo pristatymas. Live!

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2

4 d. 13 val. šeimų savaitgalis „Kur yra tavo plaka-
tas?“: pažintis su reklamos vizualinėmis formomis ir 
jos įtaka mūsų gyvenimui. 
11 d. 13 val. šeimų savaitgalis „Gamta rėmuose“: 
floristikos paveikslai. 
18 d. 13 val. šeimų savaitgalis „Pabūkime skulpto-
riais“.  Sužinosite apie molio lipdybą, glazūravimą, 
apžiūrėsite mažosios plastikos parodą ir patys lipdy-
site plastilino skulptūrėles.

25 d. 13 val. šeimų savaitgalis „Kas tas pleneras?“: 
pažintis su naujai atidarytomis parodomis. 
Edukaciniai užsiėmimai mokami (1,74 €, studen-
tams, mokiniams, asmenims su negalia, pensinin-
kams, pateikusiems dokumentą, - 0,87 €). Būtina 
registracija tel. (8 46) 313691, 8 602 21167, el. paštu 
gabija@kkkc.lt.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

9 d. 17 val. Meno kiemo dirbtuvėse atidaroma Li-
nos Prončatovaitės paroda „Medžiaginės lėlės“.
Trečiadieniais 15 val. Senjorų metai Klaipėdoje. 
Rankdarbių erdvė; tekstilė buityje. Pokalbiai ir prak-
tiniai užsiėmimai (nemokamai), tel. (8 46) 310022. 
Ketvirtadieniais 19 val. tradicinių šokių klubo 
„Vožinis“. 

Etnotekstilės studija 

Bažnyčių g. 4

Etnokūrybinis užsiėmimas „Siūlo stebuklas“ ikimo-
kyklinio amžiaus vaikams bei 1-4 ir 5-8 kl. moks-
leivių grupėms. Kviečiame susipažinti su tradicinės 
tekstilės įvairove, įrankiais, autentiškomis techno-
logijomis ir audinių panaudojimu seniau ir dabar. 
Laikas derinamas individualiai. Grupes (ne mažiau 
nei 15 žmonių) registruoti tel. 310022.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

Galerijoje 13L Sovetsko miesto istorijos muziejaus 
parengta dailininko Lev Sherstyanoy grafikos dar-
bų paroda „Prūsiškoji elegija“ (iki 07 10).
Kavinėje „Pauzė“ Bertos Tilmantaitės fotografijų 
paroda „Vandenyno žmonės“ (iki 08 01).
Muzikos skyriuje - Vytauto Dambausko tapybos 
darbų paroda „Ieškojimai ir...“ (iki 07 20).

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

girulių filialas, Šlaito g. 10A

Renginių programa „Pėdink į girulius“. 8 d. 
16.30 val. nuotaikingas Karinių jūrų pajėgų or-
kestro koncertas. 18 val. šeimos teatro „Lino lėlės“ 
spektaklis vaikams „Vilkas ir ožiukai“. 15 d. 18 
val. teatralizuotas muzikinis pasirodymas „Mano 
muzikinė istorija, arba Kai susitinka penki muzikos 
žanrai“. 21 d. 17 val. Renatės Lūšis tarptautinio 
akvarelės plenero atidarymas. Medinių pučiamųjų 
kvinteto „Debesuota su pragiedruliais“ koncertas 
„Vasaros spalvos“. 22 d. 18 val. grupės „Voicelless“ 
pramoginis koncertas „Už klasikos ribų“. 23 d. 18 
val. Jolitos Herlyn naujojo romano „Svaigulys“ 
pristatymas. Ramūno Kraniausko tapybos parodos 
„Iliuzija“ atidarymas. 25 d. 15 val. akvarelės liejimo 
dirbtuvės ir naujausių akvarelių turgelis. 29 d. 18 
val. dainuojamosios poezijos koncertas „Kaštanas 
ruošiasi žydėti“. 30 d. 17 val. 41-ojo tarptautinio 
akvarelės plenero dalyvių darbų parodos atidary-
mas. Solistės Olgos Štard-Žorovos ir jos ugdytinių 
koncertinė programa „Muzikos garsai“.  
Dailės klubo „guboja“ vaikų meno darbų paroda 
„Spalvinga akvarelė“ (iki 07 20).
Specialiosios pagrindinės mokyklos „Svetlia-
čiok“, M.  Mažvydo progimnazijos moksleivių 
kūrybinių darbų paroda (iki 07 10).

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

Birutės Kuic tapybos darbų paroda „Mieste“ (iki 
08 03).

Pempininkų filialas, Taikos pr. 79/81A

Rūtos Bartkutės autorinių darbų paroda „Trapu-
mas“ (iki 07 27). Rankų darbo meškiukų kolekcija 
(iki 08 01).

Su vaikais dirbančiuose bibliotekos padaliniuose

Vaikų vasaros skaitymo programa „Biblioteka - pri-
vačių seklių biuras“. Kviečiame 1-7 kl. vaikus tapti 
knygų sekliais, ieškoti knygų puslapiuose nusikaltė-
lių, kurti detektyvines istorijas, skaityti ir rinkti links-
mų lipdukų kolekciją. Daugiau informacijos www.
biblioteka.lt arba tel. 314719.

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

www.klaipedatkc.lt

8 d. 18 val. šventė vaikams ir suaugusiesiems „Šei-
mos, meilės ir ištikimybės diena“. Nemokamai.
10 d. 14 val. atidaroma Valerijaus Perepiolkino 
personalinė  paroda „Art Mix“. Nemokamai.

KLAIPĖDOS KARILIONAS
Liepų g. 16

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

PARODOS
KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO  

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

III-VII 11-19 val.

Veikia parodos: Ramūno Danisevičiaus fotogra-
fijų paroda „MONO“ (iki 07 12), Miglės Anušaus-
kaitės komiksų paroda „Dalyką“, respublikinė 
skulptūrų paroda „Mažoji plastika IV“ ir Lietu-
vos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities 
organizacijos parengta paroda „Klaipėdos archi-
tektūra 2014“ (visos iki 07 19).
Veikia meno rezidentūros projekto „Kelionių agentū-
ra 2015“ dalyvės Sylvie Pichrist (Belgija) meninė 
instaliacija ir eksperimentinis performansas „Visa-
tos laikas vietoje laikrodžio“ (iki 07 31).
8, 15, 29 d., trečiadieniais, ekskursijos po paro-
das. 
Ekskursijos mokinių ir kitų klaipėdiečių grupėms 
nemokamos, būtina išankstinė registracija el. p. 
gabija@kkkc.lt.

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

Ričardo garbačiausko tapybos darbų paroda (iki 
07 08). 

BAROTI gALERIJA
Aukštoji g. 1

Audriaus gražio ir Henriko gulbino paroda 
„Maži. Dideli. Dalykai.“ (iki 07 22).

gALERIJA „SI:SAID“
Galinio Pylimo g. 28

Skulptoriaus Algio Kasparavičiaus paroda „Dis-
tancijos ir destinacijos“ (iki 07 30).
Darbo laikas: II-V 14-18 val. arba susitarus tel. 8 600 
39972.

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Pakalikai“ (dubl. liet., V) - 3D: 11.20, 13.30, 
15.50, 18, 20.20, 22.30 (naktinis seansas 4 d.) val.; 
2D: 10.10, 12.20, 14.30, 16.40, 18.50, 21.10 val.
„Toli nuo skubančios minios“ (romantinė drama, 
N-13) - 15, 17.50, 20.30, 23.10 (naktinis seansas 4 
d.) val.
„Tedis 2“ (komedija, N-16) - 11, 13.40, 16.20, 19, 
21.40, 23.20 (naktinis seansas 4 d.) val.
„Juros periodo pasaulis“ (fantastinis nuotykių, 
N-13) - 3D: 13.15, 18.45, 21.30 val.; 2D: 10.30, 16 
val.
„San Andreas“ (veiksmo trileris, N-13) - 2D: 12.40, 
18.10 (nevyks 9 d.) val.
„Ji - šnipė“ (veiksmo komedija, N-16) - 1 5 . 2 0 , 
20.50, 23.30 (naktinis seansas 4 d.) val.
„Mumiai troliai Rivjeroje“ (dubl. liet., V) - 2D: 
10.50, 13 val.
„Kumba“ (vasaros seansai vaikams, 1,80 €) - 10.20 
val.

MUZIEJAI
LDM PRANO DOMŠAIČIO gALERIJA

Liepų g. 33

Veikia Sofijos Kanaverskytės jubiliejinė, kūrybos 
50-mečio, tekstilės darbų paroda „Lietuvos valdo- Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

 sKlaipėdos piliavietėje XVIII tarptautinis teatrų festivalis „Šermukšnis“. 21.30 val. teatras „Mens Publi-
ca“. Y. Reza tragikomedija „Atsitiktinis žmogus“, rež. J. Vaitkus. Spektaklio veiksmas vyksta traukinio kupė. Du 
nepažįstami keleiviai vyksta iš Paryžiaus į Frankfurtą. Spektaklį sudaro dviejų personažų vidiniai monologai, 
kuriais vyras ir moteris atskleidžia savo mintis publikai, tačiau ne vienas kitam...

 sKlaipėdos piliavietėje XVIII tarptau-
tinis teatrų festivalis „Šermukšnis“. 23 val. teatro 
„Akt“ (Lenkija) gatvės spektaklis „In Blue“. Tai 
šviesų šou, jungiantis savyje šokio, cirko, pan-
tomimos ir gatvės teatro elementus. Tai kelionė 
vaizduotės ir pasąmonės pasaulin, į kurį patenka 
veiksmo dalyviai. Šiame fantastiniame vandenų 
pasaulyje sutinkame nimfas, undines, jūrų ar-
kliukus ir kitus pasakiškus personažus. Spektaklis 
- klasikinės pantomimos, šokio, akrobatikos ant 
statramsčių ir kitų gimnastinių triukų miksas.

PIRMADIENIS, LIEPOS 6 D.
 sValstybės dienai, liepos 6-ajai, skirti renginiai: Kruizinių 

laivų terminale 12 val. iškilmingas valstybės vėliavos pakėlimas. 
12.30 val. Europos senjorų šokių festivalio „Europos šokių pynė“ da-
lyvių koncertas. Piliavietėje 21 val. kartu su viso pasaulio lietuviais 
bus giedama „Tautiška giesmė“. Po to - baigiamasis visų festivalio 
„Šermukšnis“ dalyvių koncertas „Pasaulis, kuriame galiu būti“. 

 sKlaipėdos piliavietėje 17 val. 
Valstybės dienai -  teatralizuotas baltų gen-
čių archeologinio kostiumo pristatymas, 
rež. Agnija Šeiko. Dalyvauja: šokio teatras 
„Padi Dapi Fish“, mišrus choras „Cantare“, 
šokių kolektyvas „Kalnapušė“. „Pristatymo 
idėja kilo iš noro pažvelgti į genčių istoriją iš 
dabartinio žmogaus perspektyvos - sujungti 
istoriją ir dabartį į viena. Šiuolaikinė muzika ir 
šokis ir yra arčiausiai tos archajinės dvasinės 
būsenos, kuri net ir negali būti priskirta kon-
krečiam laikotarpiui“, - sako A. Šeiko.

 sKlaipėdos piliavietėje XVIII tarptautinis teatrų festivalis „Šermukšnis“. Valstybės dienai - 18 val. 
šokio ir muzikos misterija „Išėjusio laiško ženklai“, rež. R. Bunikytė. Tai vieno paveikslo istorija, šiuolaikinės 
muzikinės kalba perteikiamas vyro ir moters dialogas.  

 sKlaipėdos piliavietėje - XVIII tarptautinis teatrų festivalis „Šermukšnis“. 19 val. Klaipėdos pilies 
teatro spektaklis „Drauge Širvy, jūs visiškai teisus“, pagal Arvydo Daškaus pjesę „Toks velnioniškai vienas“, 
rež. A. Vizgirda. 

TREČIADIENIS, LIEPOS 8 D.
 sGirulių bibliotekoje (Šlaito g. 10A) 

- muzikos ir teatro diena. Programa „Pėdink į 
Girulius“: 16.30 val. bibliotekos kiemelyje nuo-
taikingas Karinių jūrų pajėgų orkestro koncertas 
- girdėsite ne tik žymių lietuvių kompozitorių 
kūrinius, bet ir žaismingas populiariųjų užsienio 
melodijų aranžuotes. 18 val. šeimos teatro „Lino 
lėlės“ spektaklis visai šeimai „Vilkas ir ožiukai“. 
Aktorius, režisierius, dailininkas ir idėjos suma-
nytojas Linas Zubė. Tai gerai žinomos lietuvių 
liaudies pasakos plastiška, muzikali, etnologiškai 
argumentuota sceninė versija, atskleidžianti 
daugiasluoksnę pasaulio sandarą ir jo tvarką. 

KETVIRTADIENIS,  
LIEPOS 9 D.

 sPalangos „Ramybės“ klube 20 val. 
„Idioteatro“ komedija „Urvinis žmogus“, rež. 
D. Kazlauskas, vaid. G. Savickas. Ši komedija 
- apie tave, mane ir mus visus. Apie amžinus 
„nesusipratimus“ tarp vyrų ir moterų. Smulkius 
skirtumus ir mažučius niuansus, kurie vyro 
ir moters bendrą gyvenimą nuo pat urvinio 
žmogaus laikų paverčia nuolatine gyvenimiška 
komedija. Jei tik, žinoma, į viską pažvelgsime 
su gera humoro doze.

PENKTADIENIS,  
LIEPOS 10 D.

 sSmiltynėje, greta lankyto-
jų centro, 18.15 val. gamtos grožis 
užsipildys jaukiais muzikos garsais. 
Jonas Baltokas, Inga Smelaja, Justina 
Kaminskaitė, Karolis Rupkus, Mindau-
gas Valiukas, Adomas Stancikas, Rita 
Šukienė, Manvydas Vilys, Linas Švirinas  
kurs ypatingą atmosferą. Jei atvyksite 
su vaikais, pagrosime, padainuosime ir 
vaikiškų dainų; jei atvyks įsimylėjėliai, 
bus dainų apie meilę. Kad būtų patogu 
mėgautis gamta ir muzika ant pievelės, 
nepamirškite pledo. Kad puodelis arbatos buvimą praturtintų aromatu, pasiimkite termosą. Galima paimti 
vienu puodeliu daugiau - simpatiškai kaimynei ar kaimynui...

 sKoncertų salės parko estradoje (Šaulių g. 36) vasaros koncertų ciklas. 20 val. kabaretas „Nepa-
klusniųjų ansamblis“. Kabaretas - tai bendravimo stilius, kuriuo dažniausiai satyros ir grotesko forma atsklei-
džiamos giliosios gyvenimo tiesos; tai ir muzikos stilius, artimas gatvės muzikai savo džiugia atmosfera ir 
tuo pat metu nostalgiškas, tarsi gatvėje besiskleidžianti trapi meilės istorija; tai ir erdvė, kurioje nuplėšę savo 
oficialiąsias dienos kaukes, užsimaskavę šypsenomis ir grimu, susirenka sielos troškulio vedami personažai.

vai“ - pristatoma Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės valdovų atvaizdų serija. Dailininkė sukūrė trylika 
dekoratyvių kompozicijų, jų forma - kaip istorinių 
vėliavų ar didžiulių vimpelų (veiks iki 08 30).
Iki rugpjūčio 21 d. antradieniais-penktadie-
niais 10-12 val. kviečia įvairaus amžiaus vaikus į 
Vasaros studiją.
Darbo laikas: II-VI 12-18 val., VII 12-17 val.

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

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

Valstybės dieną - liepos 6-ąją - muziejus laukia lan-
kytojų! Delfinų pasirodymai - 11.30, 13.00, 15.00, 
16.30 val.
Liepą ir rugpjūtį delfinų pasirodymai vyksta 
antradienį-sekmadienį 11.30, 13.00, 15.00, 
16.30 val.
Liepos 7-12 d., 14-19 d., rugpjūčio 4-9 d., 25-
30 d. Etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje kūrybi-
nės dirbtuvės „Ei, kieno kieno žalias kiemelis..?“

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.

REZISTENCIJOS IR TREMTIES EKSPOZICIJA
S. Nėries g. 4

Buvusio Valstybės saugumo komiteto (KGB) būsti-
nės rūsyje (dabar čia įsikūrusi Klaipėdos teritorinė 
muitinė) supažindinama su partizaniniu judėjimu 
Vakarų Lietuvoje 1945-1954 m., represinėmis struk-
tūromis, pristatoma politinių kalinių tema, tremties 
istorija ir kt. Apsilankiusieji turi galimybę išvysti dvi 
autentiškas kameras, kuriose buvo laikomi kaliniai, 
ir kt.
Darbo laikas: I-IV 10-17 val., V 10-15 val. Eks-
kursijos užsakomos iš anksto tel. (8 46) 41 05 27 
(ekspozicijos lankymas bei ekskursijos nemoka-
mos).

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 su-
pažindina su laiko matavimo prietaisų istorine raida 
- kalendoriais, saulės, vandens, ugnies, smėlio, me-
chaniniais 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
„RAMYBĖS“ KULTŪROS CENTRAS

Vytauto g. 35, tel. 8 648 46042

4 d. 20 val. ugningas tango. E. Gimenez ir kvartetas 
„4Tango“.
5 d. 20 val. „el Fuego“: geriausi lietuviški hitai 
naujai.
6 d. 18 val. „Stalo teatro“ spektaklis „Pasaka apie 
karalius“.
7 d. 18 val. „Stalo teatro“ spektaklis „Eglė žalčių 
karalienė“.
8 d. 20 val. gitaristas Aurelijus Globys: disco-fla-
menco.
9 d. 20 val. „Idioteatro“ komedija „Urvinis žmogus“.
10 d. 20 val. Ona Kolobovaitė ir Aurelijus Globys.
Galerijoje veikia Lietuvos klasikų tapybos ir Beno 
Staškausko šiuolaikinės juvelyrikos parodos (iki 07 
23).

KURHAUZAS
Grafų Tiškevičių al. 1

5 d. 19 val. Donatas Montvydas. 8 d. 19 val. Alina 
Orlova. 10 d. 19 val. Eugenijus Chrebtovas. 11 d. 
19 val. Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis.

gALVOSŪKIŲ KAMBARYS
Vytauto g. 53, tel. 8 686 00234,  

www.mysteryhouse.lt

Ar žinai, kokią pramogą šią vasarą turi išbandyti 
kiekvienas, gyvenantis ar atostogaujantis pajūry-
je? „Mystery House“ - galvosūkių kambarys, į kurį 
patekti lengviau, nei ištrūkti. Suburk 2-4 draugų ar 
šeimos komandą ir pamėgink ištrūkti greičiau nei 
per 60 min. Dirbame 10-23 val.

cmyk


