
ŠEŠTADIENIS, SPALIO 3 D.
 s”Švyturio” arenoje (Dubysos g. 10) šeštadienį nuo 10 iki 17.30 

val. ir sekmadienį nuo 10 iki 16.30 val. tarptautinė kačių paroda. Į Lietuvos 
felinologų draugijos “Bubastė” organizuojamą renginį kviečiama atvykti su 
šeima - parodoje dalyvaus apie 200 įvairių veislių švelniakailių murklių iš 
Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Suomijos Italijos, todėl kiekvienas šeimos 
narys galės išsirinkti savo favoritę. 

 sPrie PC „Studlendas“ 11.30 val. startuoja „Šeimų bėgimas“. Bėgikai finišuoja Melnragėje (distancija 
– 2 km)

 sLėlių teatre (Vežėjų g. 4) šeštadienį 12 val. ir sekmadienį 12 bei 14 
val.  premjera – lėlių vaidinimas vaikams nuo 3 m. “Coliukė”, rež. D. Savickis. 
„Coliukė”  man -  vienas gražiausių, jautriausių ir labiausiai įsiminusių vaikystės 
kūrinių. Tai istorija apie vienatvę, gyvenimo išbandymus, laimės paieškas. Visi 
mes tai patiriame“,  - kalbėjo režisierius. D. Savickis spektaklius kuria drauge 
su savo žmona dailininke Angelina Furmaniuk- Savickiene, šviesų dailininku 
Tomu Zinkumi, aktoriais Monika Mikalauskaite ir Vytautu Kairiu.  Kūrybinės 
spektaklio formos paieškos menininkams padiktavo klasikinę lėlių-marione-
čių spektaklio formą. „Coliukės trapumui išreikšti norėjosi tūrio. Taip atsirado iš 
modelino nulipdytos  lėlės, kurias aktoriai valdo vielutėmis“, - sakė D. Savickis. 

 sBendruomenės namuose (Debreceno g. 48) 12 val. Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai – 
Klaipėdos senjorų mėgėjų meno kolektyvų koncertas – vakaronė “Nupinsime vainiką iš šokių ir dainų”.

 sMelnragės žiede nuo 12 iki 15 val. vyks šventė „Šeimos pramogų uostas“. Dalyvius džiugins VšĮ „Links-
mosios pėdutės“ kaniterapiniai (bendravimo su šunimis) pasirodymai, šokio teatro „Padi dapi fish“ spektaklis 
„Lopšinė“ bei klounų teatro „Dulidu“ programa. Šventėje dalyvaus Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato atstovai ir jų bičiulis Amsis, kviesiantys dalyvauti loterijose, nusifotografuoti ant policijos keturračio 
ar motociklo, tėveliams siūlomas prevencinis daiktų žymėjimas. Šventės metu vaikus vilios batutai ir daugybė 
kūrybinių–edukacinių dirbtuvių. Renginio metu scenoje dainuos ir šoks Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 
kolektyvai. Tėveliai bus kviečiami dalyvauti disko šokių „flashmobe“, senelių lauks Klaipėdos rajono ūkininkai, o 
vaikai jėgas galės išbandyti paspirtukų varžybose ar šokių ringe. Šventės dalyvių akis džiugins kolekcionieriai.

 s I. Simonaitytės bibliotekoje (Herkaus Manto g. 25) Klaipėdos 
knygų mugė. 12 val. Periodikos skaitykloje – V. Šapurovo ir D. Ausėnaitės  kny-
gos “Pokalbiai apie seksą” pristatymas, dalyvaus autoriai. 15 val. Viannos Stibal 
knygos „Teta gydymas“ pristatymas, dalyvaus teta metodo specialistai-gydūnai. 
13 val. Konferencijų salėje A. Kanoverskytės-Sučylienės kūrybos rinktinės “Pilnas 
ilgesio gyvenimas” pristatymas,  dalyvaus autorė, KU doc. dr. M. Šidlauskas, 
autorės dukra poetė J. Sučylaitė. 14 val. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 
pristatys Editos Barauskienės knygą “Tolminkiemio sodininkas”. 16 val. bus rodomas filmas pagal R. Okawos 
knygą “Amžinybės dėsniai”.  

 sKlaipėdos miesto santuokų rūmuose (S. Šimkaus g. 11) 14 val. (nuo 13 val. prasidės dalyvių 
registracija bei fotosesija) Auksinių vestuvių šventė. Pirmą kartą Klaipėdoje organizuojamame renginyje dalyvaus 
60 porų. Į šventę buvo kviečiamos visos senjorų poros, kurios 2015 metais  švenčia savo Auksines vestuves, ar 
kurios prieš 2-3 metus  jas jau atšventė bei kurioms iki bendro gyvenimo 50-mečio likę vos keleri metai. San-
tuokos sukaktuvininkus sveikins populiarūs muzikos atlikėjai, sutuoktiniai kartu pakels šampano taures ir bus 
iškilmingai apdovanoti oficialiais miesto mero Vytauto Grubliausko sveikinimo raštais.

 s”Kultūros fabrike” (Bangų g. 5A) Vilniaus dokumentinių filmų fes-
tivalis. 18 val. “Casa Blanca” (rež. A. Maciuszek, Lenkija, Meksika, Kuba, 2015 
m.). Šiame subtiliame gyvenimą stebinčiame filme vaizduojama Kasablanka 
- ties Havanos įlanka įsikūręs žvejų kaimelis. 76-erių metų Nelsa ir 37-erių jos 
sūnus Vladimiras dalinasi kambarėliu viename sename name. Nelsa – pusiau 
paralyžiuota, ji sunkiai vaikšto. Vladimiras turi Dauno sindromą ir beprotiškai 
domisi pasauliu, todėl dienų dienas leidžia šmirinėdamas po apylinkes, gerda-
mas romą ir linksmindamasis su vietiniais žvejais, o namo grįžta tik vėlyvomis 
popietėmis, kad pagelbėtų senai motinai. 20 val. “Bananiniai blynai ir lipnūs 

ryžiai” (rež. D. Veldhuizen, Olandija, Laosas, 2015 m.). Kai kuprinėmis nešini keliautojai atvyksta į mažytį Šiaurės 
Laoso kaimelį ieškodami tradicinės patirties, vietiniai gyventojai atranda Vakarų atrakcijas. Susitinka du vienas 
kito geidžiantys pasauliai. 

 sKlaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre (Danės g. 19) 18.30 val. operetė P. Abraham 
“Balius Savojoje”, rež. R. Kaubrys. Jaunavedžiai Madlena ir Aristidas grįžo iš vestuvinės kelionės, trukusios 
metus. Jie laimingi, nes pirmą vakarą namuose praleis drauge. Tačiau pasipila įvykiai, jie sutrikdo tolesnį 
poros gyvenimą. 

 s”Kultūros fabrike” 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro 
spektaklis “Paukštyno bendrabutis”, rež. V. Masalskis. Vienos 
dalies pjesėje pasakojama apie paukštyne dirbančias vištų 
fasuotojas, kurių kasdienybė - blauzdelės, skrandukai, faršas. 
Pjesės veiksmas vyksta bendrabutyje, kuriame šios moterys 
gyvena. Darbas – bendrabutis, bendrabutis – darbas. Tačiau 
viena diena, prasidėjusi įprastai, baigiasi netikėtai. Režisierius 
sako, kad pagrindinė pjesės tema - moters ir moteriškumo nai-
kinimas, moters intymumo, motiniškumo, jos individualumo 
nuvertinimas. „Bendrabutis, apie kurį kalbame, stovi ir mažame 
kaime, ir didmiestyje. Čia nesvarbu nei šalys, nei tautybės. Tokie 
bendrabučiai – ir pačiuose mumyse. Pjesės personažai mums 
kalba abejingos, save naikinančios tikrovės kalba. Susiduriame 
ir su komiška, ir su tragiška nemylimos moters tikrove, kurioje – ir vyras, ir kitos moterys. Jos nepajėgios pabėgti 
iš šios erdvės. Jos kenčia, bet nedrįsta ar nemoka sau paaiškinti, kodėl taip yra“, - teigia V. Masalskis. 

SEKMADIENIS, SPALIO 4 D.
 sŽvejų rūmuose (Taikos pr. 70) 12 val. jaunimo teatro “Be durų” linksmos istorijos vaikams ir suaugu-

siesiems “Mikė Pūkuotukas”, rež. A. Juškevičienė. Spektaklyje vaidinamos pačios smagiausios istorijos, kuriuose 
dalyvauja geriausi Mikės draugai - Paršelis, Triušis, Tigras, Asiliukas Nulėpausis ir, žinoma, išmintingoji Pelėda. 
Čia daug smagios muzikos, šokių ir dainų.

 sKlaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre 12 val. “Tinginėlių kaimas” - muzikinė pasaka 
vaikams pagal Vytauto V. Landsbergio knygą „Tinginių pasakos“, rež. R. Bunikytė. Spektaklio scenografija - ste-
buklingas virvinis miškas, kuriame ant samanų sėdės bei miško gyventojais taps ir patys spektaklio žiūrovai. 
Spektaklis vaidinamas dviejuose teatro Kolonų salės aukštuose, kur nuotykių parko akrobatus primenantys 
teatro aktoriai žais tarp virvinių laipynių. Futuristinius „Tinginėlių kaimo“ personažus atskleisti ir paryškinti padės 
ypatinga spektaklio muzika – elektroakustinės fantazijos. 

 sLietuvos jūrų muziejuje 12 ir 15 val. Mokytojų dienos proga - nemokami delfinų pasirodymai 
mokytojams (kasoje pateikti darbo pažymėjimą). 13.30 val. Jūros salėje pedagogai kviečiami į renginį „Delfinai 
sveikina mokytojus!” - aptarti muziejaus ir ugdymo įstaigų bendradarbiavimo galimybes. Muziejaus edukatoriai 
supažindins su teikiamų edukacinių užsiėmimų įvairove. Rekomenduojama į delfinariumą keltis 13 val. keltu 
iš Senosios perkėlos.
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TEATrAI
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, www.tiketa.lt

8 d. 18 val. M. Duras „Savanos įlanka“.
9 d. 18 val. P. Zelenkos „Paprastos beprotybės 
istorijos“.

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATrAS

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

3 d. 18.30 val. P. Abraham operetė „Balius Savo-
joje“.
4 d. 12 val. muzikinė pasaka vaikams „Tinginėlių 
kaimas“.
8 d. 18.30 val. Gioacchino Rossini „Sevilijos kir-
pėjas“.

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

3 d. 12 val., 4 d. 12, 14 val. lėlių vaidinimas vai-
kams nuo 3 metų pagal Hanso Kristiano Anderse-
no pasaką „Coliukė“. 

PArODOS
KULTŪrŲ KOMUNIKACIJŲ CENTrO  

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

III-VII 11-19 val.

3, 10 d. 11 val. Pinhole: meistrystė ar menas. 
Fotokūrybos užsiėmimų metu meistrausim Pin-
hole kameras, aiškinsimės tokios fotografavimo 
technikos triukus bei susipažinsime su nuotraukų 
ryškinimo virtuve. Užsiėmimo lektorius fotomeni-
ninkas Artūras Šeštokas. Šeimoms su vaikais nuo 
14 metų ir jaunimui.
24 d. 11 val. Stiklo ir vaško namai. Kūrybinis užsi-
ėmimas tamsių vakarų baubams išvaikyti. Dienos 
tamsėja, vakarai ilgėja... Žvakių šviesa ir dekora-
tyvus namų atributas su užkalbėjimais - tai, kas 
kuria jaukumą buityje. Pasižvalgę po I. Stulgaitės-
Kriukienės ir R. Kriuko meninio stiklo parodą „Švy-
tėjimas“, užsiimsime dekoratyvia stiklo puošyba ir 
žvakių raižyba. Šeimoms su vaikais nuo 8 metų ir 
jaunimui.
Edukaciniai užsiėmimai mokami, būtina išanks-
tinė registracija el. paštu edukacija@kkkc.lt arba 
telefonu (8 46) 313691.
Veikia parodos: Lietuvos dailininkų sąjungos 
Klaipėdos skyriaus parengta tapybos darbų 
paroda „Visos kartos“, skirta LDS 80-mečiui; Al-
gimanto Aleksandravičiaus jubiliejinė fotogra-
fijos paroda „Sugrįžimai - veidai ir ne tik...“; 
Edvardo Malinausko tapybos darbų paroda 
„Marinisto ruduo“ (visos iki 10 11).

KLAIPĖDOS GALErIJA
Bažnyčių g. 6

Veikia Narvos miesto (Estija) dailininkų aso-
ciacijos „Vestervali“ paroda „Narvos mozaika“ 
(iki 10 22).
Filialas PC „Herkaus galerija“ (Herkaus Manto g. 22, II a.)

Veikia vilnietės grafikės Editos Suchockytės par-
oda „Begalybė“ (iki 10 21).

„SI:SAID“ GALErIJA
Galinio Pylimo g. 28

Veikia skulptoriaus Žilvino Landzbergo paroda iš 
serijos „r didžioji“ (iki 10 04).

rŪTŲ GALErIJA
Danės g. 9

Veikia Alvydo Stausko jubiliejinė tapybos ir akva-
relės darbų paroda „Nostalgija peizažui“ (iki 10 
07).

TAUTODAILĖS SALONAS „MArGINIAI“
Sukilėlių g. 4

Veikia Svetlanos Gorenko tapybos darbų paroda 
„Harmonija“ (iki 10 30).

ŽEMAITIJOS DAILININKŲ  
SĄJUNGOS GALErIJA

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

Veikia kaunietės tapytojos ritos rimšienės paro-
da „Skraidančios mintys“ (iki 10 15).

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.

M ArT GALErIJA
Turgaus g. 9

Veikia Algirdo Taurinsko darbų paroda. 

rENGINIAI
KLAIPĖDOS KONCErTŲ SALĖ 

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

Šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzika“

4 d. 14 val. Tarptautinei senjorų dienai. „Roman-
tiškas vaizdelis“. Choras „Aukuras“, Aleksas Mažo-
nas (pantomima). Nemokamai.

Kiti renginiai

6 d. 18 val. kamerinio orkestro „Sinfonietta Riga“ 
medinių pučiamųjų kvinteto ir Rygoje gyvenančio 
lietuvių saksofonininko Arvydo Kazlausko muziki-
nė programa „Egzotiniai šokiai“ 
10 d. 19 val. „Domino“ teatro komedija „Prima-
donos“.
13 d. 18 val. teatro „Kitas kampas“ improvizacijų 
spektaklio „Durys“ premjera.

BENDrUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48

3 d. 12 val. Klaipėdos senjorų meno kolektyvų 
koncertas - vakaronė „Nupinsime vainiką iš šokių ir 
dainų“. Nemokamai.

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

3-4 d. tarptautinė kačių paroda.
9-11 d. tarptautinė grožio ir stiliaus industrijos 
paroda „Grožis 2015“.

„KULTŪrOS FABrIKAS“
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

3 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis 
„Paukštyno bendrabutis“. 

KLAIPĖDOS KULTŪrŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTrAS

Meno kiemas, Daržų g. 10

Praktinių užsiėmimų ciklas „KKKC menų platfor-
ma“. 10 05-11 26, pirmadieniais, 18-21 val. 
trimatės (3D) vizualizacijos kūrimas, lekt. R. Liau-
gminas (reikalavimai dalyviams: nešiojamasis 
kompiuteris, vidutinės matematikos ir geometrijos 
žinios).
10 06-11 03, antradieniais, 18-19.30 val. 
interjero pradžiamokslis: mažos kvadratūros gy-
venamosios erdvės funkcija ir estetika, lekt. V. 
Alšauskas (būtinas motyvacinis laiškas su būsto 
nuotraukomis ir planu el. p. inga@kkkc.lt).
8-29 d., ketvirtadieniais, 18-19.30 val. gra-
finio dizaino pradžiamokslis, lekt. L. Jaruševičiūtė 
(rekomenduojama turėti nešiojamąjį kompiuterį).
Užsiėmimai mokami, dalyvių skaičius ribotas. 
Būtina registracija el. p. inga@kkkc.lt, tel. 8 618 
14506.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪrOS CENTrAS
Daržų g. 10

Veikia tautodailininkės Liucijos Kudžmienės par-
oda „Lėlės tautiniais kostiumais“ (iki 10 27).
Pirmadieniais 10 ir 11 val. užsiėmimai besi-
laukiančioms ir kūdikius auginančioms šeimoms 
„Tradicinės lopšinės ir žaidinimai“. Registracija, inf. 
tel. (8 46) 312113.
Antradieniais 18 val. visiems, norintiems dai-
nuoti liaudies dainas, - Tradicinių dainų klubas. 
Nemokamai.
Trečiadieniais 15 val. Senjorų metai Klaipėdo-
je. Rankdarbių erdvė; tekstilė buityje. Pokalbiai 
ir praktiniai užsiėmimai (nemokamai), tel. (8 46) 
310022. 

Ketvirtadieniais 19 val. tradicinių šokių klubo 
„Vožinis“. Nemokamai.

TAUTINIŲ KULTŪrŲ CENTrAS
K. Donelaičio g. 6B

16 d. 16 val. Šiaulių Šv. Petro ir Povilo cerkvės 
šventiko Olego Štelmano kūrybos vakaras ir nuo-
traukų parodos „Biblijos pėdomis“ atidarymas. 
Organizuoja baltarusių bendrija „Krynica“. Nemo-
kamai.

LCC TArPTAUTINIS UNIVErSITETAS
Kretingos g. 36

17-18 d. Michealsen centre vyks specializuota 
paroda „Vestuvės ir šventės 2015“.

KLAIPĖDOS APSKrITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

1-3 d. trečioji Klaipėdos knygų mugė. 3 d. 12 val. 
Periodikos skaitykloje V. Šapurovo ir D. Ausėnaitės 
knygos „Pokalbiai apie seksą“ pristatymas. 13 val. 
Konferencijų salėje A. Kanoverskytės-Sučylienės 
kūrybos rinktinės „Pilnas ilgesio gyvenimas“ 
pristatymas. 14 val. E. Barauskienės knygos „Tol-
minkiemio sodininkas“ pristatymas. 15 val. Peri-
odikos skaitykloje V. Stibal knygos „Teta gydymas“ 
pristatymas. 16 val. filmas pagal R. Okawa knygą 
„Amžinybės dėsniai“.
Galerijoje 13L veikia Antano Garjono piešinių ir 
tapybos paroda „Viksvos“ (iki 10 14).
7 d. 17.30 val. Gerlacho palėpėje vyks vakaras-
koncertas „Literatūrinis džiazas“. Dalyvaus poetė 
Dalia Bielskytė, režisierius, teatrologas, huma-
nitarinių mokslų daktaras prof. Petras Bielskis ir 
pianistas Marijus Kučikas.

8 d. 17 val. konferencijų salėje vyks Petro Gintalo 
ir jo bičiulių parodos „Medalių žmogus“ atidary-
mas. Dalyvaus: prof. Petras Gintalas ir doc. Remi-
gija Vaitkutė, gros bardas Romualdas Miškinis. 
8 d. 19 val. kavinėje „Pauzė“ filmas „Lo sceicco 
bianco/Baltasis Šeichas“ (1952 m., Italija, kome-
dija, angl. subt.).
15 d. 19 val. kavinėje „Pauzė“ filmas „Zeit der 
kanibalen“ („Kanibalų metas“) (2014 m. Vokietija, 
drama, liet. subt.).

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Pempininkų filialas, Taikos pr. 79/81A

3 d. 13 val. stalo žaidimų popietė vaikams ir 
suaugusiems su Vakarų žaidimų klubo komanda. 
Renkamės kiekvieną pirmąjį mėnesio šeštadienį. 
Daugiau informacijos tel. (8 46) 346301.
8 d. 17.30 val. psichologės Andromedos Kur-
batovienės paskaita „Bendravimas šeimoje: kaip 
išsaugoti jaukią emocinę atmosferą“. Paskaita 
nemokama.
13 d. 16 val. Elektroninės knygos kūrimo užsiė-
mimai: skaitmeninė iliustracija ir maketavimas. 
Užsiėmimai nemokami, registracija tel. (8 46) 
346301. Užsiėmimai nemokami. 
15 d. 17.30 val. savanorystės programos „Big 
Brothers Big Sisters“ pristatymas bei naujų sava-
norių registracija. 

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

Veikia Dalios Kirkutienės meno studijos dalyvių 
tapybos darbų paroda „Ir aš galiu piešti“ (iki 10 
19). Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

 sMarijos Taikos Karalienės bažnyčios bibliotekos patalpose (Rumšiškės 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, jų artimieji, bet ir specialistai, 
dirbantys su nuo alkoholio priklausomais žmonėmis, ir kiti. 

 sKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 14 val. Tarptautinei senjorų dienai: koncertas “Romantiškas vaizdelis”.  
Choro “Aukuras” vadovo ir dirigento A. 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.  “Romantiškas vaizdelis” vyks retrokavinėje, kuria 
trumpam taps Koncertų salės scena. Pasak vaidinimo režisieriaus N. Gedmino, yra tokių vietų, kuriose žmonės 
susitinka, bendrauja, ir bendravimas kartais perauga į kažką daugiau. Viena tokių, žinoma, yra kavinė. Renginys 
nemokamas.

 sKlaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštėje (Sportininkų g. 46) 15 val. 
Lietuvos futbolo A lygos čempionato rungtynės: “Klaipėdos granitas” – Klaipėdos “Atlantas”.

 s”Kultūros fabrike” - Vilniaus dokumentinių filmų fes-
tivalis. 18 val. “Vilkų gauja” (rež. C. Moselle, JAV, 2015 m.). Broliai 
Angulo gyvena pietinėje Rytų Manheteno dalyje, tėvai juos 
augina atskyrę nuo visuomenės – užrakinę bute. Apie išorinį 
pasaulį berniukai sužino iš filmų. 20 val. “Pasaulis ant sofos” (rež. 
S. de Pauw, Prancūzija, 2015 m.). Georges Federman - psichiatras. 
Mažyčio jo kabineto sienas dengia iškarpos - tarsi jis būtų nusi-
kaltimų tyrėjas, besižavintis pasaulyje vykstančiais skandalais. 
O ryškiaspalviai, karingais šūkiais išmarginti jo marškinėliai lyg 
metų laikus žymi filmo scenų kaitą. Šalia šios įspūdingos asmenybės matome nenutrūkstamą pacientų srautą... 

PIrMADIENIS, SPALIO 5 D.
 s”Kultūros fabrike” 19 val. specialus seansas mokytojams “Pamoka” (mokytojams nemokamai, būtina 

registruotis el. p. info@kepa.lt) (2014 m., Bulgarija, Graikija). Bulgarijos provincijos mokykloje vyksta pamoka. 
Sąžininga pedagogė Nadežda bando išsiaiškinti, kuris iš klasėje sėdinčių vaikų vagia kitų pinigus. Ji tikisi, kad 
nubaustą klasės draugą pamatę vaikai išmoks gyvenimo pamoką. Po darbo pati Nadežda atsiduria ypač ne-
malonioje situacijoje. Anglų kalbos mokytoja nenori, kad jos vaikai vogtų, tačiau gyvenimas priverčia ją priimti 
panašius sprendimus. Filmas pripažintas geriausiu San Sebastiano kino festivalio konkursinėje programoje 
„Nauji režisieriai“. 

ANTrADIENIS, SPALIO 6 D.
 sKoncertų salės I a. fojė 18 val. “Egzotiniai šokiai”. Progra-

moje susitiks Latvijoje gerai žinomo kamerinio orkestro “Sinfo-
nietta Riga”  medinių pučiamųjų kvintetas ir Rygoje gyvenantis 
lietuvių saksofonininkas Arvydas Kazlauskas. “Egzotinių šokių“ 
branduolį sudaro su egzotiškais kraštais susijusi, įdomių ritmų 
pripildyta muzika. Koncerte išgirsime Alžyro, Kubos, Vengrijos, 
Prancūzijos autorių kūrinius bei kelionių įspūdžius aranžuotėse. 
Skambės ir nuotaikingas jaunosios kartos latvių kompozitoriaus 
Jekabo Nimanio kūrinys, A. Kazlausko iniciatyva specialiai 

parašytas šiai muzikantų sudėčiai. Taip pat Marc Eychenne, Lee Hyla, Jean Francaix, Darius Milhaud ir Paquito 
D’Rivera kompozicijos. Jose saksofoną girdėsime tiek solisto, tiek lygiaverčio ansamblio dalyvio vaidmenyse. 

TrEČIADIENIS, SPALIO 7 D.
 sŽvejų rūmuose 19 val. Klaipėdos pilies teatro vaidinimas “Drauge Širvy, jūs visiškai teisus” pagal A. 

Daškaus pjesę “Toks velnioniškai vienas”, rež. A. Vizgirda. Sovietmečiu į valdžią prasimušusi „chebrytė“ lietuvius 
vorele tempė į „šviesų komunizmo rytojų“, nors buvo aišku, kad tas rytojus – blefas, ir kad patys tempėjai neturi 
jokių idealų. Baisi fantasmagorija. O dabar? Kur mūsų idealai, kokie jie?.. Komercinių televizijų ir radijo laidos 
kiekvieną dieną mums kala į galvas, kad reikia gyventi paprasčiau, į viską žiūrėti lengviau...Gal visi šitie „prote-
liavimai“ apie sąmonę ir pasąmonę, asmenybių susiskaldymus, nuopuolį iš tiesų yra tik niekai? Gal tikrai reikia 
gyventi paprasčiau, miegoti, valgyti, plepėti, kad tik, gink Dieve, nepasiliktum vienas su savo siela. 

 s”Kultūros fabrike” 19 val. kino klubas “8 ½” kartu su Švedijos 
ambasada pristato specialų seansą,  skirtą švedų karališkosios poros vizitui į 
Lietuvą,  nemokamą filmo peržiūrą „Belvilio kūdikis“  (2013 m.). Filmo režisierė 
Mia Engberg jaunystėje gyveno Paryžiuje, mylėjo maišto ir laisvės kupiną 
gyvenimą bei vagišių Vincentą. Bet jis išėjo. Mia manė, kad Vincentas miręs. 
Vis dėlto po aštuonerių metų buvęs mylimasis prašo padėti prisiminti praeitį, 
nes kalėjime iš jo buvo atimta bet kokia galimybė jausti. Klausant telefoninių 
pokalbių nuotrupų prieš akis ima vertis užmarštin nugrimzdusi dviejų žmonių meilės istorija. 

KETVIrTADIENIS, SPALIO 8 D.
 sŽvejų rūmuose 18 val. Klaipėdos dramos teatro spektaklis M. Duras “Savanos įlanka”, rež. S. Jačėnas. 

Spektaklis apie amžinąją meilę, apie skausmingus prisiminimus, apie gyvenimą be praeities. Pagrindinė herojė 
aktorė Nijolė Sabulytė vaidina pagyvenusią damą – buvusią aktorę, kuri nenori prisiminti praeities, labai svarbios 
kitai, jaunesnei moteriai. Paaiškėja, kad pastaroji yra tos damos anūkė. Jos motina nusižudė ten, kur rutuliojasi 
veiksmas – Savanos įlankoje.

 sKlaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre 18.30 val. G. Rossini komiška opera “Sevilijos 
kirpėjas”, rež. E. Domarkas. Operos veikėjai charakterizuojami šmaikščia lengva muzika. Pirmajame veiksme 
Figaro charakteris atskleidžiamas linksma greitakalbe kavatina. Visų pagrindinių veikėjų partijos virtuozinės, 
reikalaujančios puikios koloratūrinio vokalo technikos. Veiksmingose ansamblių scenose sukoncentruojama 
siužeto intriga, kurios narpliojimas sukuria komišką atmosferą ir smagią nuotaiką.

PENKTADIENIS, SPALIO 9 D.
 sLėlių teatre 18 val. koncertas visai šeimai “Niekados nesakyk niekados nesakyk niekados”, rež. V. Kairys.

 sŽvejų rūmuose 18 val. Klaipėdos dramos teatro spektaklis 
P. Zelenkos “Paprastos beprotybės istorijos”, rež. D. Rabašauskas. Tai 
tarsi juodoji komedija, kurioje nerasite absoliučiai nieko „juodo“ – vien 
geraširdišką, su niekuo pasaulyje nesupainiojamą čekišką humorą, 
atveriantį kasdienybės siurrealizmą. Spektaklio herojai tokie vieniši, 
taip išsiilgę kito žmogaus artumo ir meilės, kad nuo savo vienatvės 
tiesiog kraustosi iš proto. Kraustosi tyliuoju būdu – be teatrališkų aistrų, 
paprastai ir buitiškai. Ir  – kiekvienas savaip... Jie elgiasi beprotiškai, 
desperatiškai bandydami išsiveržti iš savosios vienatvės, krečia neįti-
kėtinas kvailystes – ir ką jie bedarytų, viskas tik blogyn... Nes bepročiai, 
ko gero, visai ne jie – beprotiška pati kasdienybė, pats gyvenimas. 

 sKlaipėdos valstybinio muzikinio teatro Kolonų salėje 18.30 val. koncertas “O, mielas 
drauge”. Kameriniame koncerte Muzikinio teatro solistai ir instrumentinis ansamblis atliks ištraukas iš G. Ku-
previčiaus miuziklų “Ugnies medžioklė su varovais”, “Devynbėdžiai”, “Veronika“, K. Antanėlio miuziklo „Meilė ir 
mirtis Veronoje“, V. Ganelino „Velnio nuotaka“, R. Radzevičiaus roko operos „Jūratė ir Kastytis“ bei kitų.

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje, Turgaus g. 8

11 07 d. KU galvosūkių mėgėjų klubas „Azartas“ 
kviečia į „Protų kovas“ senjorus.

Girulių filialas, Šlaito g. 10A

Klaipėdos krašto akvarelininkų paroda „re-
gėjimai“ (iki 10 10).

KLAIPĖDOS KArILIONAS
Liepų g. 16

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

KINAS
„FOrUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Kung Fu triušis: ugnies valdovas“ (dubl. liet., 
V) - 2D: 10.30, 15.15 val., 3D: 13.05, 17.25 (sean-
sas nevyks 3 d.) val.
„Marsietis“ (nuotykių, mokslinė fantastika, 
N-13) - 2D: 10.20, 15.30, 18.20 (vyks 6, 7 d.) val., 
3D: 12.40, 18.20 (nevyks 6, 7 d.), 21.20 (nevyks 6 
d.), 21.40 (vyks 6 d.) val.
„Transporteris: visu greičiu“ (kriminalinis, 
N-13) - 13.40, 15.55, 19.35, 21.50 val.
„Juodosios mišios“ (kriminalinė veiksmo drama, 
N-16) - 18.10, 20.50 val.
„Pasivaikščiojimas“ (komedija, nuotykių, trile-
ris, N-13) - 3 D: 6 d. 19 val., 7, 8 d. - 21.40 val.
„Penas: nuotykiai Niekados šalyje“ (nuotykių, 
N-7) - 3D: 7 d. 18.30 val.
„Dėdė, rokas ir Nida“ (LT, nuotykių komedija, 
N-13) - 11, 16.20, 18.50, 21.30 val.
„Everestas“ (trileris, N-13) - 2D: 21.40 val., 3D: 
13.30, 16.10, 19 val.
„Oi, laivas dingo!“ (dubl. liet., V) - 10.10, 12.10, 
14.15 val.
„Bėgantis labirintu: išbandymai ugnimi“ 
(veiksmo trileris, N-13) - 10.50, 15.40, 21.10 (se-
ansas nevyks 3, 7, 8 d.) val.
„Naujokas“ (romantinė komedija, N-13) - 13, 
18.30 (nevyks 3, 6, 7 d.) val.
„Išvirkščias pasaulis“ (dubl. liet., V) - 3, 4 d. 
10.40 val.

„KULTŪrOS FABrIKO“ KINO SALĖ

Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

2-4 d. Vilniaus dokumentinių filmų festivalis. 3 d. 
18 val. „Casa Blanca“ (2015 m., Lenkija, Meksika, 
Kuba); 20 val. „Bananiniai blynai ir lipnūs ryžiai“ 
(2015 m., Olandija, Laosas). 4 d. 18 val. „Vilkų 
gauja“ (2015 m., JAV); 20 val. „Pasaulis ant sofos“ 
(2015 m., Prancūzija).

MUZIEJAI
LDM PrANO DOMŠAIČIO GALErIJA

Liepų g. 33, II-VI 12-18 val., VII 12-17 val.

Veikia paroda „Carlas Knaufas - Nidos tapytojas“ iš 
Rytprūsių krašto muziejaus (Liuneburgas, Vokieti-
ja) ir privačių Vokietijos kolekcijų (iki 11 22). 

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

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

Delfinai sveikina mokytojus! Spalio 4 d. 12 
ir 15 val. - nemokami delfinų pasirodymai mo-
kytojams. Taip pat 4 d. mokytojai kviečiami Jūrų 
muziejuje aptarti muziejaus ir ugdymo įstaigų 
bendradarbiavimo galimybes (vykti 13 val. keltu 
iš Senosios perkėlos).
Spalio mėnesį delfinų pasirodymai ir nemokamos 
kūrybinės dirbtuvės šeimoms penktadienį-se-
kmadienį 12, 15 val.

KLAIPĖDOS LAIKrODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12, tel. 410413, 410417 el. p. klm@takas.

lt, II-VI 12-18 val., VII 12-17 val.

Veikia parodos: „Istoriniai rūmų laikrodžiai“, „Lai-
krodžių muziejaus pastato istorija XIX - XX a.“, 
„Barokas - stebuklinga Š. Bulio technika“. 
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!

cmyk


