
ŠEŠTADIENIS, RUGPJŪČIO 1 D.
 sKlaipėdos miesto gimtadienis - 763 metų 

sukaktis. Šiemet gimtadienio renginiai skirti kuršių genties 
tematikai. „Tai bus puiki proga visiems atvykusiems į šventę 
susipažinti su senųjų kuršių gyvenimo būdu, amatais, ka-
rybos menu bei kultūra“, - sako Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejaus direktorius Jonas Genys. Šventę organizuoja 
kuršių gyvosios istorijos klubo „Pilsots“ nariai. 15 val. į 
Klaipėdos piliavietę susirinkę miestiečiai bei svečiai išvys 
preciziškai rekonstruotus karių kostiumus, kitą ginkluotę 
bei papuošalus, stebės dvikovą pagal senąsias genčių 
tradicijas, susipažins su archajiškais amatais.

 sPalangoje - amerikietiškų automo-
bilių ir motociklų festivalis „American 
Spirit“. Stadiono aikštelėje (Sporto g. 3)  nuo 13 
val. žiūrovai galės apžiūrėti visus išrikiuotus auto-
mobilius bei motociklus, kurie tarpusavyje klasėse 
varžysis dėl geriausiojo vardo. Nugalėtoją rinks ren-
ginio dalyviai. 18 val. įdomiausia amerikietiška tech-
nika pajudės Palangos gatvėmis. Paradu bus galima 

grožėtis J. Basanavičiaus bei Vytauto gatvėse - tokiu maršrutu renginio dalyviai vyks į Šventąją bei grįš atgal. 

 sKlaipėdos centriniame stadione (Sportininkų g. 46) 17.30 val. Lietuvos futbolo A lygos čem-
pionato rungtynės: Klaipėdos „Atlantas“ - „Klaipėdos granitas“. 

 sNidos kultūros centre „Agila“ (Taikos g. 4) 20 val. koncertuos estrados žvaigždė Birutė Petri-
kytė ir jaunoji dainininkė Skaistra, akompanuos Saulius Šiaučiulis. Renginio metu surinktos lėšos bus skirtos 
projektui „Pasaulio lietuvių vienybės karūna“ remti.

 sPalangos kurhauze (Grafų Tiškevičių al. 1) fes-
tivalis „Vasaros desertas 2015“. 20 val. Larisa Kalpokaitė. 
„Kalbėk tu man“. Žymi teatro ir televizijos aktorė šiame 
koncerte atsiskleis, kaip talentinga, jautri dainininkė, ga-
linti papasakoti pilnas vilties ir meilės istorijas už širdies 
griebiančiais romansais. Skambės senoviniai romansai 
ir šių dienų kūriniai. Akompanuos pianistas Daumantas 
Slipkus.

 sFestivalis „Muzikuojantis keltas“ (keltas 
„Nida“, išplaukia iš Šiaurinio rago, senoji Smiltynės perkėla, 
trukmė 2 val.) 20.30 val. gražiausių meilės dainų vakaras su 
Inga Valinskiene „Būk šalia!“ Jau ketvirtąjį kartą šioje erdvėje 
koncertuosianti dainininkė sakė, kad jai labai patinka čia 
rengti koncertus dėl puikios atmosferos ir neįprastų sąlygų. 
„Publiką visuomet kviečiu šokti, nors tai nėra labai patogu. 
Vietos man belieka visai mažai, bet kažkaip sutelpame“, - 
juokavo moteris. Nors kartu su žymiąja Lietuvos dainininke 
negalės pasirodyti muzikantų grupė,  tačiau I. Valinskienė 
patvirtino, jog atliks publikos mėgstamus šlagerius bei 
keletą dainų iš naujojo albumo.

SEKMADIENIS, RUGPJŪČIO 2 D.
 sJuodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje (L. Rėzos g. 56) bažnyčios 130 metų ju-

biliejus. 13 val. Romos katalikų šv. Mišios. 19.00 val. ekumeninės pamaldos. Doc. dr. Nijolės Strakauskaitės 
pranešimas. Spektaklis „Jobas“. Karolio Voitylos drama, sukurta pagal Senojo Testamento „Jobo knygą“.

 sMarijos Taikos Karalienės bažnyčios bibliotekos patalpose (Rumpiškės g. 6) kiekvie-
no mėnesio pirmąjį sekmadienį 13.30 val. rengiami visuomenės ir Anoniminių alkoholikų draugijos narių 
susitikimai. Kviečiami dalyvauti ne tik alkoholikai, jų artimieji, bet ir spaudos atstovai, specialistai, dirbantys 
su nuo alkoholio priklausomais žmonėmis, ir kiti.

 sDraugystės parke, prie E. Balsio menų gimnazijos, 15 val. Klaipėdos džiazo orkestras 
dovanos miestiečiams muzikinę akciją-siurprizą gryname ore. „Norime prisidėti prie miesto žmonių pras-
mingo laisvalaikio paįvairinimo. Gal ne kiekvienas turi galimybių ar noro nueiti į koncertų salę ar klubą, tad 
mes patys ateisime pas klausytoją. Ir ne keliese, o visas bigbendas“, - sako orkestro vadovas Kęstutis Sova. 
Sekmadieniniuose pasirodymuose dalyvaus vokalistai Edita Bodrovaitė-Rukienė, Arūnė Jonavičiūtė, Donatas 
Momkus, Gabrielė Urbonaitė ir Jonė Urniežiūtė. 

 sŽvejų rūmuose (Taikos pr. 70) 18.30 val. vaikų ir jaunimo populiariosios vokalinės muzikos festiva-
lio „Laumės juosta 2015“ baigiamasis koncertas „Senoji lietuviška estrada - gyva“. Kartu su vaikais dainuos 
Lietuvos popscenos žvaigždės Rytis Cicinas, Marius Jampolskis ir Irūna, Egidijus Sipavičius, Giulija, „Pikaso“, 
„El Fuego“, "Rondo", Karina Krysko, Steponas Januška, Irena Starošaitė ir kt.

 sPalangos senojoje gimnazijoje (Jūratės g. 13/Mairo-
nio g. 1) XVIII tarptautinis festivalis „Muzikinis rugpjūtis pajūryje“. 20 
val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro šokio spektaklis pagal V. 
Mykolaičio - Putino romaną „Altorių šešėly“, rež. R. Kaubrys. Spekta-
klio pagrindinė tema - žmogaus pašaukimo ir gyvenimo prasmės bei 
savęs pažinimo kelias, žmogiškosios meilės - šiame pasaulyje duotos 
kaip Dievo dovana ir išganymas - ieškojimas; bažnyčios tarno - ku-
nigo ir poeto pašaukimo priešprieša. Šios žmogaus vidinio pasaulio 
prieštaros spektaklyje prabils ne žodžiais, bet kūno, širdies kalba.  
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KLAIPĖDOJE
TEATRAI

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

Festivalis „Muzikinis rugpjūtis pajūryje“

2 d. 20 val. Palangos senojoje gimnazijoje (Jūratės 
g. 13) šokio spektaklis „Altorių šešėlyje“.
5 d. 20 val. Nidos kultūros centre „Agila“ (Taikos g. 
4) komiška opera G. B. Pergolesi „Tarnaitė ponia“.
6 d. 19 val. Muzikiniame teatre Liepojos dramos 
teatro judesio spektaklis J. Rainis „Induls un Arija“.
7 d. 19 val. Laikrodžių muziejaus kiemelyje (Liepų 
g. 12) operos naktis - G. Bizet „Karmen“.
8 d. 19 val. piliavietėje (Žvejų g. 4) W. Shakespeare 
„Romeo ir Džiuljeta“.
11 d. 19 val. P. Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33) 
muzikos ir poezijos projektas „Nuplikytom širdim“ 
(nemokamai).
12 d. 19 val. Kretingos muziejuje (Vilniaus g. 20) 
muzikos ir poezijos projektas „Nuplikytom širdim“ 
(nemokamai).
13 d. 19 val. Muzikiniame teatre koncertas „Meilės 
ir muzikos alchemija“. 
14 d. 20 val. Nidos kultūros centre „Agila“ muzikinė 
komedija „Šounuolynas“.
16 d. 19 val. Muzikiniame teatre šokio spektaklis 
„Divizija“.

RENGINIAI
FESTIVALIS „MUZIKUOJANTIS KELTAS“

Keltas „Nida“, Šiaurinis ragas, „Bilietų pasaulis“,  
inf. tel. 8 670 41252

1 d. 20.30 val. gražiausių meilės dainų vakaras su 
Inga Valinskiene „Būk šalia!“
8 d. 20.30 val. „Naktinės personos“. Naujo albumo 
pristatymas. Live!

KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI
Taikos pr. 70, tel. 300118, www.zvejurumai.lt

2 d. 18.30 val. vaikų ir jaunimo populiariosios vo-
kalinės muzikos festivalio „Laumės juosta 2015“ bai-
giamasis koncertas „Senoji lietuviška estrada - gyva“ 
(15,60 €, „Tiketa“).
22 d. 18.30 val. Panevėžio J. Miltinio dramos teatro 
spektaklis L. Gershe „Laisvi drugeliai“.
25 d. 18.30 val. Panevėžio J. Miltinio dramos te-
atro muzikinis spektaklis G. Kuprevičiaus, K. Sajos 
„Devynbėdžiai“.

Muzikinė akcija „Džiazas parke“

Klaipėdos džiazo orkestro nemokami koncer-
tai: 2 d. 15 val. Draugystės parke, prie E. Balsio 
menų gimnazijos. 9 d. 15 val.  Danės skvere. 16 d. 
15 val. Trinyčių parke, prie tvenkinio. 

VASAROS KONCERTŲ ESTRADA
Liepojos g. 1

7 d. 20 val. Žilvino Žvagulio jubiliejinis koncertas 
„Atgal į Klaipėdą“ (12 €, senjorams, neįgaliesiems 
8 €, „Bilietai.LT“).

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

www.koncertusale.lt, „Bilietai.LT“.

Šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzika“

09 15 d. 18 val. „Geismo mašina“. Klaipėdos ka-
merinis orkestras, solistas Raimondas Sviackevičius 
(akordeonas).Dalyvauja Klaipėdos brass kvintetas. 
17 val. prieškoncertinis susitikimas.
09 16 d. 18 val. „Žmogaus balsas“. Raquel Cama-
rinha (sopranas, Portugalija), Yoan Hereau (for-
tepijonas, Prancūzija), Aleksi Barriere (režisierius, 
Prancūzija–Suomija).

09 18 d. 14 ir 18 val. „Laiko eksperimentas“. 
Garso ir vaizdo instaliacija. Daniele Ghisi (idėja, 
muzika, vaizdas ir animacija, Prancūzija–Italija). 
Pagal to paties pavadinimo John W. Dunne knygą.
09 22 d. 18 val. I a. fojė „Sankirtos“. Ingrida Ar-
monaitė, Rasa Vosyliūtė, Artūras Šilalė, Žydrė Ov-
siukaitė (smuikai).
09 25 d. 18 val. „Muzika laiko pabaigai“. Forte-
pijoninis trio „FortVio“, styginių kvartetas „ArtVio“.
09 29 d. 14 ir 18 val. „SISU USIS“. Koncertas jau-
nimui. "SISU Percussion Group" (Norvegija).
10 01 d. 18 val. Tarptautinei muzikos dienai. 
„Naktų ilgėjimas“. Klaipėdos kamerinis orkestras, 
"SISU Percussion Group" (Norvegija). 17 val. prieš-
koncertinis susitikimas.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

Trečiadieniais 15 val. Senjorų metai Klaipėdo-
je. Rankdarbių erdvė; tekstilė buityje. Pokalbiai 
ir praktiniai užsiėmimai (nemokamai), tel. (8 46) 
310022. 

Etnotekstilės studija 

Bažnyčių g. 4

Etnokūrybinis užsiėmimas „Siūlo stebuklas“ iki-
mokyklinio amžiaus vaikams bei 1-4 ir 5-8 kl. 
moksleivių grupėms. Kviečiame susipažinti su tra-
dicinės tekstilės įvairove, įrankiais, autentiškomis 
technologijomis 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

I a. hole paroda „Manheimas-Klaipėda/Memel 
- 100 metų: nuo globos iki partnerystės“ (iki 
09 04).
III a. hole informacinė paroda „Jūrų kapitonas 
Teodoras Reingardas“ (iki 09 04).
Galerijoje 13L fotografijų paroda „Lietuvos 
spaudos fotografija 2015“ (iki 09 10).
Kavinėje „Pauzė“ Andriaus Pelakausko foto-
grafijų paroda „Tai, ką mes pramiegame“ (iki 
09 01).
Muzikos skyriuje (Herkaus Manto g. 9A) portretų 
paroda „Išlieti sielą“ (iki 10 04).

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Girulių filialas, Šlaito g. 10A

Renginių programa „Pėdink į Girulius“. 5 d. 
18 val. Brolių Donato ir Sauliaus Petreikių akusti-
nis koncertas. 7 d. 18 val. S. Šimkaus konservato-
rijos ir Kretingos meno mokyklos moksleivių kon-
certas „Nešami garsų tėkmės“. 12 d. 17.30 val. 
susitikimas su Girulių tantėmis (Klaipėdos dramos 
teatro aktorės Nijolė Sabulytė ir Julija Ada Paukš-
tienė); 18 val. leidinio „Klaipėdos istoriniai parkai 
ir želdynai“ pristatymas. 19 d. 18 val. prisimini-
mų ir muzikos vakaras „Taravos Anikė“. Fotografijos 
parodos „Simono Dacho Anikės paslaptys“ atidary-
mas. Knygos vokiečių kalba „Ratselraten um Ann-
chen von Tharau“ ketvirtosios laidos pristatymas. 
Maestro Ž. Laurinavičiaus atliekamos vokiškos ir 
memelenderių akordeono melodijos. 21 d. 17 
val. ukrainiečių tradicinės kultūros ir folkloro klu-
bo „Prosvit“ parodos „Koks tavo palaidinės raštas“ 
atidarymas. 25 d. 18 val. baigiamasis 6-ojo „Pė-
dink į Girulius“ sezono renginys. S. Šimkaus kon-
servatorijos dėstytojų kolektyvo koncertas.
41-ojo tarptautinio Renatės Lūšis akvarelės 
plenero dalyvių darbų paroda (iki 08 20).

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

Rasos Pranckūnaitės darbų paroda (iki 08 17).
Skaitytojų aptarnavimo skyrius (Turgaus g. 8)

Egidijaus Darulio tapybos darbų paroda „Pul-
sas“ (iki 08 10).

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

www.klaipedatkc.lt

12 d. 17 val. literatūrinis muzikinis vakaras, skir-
tas žurnalo „Rusų Baltija“ 3 metų sukakčiai. 

KLAIPĖDOS KARILIONAS
Liepų g. 16

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

PARODOS
KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO  

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

III-VII 11-19 val.

Veikia parodos: tarptautinė jaunųjų kūrėjų 
paroda „3 + 6. Jaunas trijų šalių menas“ (iki 08 
16), Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos 
skyriaus parengta tapybos darbų paroda „Visos 
kartos“, skirta LDS 80-mečiui; Lietuvos fotome-
nininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus fotografi-
jų paroda KITI 6 (iki 08 30); Ingridos Mockutės-
Pocienės fotografijų paroda „Susiliejimai“ (iki 08 
16); meno rezidentūros projekto „Kelionių agentūra 
2015“ dalyvių Johannos Binder (Austrija) ir Anto-
nin Giroud-Delorme (Prancūzija) paroda „Kovo 
kiškis“ (iki 08 07).

PPC „AKROPOLIS“
Taikos pr. 61

Veikia Lietuvos jūrų muziejaus paroda „Oi jū-
rės, burės...“, skirta šalies Buriuotojų sąjungos 
80-mečiui (iki 08 15).

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 6

Veikia nacionalinės karikatūristų asociacijos 
„Humor sapiens“ paroda „Fiesta baltų burių 
mieste“ - satyrinių, humoristinių piešinių ir 
karikatūrų paroda-konkursas „Humoristinis bri-
zas Klaipėda 2015“ (iki 08 12). 

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

Veikia vilnietės grafikės Jūratės Stauskaitės paro-
da „Lengvai“ (iki 08 08).

BAROTI GALERIJA
Aukštoji g. 1

Veikia tarptautinio dailininkų plenero „Žemai-
tijos saulė 2015“ kūrybos darbų paroda (iki 08 
19).

ŽEMAITIJOS DAILININKŲ  
SĄJUNGOS GALERIJA

Žvejų g. 1/Tiltų g. 2, II-V 12-17 val., VI 11-17 val.,    
tel. 8 676 71329.

Senjorai ketvirtadieniais 17 val. kviečiami į 
kūrybinius užsiėmimus - keramikos, papuošalų iš 
odos gamybos, baldų ir buitinių daiktų dekoravimo, 
tapybos ant šilko, dekupažo. Registracija tel. 8 676 
71329.
Veikia sąjungos narių paroda „Vasaros ženklai“ 
(iki 08 20). 

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Neįmanoma misija: slaptoji tauta“ (veiksmo 
trileris, N-13) - 10.20, 13.20, 15.30, 18.50, 21.40, 
23.10 (naktinis seansas  1 d.) val.
„Selfless“ (fantastinis trileris, N-13) - 19, 21.40, 
23.40 (naktinis seansas 1 d.) val.
„Be stabdžių“ (N-16) - 6 d. 18.30 val.
„Popieriniai miestai“ (psichologinė drama, N-13) - 
11, 13.30, 16, 18.30 (nevyks 6 d.) val.
„Pakalikai“ (dubl. liet., V) - 2D: 10.10, 14.30, 
20.50, 23.59 (naktinis seansas 1 d.) val.; 3D: 12.20, 
16.40 val.
„Pikseliai“ (fantastinis, komedija, N-13) - 2D: 
10.50, 16.20 val.; 3D: 13.10, 18.30 val.
„Skruzdėliukas“ (veiksmo, fantastinis, N-16) - 3D: 
10.30, 15.50, 18.40 val.
„Terminatorius: Genisys“ (veiksmo, fantastinis, 
N-13) - 3D: 13, 21.20 val.
„Vatikano įrašai“ (siaubo trileris, N-13) - 14.50, 
19.20, 23.50 (naktinis seansas 1 d.) val. Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

 sPalangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje - sakralinės muzikos 
valandos „Ave Maria“. 20 val. „Laudate Dominum“. Kamerinis ansamblis „Ars Vivo“, vad. S. Vaičiulionis. 

ANTRADIENIS, RUGPJŪČIO 4 D.
 sKavinėje „Troba“ (Debreceno g. 61) pirmą mėnesio antradienį 16 val. Lietuvos pensininkų susivie-

nijimo šaškių klubas kviečia visus pageidaujančiuosius į treniruotes-užsiėmimus. 

 sPalangos A. Mončio namuose-muziejuje (S. 
Dakanto g. 16) 17 val. pristatomas menininkės Martos Vosyliūtės 
filmas „Humanitarės gyvenimas ir mirtis“. Filme pasakojama tipiška 
humanitaro, gimusio per karą Lietuvoje, 7-ajame dešimtmetyje 
baigusio Vilniaus universitetą ir likusio gyventi sostinėje, dirbusio 
mokslo srityje visą sovietmetį bei atgavus nepriklausomybę, isto-
rija. Nebylus filmas sukurtas 2015 m. iš 300 piešinių su 300 sakinių. 
Pasak dr. Rasos Baločkaitės, po šio filmo kilimėliai su briedžiais ir 
lelijomis jums niekada nebeatrodys nekalti ar nuobodūs.

TREČIADIENIS, RUGPJŪČIO 5 D.
 sGirulių bibliotekoje (Šlaito g. 10A) renginių programa „Pėdink į Girulius“. 18 val. brolių Donato ir 

Sauliaus Petreikių akustinis koncertas. Broliai dainuos ir gros viso pasaulio tautų instrumentais: gitara, trimitu, 
fleita, skersine fleita, bansūri, duduku, lūpine armonikėle. Programoje - dainuojamoji poezija, pasaulio muzika, 
folkloras, fusion (fuzinis džiazas) bei hindi. Skambės keletas dainų iš grupės „Saulės broliai“ repertuaro. Brolius 
muzikus retai kada galima išgirsti akustiniu duetu, nes jie nuolat muzikuoja didelės sudėties projektuose ir 
keliauja po užsienio šalis. Akustinio dueto melodijos kupinos nuoširdumo, tiesos ir meilės.

 sPalangos kurhauze festivalis „Vasaros desertas 2015“. 
20 val. Kosto Smorigino kūrybos vakaras. Vieno iš dainuojamosios 
poezijos žanro pradininkų Lietuvoje, teatro, kino aktoriaus bei 
režisieriaus koncertas visada laukiama dovana jo gerbėjams. Juk 
tai pasiilgtos ir mėgstamos dainos, atliekamos ekspresyviai ir tuo 
ypatingu, giliu prikimusiu balsu... Ar gali kas nors būti puikiau šiltą 
vasaros vakarą?

 sNidos kultūros centre „Agila“ - XVIII tarptautinis festivalis 
„Muzikinis rugpjūtis pajūryje“. 20 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio 
teatro spektaklis „Tarnaitė ponia“, rež. R. Kaubrys. Pagrindinius vaidme-
nis atlieka Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Vokalinės muzikos 
katedros studentai. Veiksmas vyksta Italijoje 18-ame amžiuje. Tarnaitė 
Serpina tvarko turtingo viengungio Uberto namų ūkį. Tam, kad išvengtų 
valdingų nuotaikų, jis pareiškia ketinantis vesti. Serpina atkerta, kad ji 
pati bus šių namų šeimininkė...

 sPalangos senojoje gimnazijoje festivalis „Vasaros desertas 2015“. 20 val. Romas Dambrauskas 
ir grupė - jubiliejinis koncertas „30 metų scenoje“. Dainininkas pagaliau subūrė muzikantų grupę ir kartu 
su ja pradeda koncertuoti, džiugindamas publiką gyvu garsu, senomis ir naujomis dainomis, kurių per tris 
koncertinės veiklos dešimtmečius yra sukūręs jau net šimtą vienuolika.

KETVIRTADIENIS, RUGPJŪČIO 6 D.
 sKlaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre (Danės g. 19) XVIII tarptautinis festivalis 

„Muzikinis rugpjūtis pajūryje“. 19 val. J. Rainio judesio spektaklis „Indulis ir Arija“. Tekstas atskleidžiamas per 
judesį, naudojant tik kūno kalbą. Neįmanomos meilės tarp kuršių vado Indulio ir vokiečių vado dukters Arijos 
istoriją vaidina aktorius Martinas Kalita ir šokėja Lienė Grava. 

 sPalangos senojoje gimnazijoje festi-
valis „Vasaros desertas 2015“. 20 val. Juozas Erlickas. 
„Ne visi namie“. Šioje programoje vėl susitiksime su 
pamiltais herojais - Juozapu, Daumantu ir Vytautu, 
šįsyk labai pasikeitusiais. Juozapas, jau atgavęs at-
mintį, prisimena viską, kas jam buvo nutikę, ir drąsiai 
pasakoja žiūrovams. Tai labai nepatinka Daumantui ir 
Vytautui, kurie galbūt yra tikrieji Juozapo nesėkmių 
ankstesnėse programose kaltininkai...

PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO 7 D.
 sLaikrodžių muziejaus kiemelyje (Liepų g. 12) XVIII tarptautinis festivalis „Muzikinis rugpjūtis 

pajūryje“. 19 val. operos naktis - G. Bizet „Karmen“, rež. E. Domarkas. Tai muzikinė istorija apie laisvą, aistringai 
ir nevaržomai mylinčią čigonę Karmen. 

 s„Kultūros fabriko“ kino salėje (Bangų g. 5A) penk-
tadieniai su „Kino pavasario“ filmais. 19 val. „Šokantys arabai“, 
rež. Eran Riklis. Istorija apie vaikiną Ejadą, užaugusį arabų mieste 
Izraelyje. Jam pasitaikė galimybė studijuoti prestižinėje žydų 
mokykloje Jeruzalėje. Čia Ejadas taptų pirmuoju ir vieninteliu 
arabų studentu. Vaikinas desperatiškai bando pritapti prie 
naujų draugų ir žydų bendruomenės. Ejadas suvokia, kad no-
rėdamas pritapti turi paaukoti savo tapatybę. Vaikinas privalės 
priimti sprendimą, visiškai pakeisiantį jo gyvenimą. 

 sVasaros estradoje (Liepojos g. 1) 20 val. Žilvino 
Žvagulio jubiliejinis koncertas „Atgal į Klaipėdą“. „Su draugais 
prisiminsime visą muzikinį bagažą, kurį sukaupiau per 30 metų 
scenoje, ir žiūrovams tai pristatysime gyvo garso koncerte, 
- šypsosi dainininkas. - Šitaip noriu sugrįžti į Klaipėdą, nes 
visą gyvenimą buvau ir liksiu klaipėdiečiu, žemaičiu“, - tikina 
atlikėjas, specialiai jubiliejui pristatantis ir naują dainą „Kita 
diena“. Ž. Žvagulį scenoje sveikins jo žmona Irena Starošaitė, 
Česlovas Gabalis, Inga ir Arūnas Valinskai, Ovidijus Vyšniaus-
kas, Egidijus Sipavičius, Kęstutis Jablonskis, Marius Jampolskis, 
Rytis Cicinas, Stasys Povilaitis, Eglė Jakštytė, grupės „Džentel-
menai“, „Tabasco“, „Patruliai“, „Rondo“... 

 sNidos kultūros centre „Agila“ 20 val. lyrinių dainų ir romansų vakaras. Koncertuos A. Frankonis, 
L. Kalpokaitė, akompanuos pianistas D. Slipkus. Renginio metu surinktos lėšos bus skirtos projektui „Pasaulio 
lietuvių vienybės karūna“ remti.

 sPalangos senojoje gimnazijoje Klaipėdos dramos teatro gastrolės. 20 val. T. Murphy drama 
„Sugrįžimas“, rež. A. Pociūnas. Į gimtąjį miestelį Airijoje po daugybės metų, praleistų JAV, sugrįžta moteris. 
Giminaičiai įtaria, kad Amerikoje ji užsiiminėjo su katalikiška morale ne visai derančiais dalykais. Vienaip ar 
kitaip, bet naujų spalvų į niūrų ir nykų miestelio gyvenimą dukra paklydėlė tikrai įneš. 

„Drakoniuko Riešutėlio nuotykiai“ (dubl. liet., 
V) - 12.50 val.
„Sugar Men“ (dokumentinis, biografinis, N-13) - 
17 (vyks 2, 4, 6 d.) val.
„Pakeliui“ (LT, N-13) - 17 (vyks 1, 3, 5 d.) val.
„Magiškasis Maikas XXL“ (komedija, muzikinis, 
N-16) - 21.30 val.
„Tedis 2“ (komedija, N-16) - 21.10 val. 
„Drakono lizdas“ (vasaros seansai vaikams, 1,8 
€) - 10.40 val.

„KULTŪROS FABRIKO“ KINO SALĖ
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

Penktadieniai su „Kino pavasario“ filmais. 
7 d. 19 val. „Šokantys arabai“ (Izraelis, Vokietija, 
Prancūzija, 2014 m.). 14 d. 19 val. „Mamytė“ (Ka-
nada, 2014 m.). 20 d. 19 val. „Sugar Man“ (Švedi-
ja, Didžioji Britanija, 2012 m.). 21 d. 19 val. „Nulis 
motyvacijos“ (Izraelis, Prancūzija, 2014 m.). 28 d. 
19 val. „Meilės sala“ (Kroatija, Vokietija, Bosnija ir 
Hercegovina, Šveicarija, 2014 m.).

MUZIEJAI
LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS

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

Rugpjūtį delfinų pasirodymai vyksta antradienį-
sekmadienį 11.30, 13.00, 15.00, 16.30 val.
Rugpjūčio 4-9 d., 25-30 d. Etnografinėje pajūrio 
žvejo sodyboje kūrybinės dirbtuvės „Ei, kieno kieno 
žalias kiemelis..?“

PALANGOJE
„RAMYBĖS“ KULTŪROS CENTRAS

Vytauto g. 35, tel. 8 648 46042

1 d. 20 val. grupė „Dagamba“ (Latvija, Lietuva, 
Iranas). 2 d. 20 val. 14 stygų (V. Čepinskis, S. 
Krinicinas, V. Čepinskienė). 5 d. 20 val. spektaklis 
„24 valandos iš moters gyvenimo“. 6 d. 20 val. 
„Svaiginanti“ komedija „Klastingas tirpalas“. 7 d. 
20 val. Aistės Smilgevičiūtės ir Roko Radzevičiaus 
koncertas.
Galerijoje veikia Ilzės Laizanės (Latvija) tapybos 
paroda „Remain close“, Godos Lukaitės tapy-
bos paroda „Flashback“ ir Gedimino Endrie-
kaus mažosios plastikos paroda „Prologas“ (iki 
08 14).

KURHAUZO SALĖ
Grafų Tiškevičių al. 1

Festivalis „Vasaros desertas 2015 m.“ 1 d. 20 
val. L. Kalpokaitė. „Kalbėk tu man“. 5 d. 20 val. K. 
Smorigino kūrybos vakaras. 

PALANGOS SENOJI GIMNAZIJA
Jūratės g. 13/Maironio g. 1

Festivalis „Vasaros desertas 2015 m.“ 5 d. 20 
val. R. Dambrauskas ir grupė. 6 d. 20 val. J. Erlic-
kas. „Ne visi namie“.
Klaipėdos dramos teatro gastrolės. 7 d. 20 
val. T. Murphy drama „Sugrįžimas“. 8 d. 20 val. 
N. Simon komedija „Saugokite Florą“. 9 d. 20 val. 
M. Gavran sceninė mozaika „Poros“. 12 d. 20 val. 
M.Gavran drama „Viskas apie vyrus“. 13 d. 20 val. 
F. Veber komedija „Vakarienė su idiotu“. 14 d. 20 
val. G. Grajausko tragikomedija „Mergaitė, kurios 
bijojo Dievas“.

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.

NERINGOJE
KULTŪROS CENTRAS „AGILA“

Taikos g. 4, Nida, Bilietai.lt

Monumento „Pasaulio lietuvių vienybės ka-
rūna“ paramos koncertai: 1 d. 20 val. B. Pe-
trikytė ir jaunoji dainininkė Skaistra, akompanuos 
S. Šiaučiulis. 7 d. 20 val. lyrinių dainų ir romansų 
vakaras (A. Frankonis, L. Kalpokaitė, akompanuos 
pianistas virtuozas D. Slipkus). 11 d. 20 val. An-
drius Kulikauskas ir atlikėja Skaistra. 13 d. 20 val. 
lyrinių dainų ir romansų vakaras (A. Frankonis, L. 
Kalpokaitė, akompanuos D. Slipkus).

cmyk


