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ŠEŠTADIENIS, RUGPJŪČIO 29 D.
 sDanės upės Šiaurinio rago krantinėje 2015-2016 m. pra-

moninės žūklės 
Bal t i jos  jūroje 
sezono atidary-
mo šventė „Žvejo 
jūrmylės”. 9 val. 
šviežios žuvies 
ir jos produktų 
prekyba, amatų 
ir maisto mugė. 
12-14 val. bėgimo 
varžybos „Žvejo 
jūrmylės”. Star-
tas - Klaipėdos g., 

prie Tauralaukio tilto, finišas - prie žuvies turgelio. 15-22 val. šventinė 
žuvienė, žaidimai, konkursai, koncertas. 

 sRotariada - Lietuvos ROTARY klubų sporto žai-
dynės. 9 val. teniso aikštyne prie Šv. Pranciškaus onkologijos centro 
(Savanorių g. 4) teniso varžybos; „National Golf Resort” golfo aikštyne 
(Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r.) - golfas.

 sGargždų Minijos slėnyje - sveikatos festivalis „Tu gali 2015”. 
Festivalyje siekiama pasidalinti žiniomis, kaip pritaikyti sveikos gyven-
senos principus savo gyvenime. Bus galima išmokti gaminti sveikai ir 
skaniai, susipažinti su prieskonių įvairove. Vyks fizinio aktyvumo užsi-
ėmimai visoms amžiaus grupėms (joga, šiaurietiško ėjimo treniruotės, 
kalanetika), paskaitas skaitys V. Arvasevičius, P. Jaruševičius; edukaciniai 
užsėmimai vaikams bei suaugusiems, veiks sveikatingumo mugė.

 sPlungėje, Mykolo Oginskio rūmuose, prasideda visą 
mėnesį truksiantis X tarptautinis 
Mykolo Oginskio festivalis, skirtas 
kompozitoriaus, diplomato M. 
K. Oginskio 250-osioms gimimo 
metinėms. 12 val. karybos pavel-
do klubo „Kauno pavieto laisvieji 
šauliai” stovyklos pristatymas. 14 
val. skulptoriaus Stefan Wierzbicki 
(Lenkija) parodos atidarymas. 16.30 
val. iškilmingas festivalio atidary-
mas. 17 val. festivalio pradžios koncertas „Skrisk, svajone...” (Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras). Festivalio 
renginiai nemokami.             

 s„Kultūros fabrike” (Bangų g. 5A) 19 val. „Goya quartet” koncer-
tas. Kvarteto altininkas Vytautas Martišius, smuikininkai Kamilė Kubiliūtė, 
Florian Moser (Austrija), violončelininkas Enrico Corli (Italija). 

SEKMADIENIS, RUGPJŪČIO 30 D.
 sŠv. Kazimiero bažnyčios rūsyje (Kretingos g. 30, tel. 8 609 

72602) kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį 13.30 val. visuomenės 
ir Anoniminių alkoholikų draugijos narių susitikimas. Atviruose AA su-
sirinkimuose kviečiami dalyvauti ne tik alkoholikai ir jų artimieji, bet ir 
spaudos atstovai, specialistai, dirbantys su nuo alkoholio priklausomais 
žmonėmis, ir kiti.

ANTRADIENIS, RUGSĖJO 1 D.
 sLaikrodžių muziejus (Liepų g. 12) kviečia pirmokėlius.  Ateikite 

į muziejų 14 val. ir kartu su tėveliais pasigaminkite veikiantį laikrodį. 
Pirmas mokslo metų valandas skaičiuoti bus paprasčiau. Registruotis 
tel. (8 46) 410413, 410417. 

 sLietuvos jūrų muziejaus delfinariume 15 val. specialus 
delfinų pasirodymas moksleiviams už šventinę kainą! www.ljm.lt, www.
muziejus.lt

 s„Švyturio” arenoje (Dubysos g. 10A) 18 val. grupės „G & G 
Sindikatas” koncertas moksleiviams Rugsėjo 1-osios proga. Po koncerto 
bus galima pašėlti diskotekoje su DJ Mamania. Mokestis simbolinis - tik 
1,5 Eur, turėti moksleivio pažymėjimą.

TREČIADIENIS, RUGSĖJO 2 D.
 s„Kultūros fabriko” kino salėje (Bangų g. 5A) 19 val. - filmas 

„Pamoka” (rež. K. Grozeva, P. Valcha-
nov, 2014 m., Bulgarija, Graikija). 
Bulgarijos provincijos mokykloje 
vyksta pamoka. Sąžininga peda-
gogė Nadežda bando išsiaiškinti, 
kuris iš klasėje sėdinčių vaikų vagia 
kitų pinigus. Ji tikisi, kad nubaustą 
klasės draugą pamatę vaikai išmoks 
gyvenimo pamoką. Filmas pripažin-
tas geriausiu San Sebastiano kino 

festivalio konkursinėje programoje „Nauji režisieriai”.

PENKTADIENIS, RUGSĖJO 4 D.
 s I. Simonaitytės bibliotekos III a. hole (Herkaus Manto g. 

25) atidaroma Jono Domarko kūrybos paroda „Mano cycės”. J. Domarko 
kūrybinėje biografijoje pirmiausia akcentuotinas jo, kaip kompozitoriaus 
ir pedagogo, vaidmuo puoselėjant profesionalią muziką Klaipėdos 
krašte, ilgametis darbas aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose, 
akademinės muzikos kūryba. Tačiau yra ir kita šio kūrybingo žmogaus 
pusė - akmens kalimas, drožyba tapo kompozitoriaus neatsiejama 
gyvenimo dalimi. 

“Vakarų ekspreso” ir organizatorių nuotr. Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

KLAIPĖDOJE
TEATRAI

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

09 11 d. 18.30 val. miuziklas „Kaip prasisukti 
versle be didelio vargo”.
09 12 d. 18.30 val. opera „Karmen”.
09 13 d. 13 val. spektaklis vaikams „Makaronų 
opera”. 

RENGINIAI
„ŠVYTURIO” ARENA

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

09 01 18 val. grupės „G & G Sindikatas” koncertas 
moksleiviams Rugsėjo 1-osios proga. Po koncerto 
diskoteka su DJ Mamania (1,50 €, turėti mokinio 
pažymėjimą).

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 
kamerinis orkestras, solistas Raimondas Sviacke-
vičius (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. 18 val. „Laiko eksperimentas”. Garso ir 
vaizdo instaliacija. Daniele Ghisi (idėja, muzika, 
vaizdas ir animacija, Prancūzija-Italija). 17 val. 
prieškoncertinis susitikimas.
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. 18 val. „SISU USIS”. Koncertas jaunimui. 
„SISU Percussion Group” (Norvegija).
10 01 d. 18 val. Tarptautinei muzikos dienai. 
„Naktų ilgėjimas”. Klaipėdos kamerinis orkestras, 
„SISU Percussion Group” (Norvegija). 17 val. 
prieškoncertinis susitikimas.

Kiti renginiai

09 11 d. 19 val. Premjera! „Buvusių moterų rei-
kalai”. 
09 14 d. 19 val. „Domino” teatro komedija be 
cenzūros „Testosteronas”.

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

10 20 d. 18 val. „Fiksikai: Fiksi Šou”.
10 23, 24 d. 19 val. Kastyčio Kerbedžio išskirtinis 
rudens koncertas.

„KULTŪROS FABRIKAS”
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

29 d. 19 val. „Goya quartet” koncertas. 
09 11 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro prem-
jera „Ledas”, rež. P. Ignatavičius. 
09 11-13 d. kūrybos maratonas „Connect”: konfe-
rencijos, kūrybinės dirbtuvės, spektakliai, koncer-
tai, kino filmai - viskas po vienu stogu! 

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” 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

29 d. 11 val. prie Jono kalnelio - keliaujančios bi-

bliotekos renginys „Haiku skaitymai valtyse”. Veiks 
lauko biblioteka, kviesime kurti japoniškus triei-
lius, lankstyti origami. Registruotis el. p. daiva.n@
klavb.lt, tel. (8 46) 412 529 (esant lietingam orui 
renginys gali būti perkeltas į kitą dieną, www.
klavb.lt).
I a. hole paroda „Manheimas-Klaipėda/Memel 
- 100 metų: nuo globos iki partnerystės” (iki 
09 04). 09 04 - 10 04 d. veiks Prancūzų institu-
to Lietuvoje ir asociacijos „Cartooning for Peace” 
spaudos piešinių paroda „Piešiniai už taiką”.
09 04 d. 17 val. III a. hole atidaroma Jono Do-
marko kūrybos darbų paroda „Mano cycės” 
(veiks iki 09 30).
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 fotogra-
fijų 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

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje, Turgaus g. 8

Veikia menininkės Lauros Česiūnienės tapybos 
darbų paroda „Vis dar ieškau” (iki 09 08).

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

Veikia fotografo Vilmanto Dambrausko ir skulp-
toriaus Kazio Bimbos jungtinė paroda „Dvi die-
nos” (iki 09 20).

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: Lietuvos dailininkų sąjungos 
Klaipėdos skyriaus parengta tapybos darbų 
paroda „Visos kartos”, skirta LDS 80-mečiui; 
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos 
skyriaus fotografijų paroda KITI 6 (iki 08 30).
Fotografijos galerijoje veikia Lietuvos fotomeni-
ninkų sąjungos Klaipėdos skyriaus parengta 
Miglės Bačkovaitės fotografijos ir trumpų filmų 
paroda „Nėra laiko. Jie ir be jų”.

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 6

Veikia IX tarptautinė tekstilės miniatiūrų 
bienalė „Iš dėžės / Out of the box” (iki 09 03).
Filialas PC „Herkaus galerija” (Herkaus Manto g. 22, II a.)

Veikia tapybos paroda, skirta M. K. Oginskio 
250-osioms gimimo metinėms. Tarptautinis 
meninis projektas „Sugrįžimas į tėvynę” (iki 
09 03).

BAROTI GALERIJA
Aukštoji g. 1

Baltarusių ir lietuvių fotoprojektas „Vien tik 
mes” (iki 09 09). 

„SI:SAID” GALERIJA
Galinio Pylimo g. 28

Veikia skulptoriaus Vytauto Viržbicko paroda 
„Tokia, iki banalumo, prasmė” (iki 09 05).

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 dekoravi-
mo, tapybos ant šilko, dekupažo. Registracija tel. 
8 676 71329.

KINAS
„FORUM CINEMAS”

Taikos pr. 61, PC „Akropolis”

„Kvaišų atostogos” (komedija, N-16) - 11, 
15.45, 19.30, 21.50,  23.59 (naktiniai seansai 29, 
09 03 d.) val.
„Slaptoji komanda” (dubl. liet., V) - 3D: 12.15, 
17.05 val.; 10.30, 14.40, 16.20 val.
„Daugiau garso ir šviesų” (romantinė komedi-
ja, N-16) - 13.20, 18.15, 20.30, 23 (naktiniai sean-
sai 29, 09 03 d.) val.
„Geismo architektas” (erotinė drama, N-18) - 

19.20, 21.40, 23.50 (naktiniai seansai 29, 09 03 
d.) val.
„Išvirkščias pasaulis” (dubl. liet., V) - 2D: 10.20, 
11.20, 13.50, 15.30, 18 val.; 3D: 13, 20.40, 23.30 
(naktiniai seansai  29, 09 03 d.) val.
„Pakalikai” (dubl. liet., V) - 2D: 10.10. 13.40 
(vyks 09 01 d.), 15 val.; 3D: 12.50, 17.10 val.
„Hitmanas. Agentas 47” (kriminalinis trileris, 
N-16) - 13.40 (nevyks 09 01 d.), 18.30 val.
„Grėsmingas II” (siaubo, N-16) - 16.10, 21, 23.20 
(naktiniai seansai 29, 09 03 d.) val.
„Sangailės vasara” (LT, N-16) - 18.50 val.
„Neįmanoma misija: slaptoji tauta” (veiksmo 
trileris, N-13) - 21.10 val.
„Olis ir piratų lobis” (LT, vasaros seansai vai-
kams, 1,80 €) - 11.30 val.

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

09 02 d. 19 val. „Pamoka” (2014 m., Bulgarija, 
Graikija, N-13). 
09 04, 05 d. Vilniaus LGBT festivalis „Kreivės”. 4 
d. 18 val.  „Vaikinai” (Nyderlandai, 2014, drama, 
N-13). 20 val.  „Somethingmustbreak” (Švedija, 
2014, romantinė drama, N-18). 5 d. 17.30 val. 
„Dainos Aleksis” (Danija, JAV, 2014, muzikinė do-
kumentika, N-13, po filmo - diskusija). 20 val. 
„Nuogumo zona” (Lenkija, Nyderlandai, 2014, 
drama, N-16). Įėjimas į filmų peržiūras - bent 1 
centas. Kiek tiksliai, galite spręsti jūs. 
09 06 d. 12 val. „Neįtikėtina jaunojo išradėjo ke-
lionė”  (Prancūzija, Australija, Kanada, 2013, visai 
šeimai).
09 10 d. 19 val. kino klubo „8 1/2” naujo sezono 
atidarymas.
09 11 d. 20 val. išskirtinė premjera. „Meistras ir 
Tatjana” (Lietuva, rež. G. Žickytė, drama, doku-
mentika, 2014 m., N-13).

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 antra-
dienį-sekmadienį 11.30, 13, 15, 16.30 val., 
rugsėjį trečiadienį-sekmadienį 12, 15  val. 

Rugsėjo 1-ąją 15 val. delfinų pasirodymas 
moksleiviams už šventinę kainą! 
Rugpjūčio 29, 30 d. 11-17 val. Etnografinėje 
pajūrio žvejo sodyboje kūrybinės dirbtuvės „Ei, 
kieno kieno žalias kiemelis..?” Etnografinė žvejo 
sodyba ir senųjų žvejybos laivų aikštelė rugsėjį 
dirbs  trečiadienį-sekmadienį 10.30-17 val. 

LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12, tel. 410413, el. p. klm@takas.lt, II-VI 

12-18 val., VII 12-17 val.

Pirmokėlių dėmesiui! Ateikite į muziejų rugsė-
jo 1 d. 14 val. ir kartu su tėveliais pasigaminkite 
veikiantį laikrodį. Pirmas mokslo metų valandas 
skaičiuoti bus paprasčiau. Būtina registruotis tel. 
(8 46) 410413, 410417.
Veikia parodos: „Istoriniai rūmų laikrodžiai”, 
„Laikrodžių muziejaus pastato istorija XIX 
- XX a.”, „Barokas - stebuklinga Š. Bulio tech-
nika”. 
Nuolatinės ekspozicijos: „Laikrodžių konstrukcijų 
istorija nuo seniausių laikų iki nūdienos” ir „Lai-
krodžių formų raida nuo renesanso iki moderno”, 
Saulės laikrodžių parkas muziejaus kiemelyje. 
Edukacinis atrakcionas „Laikas ir žaidimai”. Muzie-
jaus parke įrengtos 8 lauko žaidimo aikštelės. Vai-
kai, tėvai ir seneliai gali žaisdami mokytis. Ateik į 
muziejų ir žaisk!

LDM PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA
Liepų g. 33, II-VI 12-18 val., VII 12-17 val.

Veikia parodos: Sofijos Kanaverskytės jubilieji-
nė, kūrybos 50-mečio, tekstilės darbų paroda „Lie-
tuvos valdovai” - pristatoma Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų atvaizdų serija; dailininkų 
Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko paroda 
„Mūsų turtas” (abi iki 08 30). 

PALANGOJE
„RAMYBĖS” KULTŪROS CENTRAS

Vytauto g. 35, tel. 8 648 46042

29 d. 20 val. „Sensual Duo”. Italijos akordeono 
virtuozai.


