
ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 21 D.
 sLėlių teatre (Vežėjų g. 4) 12 val. premjera - spektaklis vaikams nuo 3 m. „Kas tu?“, rež. Jūratė Trimakaitė. 

Spektaklio idėja kilo, kai režisierei į rankas pakliuvo vaikiška Marce Lopez knygelė „Kas tu?“ Joje pasakojama, 
kaip ant suoliuko parke prie berniuko prisėdo Kažkas. Nesimpatiškas ir sekiojo visur iš paskos...

 sKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 18 val. Lietuvos Respublikos Karinių oro pajėgų ir Jungtinės Karalystės 
Karališkosios divizijos orkestrų šventinis koncertas, skirtas lapkričio 23-iąją minimai Lietuvos kariuomenės 
dienai. 

 sMuzikiniame teatre (Danės g. 
19) 18.30 val. teatralizuotas koncertas 
„Romansų vakaras“, rež. Eglė Miškinytė. 
Romanso magija nuneš klausytojus 
ten, kur norisi būti mylimam ir pačiam 
mylėti, kur sunkus išsiskyrimo kartėlis ir 
neviltis pasimiršta. Nostalgija alsuojan-
čiame romanso pasaulyje gali kaip nie-
kur kitur atsiduoti ir leisti savo širdžiai 
tikėtis tos nepakartojamos ir kartais 
nesulaukiamos akimirkos, kai gali būti 
toks, koks nori, kai nebijai apnuoginti 
savo taip pažeidžiamos sielos. Kartais 
būna sentimentalu, bet viskas skaidru 
ir tikra... 

 s„Švyturio“ arenoje (Dubysos g. 10) 19 val. savo nau-
jausią programą pristatys vienas geriausių Rusijos humoristų 
Maksimas Galkinas. Komikas jau daugybę kartų viešėjo Lietu-
voje, yra didelis mūsų šalies gerbėjas. Pastaruoju metu dėl tam 
tikrų priežasčių atsidūręs už televizinio eterio ribų, šį rudenį 
Maksimas sugrįžta į mūsų šalį po trejų metų pertraukos. Publi-
kos numylėtinis čia jau turi savo tradicijų, mėgstamų viešbučių 
ir restoranų, kuriuos aplanko kaskart, kai atvyksta į Lietuvą. Pro-
fesionali M. Galkino karjera prasidėjo Boriso Brunovo Estrados 
teatre, kuriame gabų jaunuolį pastebėjo rusų humoro grandas 
Michailas Zadornovas ir pasiūlė gastroliuoti kartu.

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 22 D.
 sLėlių teatre 12 val. spektaklis visai šeimai „Raudonkepuraitė“, rež. Gintarė Radvilavičiūtė. Moderniai 

„suveltą“, komizmu, dramatizmu, kriminaliniais elementais ir muzikiniais intarpais pagardintą spektaklio 
siužetą pasakoja iš vilnos nuveltos, ryškios, spalvingos pirštininės lėlės.

 sMuzikiniame teatre 13 val. opera vaikams 
„Makaronų opera“, rež. Ramūnas Kaubrys. Tai vaikų 
pamėgtos „Bulvinės pasakos“ tęsinys. Kaip ir pirmoji, 
tai pasaka visai šeimai - vaikams nuo 3 iki 99 metų. 
Šįkart išbadėjusios pelės atvyksta į Italiją,  norėdamos 
sočiai krimstelėti makaronų. Makaronų karalystėje 
keistai susipina melas ir tiesa, meilė ir išdavystė, 
karas ir taika. Jaunasis makaronėlis Roberto, nors ir 
žiauriai bijodamas pelių, imasi vaduoti mylimosios. 
Kuo visa tai baigiasi? Pamatysite spektaklyje, kuriame 
Jūsų lauks daug smagios muzikos, dainų, šokių ir, be 
abejo, makaronų! 

 sKoncertų salėje 16 val. meditacinės muzikos koncertas „Ramybė gimsta... tyloje“. Tai muzika, sujun-
gianti Rytų ir Vakarų kultūras. Visais laikais jos vaidmuo buvo pakylėti sielas ir nuraminti protus. Pripažintas 
atlikėjas Massimo Ormea (Italija), ansamblis „OM“ (Latvija) ir styginių kvartetas „Musica Libera“ (Lietuva) 
kviečia jus pasinerti į gilią ir džiaugsmingą patirtį. Koncerto lėšos bus panaudotos labdarai.

 s„Švyturio“ arenoje 18 val. Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas“ 
- Panevėžio „Lietkabelis“. 

PIRMADIENIS, LAPKRIČIO 23 D.
 sMokslo ir meno festivalis „Restart“ (www.ku.lt, www.jurossvente.lt). Klaipėdos universiteto 

(KU) miestelio aikštėje 9.15 val. festivalio atidarymas. Lietuvos kariuomenės dienos proga iškilminga Lietu-
vos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono rikiuotė. Koncertų salėje 15 val. atidaroma paroda 
„Klaipėdos universitetui - 25“. KU miestelio aikštėje 17-19 val. šventinė programa - ekskursija „Su žibaline 
lempa po Klaipėdos senąsias kareivines“. 

 sŽvejų rūmuose (Taikos pr. 
70) 19 val. Klaipėdos pilies teatro 
premjera „Prisiminimai apie Kiaulių 
gatvės gyventojus“, rež. Alvydas 
Vizgirda. Įžanginis žodis kvailumo 
enciklopedijai. Inscenizacija pagal 
Juozo Grušo „Tris paradoksines 
noveles apie švarą“ ir Leonido An-
drejevo komediją „Monumentas“. 
Dalys: Monumentas. Konstancija. 
Burmistras. Architektas. Visi perso-
nažai yra išgalvoti ir neturi nieko 
bendro su realiais mūsų miesto 
gyventojais. O gal ir turi...

ANTRADIENIS, LAPKRIČIO 24 D.
 sMokslo ir meno festivalis „Restart“. Lopšelyje-darželyje „Rūta“ (I. Simonaitytės g. 25) 10-12 

val. baigiamasis projekto „Vaikystės knyga“ renginys. Kretingos meno mokykloje 15.30 val. KU Menų akade-
mijos dienos. KU Auloje 16 val. prof. dr. Danutės Petrauskaitės knygos „Lietuvių muzikinė kultūra Jungtinėse 
Amerikos Valstijose 1870-1990. Tautinės tapatybės kontūrai“ pristatymas. KU Baltijos regiono istorijos ir 
archeologijos instututo fojė 17 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus parodos „Žvejyba viduramžių 
Klaipėdoje“ pristatymas. 

 sKoncertų salėje 18 val. „Meilės ir vienatvės dainos“. Lietuvoje gyvenantis norvegų baritonas Steinas 
Skjervoldas kartu su kolegomis obojininku Robertu Beinariu, violončelininku Mindaugu Bačkumi ir pianiste 
Egle Andrejevaite pristatys subtilų prancūzišką aromatą skleisiančią programą. Šiuolaikiniai vokaliniai opu-
sai koncerte bus gretinami su instrumentiniais barokinės (Johann Sebastian Bach) ir romantinės (Frederic 
Bonzon) muzikos intarpais. 

 s„Švyturio“ arenoje 19.15 val. Klaipėdos „Neptūnas“ tęsia Europos taurės varžybas ir septintame 
ture susitinka su Jeruzalės „Hapoel Bank Yahav“ komanda iš Izraelio. Palaikykime savo miesto komandą!
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TEATRAI
KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS

Teatro g. 2. Bilietai parduodami Dramos teatro 
kasoje I-V  10-19 val., VI-VII 2 val. iki spektaklio. Inf. 
tel. (8 46) 314453. www.kldteatras.lt, www.tiketa.lt

21 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje I. Turgenev „Įna-
mis“.
22 d. 17 val. Mažojoje salėje K. Dragunskaja „Luna-
čiarskio lunaparkas“.
12 04 18.30 val., 6 d. 17 val., 9, 10, 23 d. 18.30 
val. Didžiojoje salėje - premjera „Karalienė Luizė“. 

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

21 d. 18.30 val. teatralizuotas koncertas „Roman-
sų vakaras“.
22 d. 13 val. opera vaikams „Makaronų opera“.
26 d. 18.30 val. operetė „Šikšnosparnis“.
Atšaukiamas 27 d. turėjęs vykti spektaklis „Vienos 
kraujas“. Bilietai grąžinami teatro kasoje. 
28 d. 18.30 val. šokio spektaklis „Altorių šešėly“. 
29 d. 13 val. opera vaikams „Bulvinė pasaka“. 

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

21 d. 12 val. spektaklis „Kas tu?“
22 d. 12 val. spektaklis „Raudonkepuraitė“.

RENgINIAI
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ 

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

24 d. 18 val. „Meilės ir vienatvės dainos“.
26 d. 18 val. koncertas visai šeimai „Pykšt, pokšt, 
šmaukšt“.
28 d. 11 val. spektaklis visai šeimai „Lagamino 
vaikai“.

Kiti renginiai

21 d. 18 val. LR Karinių oro pajėgų ir Jungtinės 
Karalystės Karališkosios divizijos orkestrų šventinis 
koncertas. Nemokamai.
22 d. 16 val. meditacinės muzikos koncertas „Ra-
mybė gimsta... tyloje“.
25 d. 19 val. juodojo humoro vakaras.
30 d. 19 val. „Domino“ teatro komedija „Vyrų laiš-
kai (elektrikui, tėvynei ir krepšiniui“.

KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI
Taikos pr. 70, tel. 300118, www.zvejurumai.lt, 
„Tiketa“, teatrai.lt; bilietų kasa dirba I-V 11-14,  

16-19 val. ir 2 val. prieš visus renginius

23 d. 19 val. Klaipėdos pilies teatro premjera. Ins-
cenizacija pagal J. Grušo noveles „Prisiminimai apie 
Kiaulių gatvės gyventojus“.
29 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų“ spektaklis 
vaikams „Atsikrausto kiaulė“. 16 val. Advento muzi-
kos vakarai „Pasalio šviesa“. Mišraus choro „Cantare“ 
koncertas.
I a. fojė veikia Jono Sąlygos fotografijų paroda 
„Jūra nepozuoja“. 

BENDRUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48

26 d. 14 val. popietė „Uždekime Advento žvakelę“. 
Dalyvauja etnologė Marija Radauskienė ir senjorų 
šokių kolektyvas „Zunda“. Nemokamai.

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

21 d. 19 val. Maksimas Galkinas. Naujausia pro-
grama.
22 d. 18 val. Lietuvos krepšinio lygos čempionato 
rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas“ - Panevėžio „Liet-
kabelis“.
24 d. 19.15 val. Europos taurės turnyro rungtynės: 
Klaipėdos „Neptūnas“ - Jeruzalės „Hapoel Bank Ya-
hav“ (Izraelis).

27 d. 20 val. Valerijaus Meladzės koncertas.
29 d. 17 val. Lietuvos krepšinio lygos čempionato 
rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas“ - Šiaulių „Šiauliai“. 

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

21, 22 d. Mados festivalis „IKRA MADA“.
25 d. 19 val. spektaklis pokštas pagal A. Čechovą 
„Meška“.
26 d. 16 val. diskusijų forumas „Kodėl žmonės 
dirba? Co-working kultūros galimybės ir grėsmės“. 
Nemokamai. Pranešėjas ir moderatorius Artūras 
Bulota.
26 d. 19 val. Kauno šokio teatro „Aura“ spektaklis 
„Monstras“  (chor. Samuel Mathieu, Prancūzija). 
Bilietus platina „Tiketa“ ir 1 val. prieš spektaklį ren-
ginio vietoje. 

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2

Šeimų ir jaunimo savaitgaliai. 21 d. 11 val. Auten-
tiškoji monotipija: pozityvas ir negatyvas. 28 d. 11 
val. Keramika ne smaližiams.
Edukaciniai užsiėmimai mokami (1,74 Eur, studen-
tams, mokiniams, asmenims su negalia, pensinin-
kams, pateikusiems dokumentą, - 0,87 Eur). Būtina 
registracija el. p. edukacija@kkkc.lt arba tel. (8 46) 
313691.
Ekskursijos ir alternatyvi edukacinė veikla grupėms 
trečiadieniais-penktadieniais (trečiadieniais 
nemokamos). Inf., būtina registracija tel. (8 46) 
313691, 8 602 21167, el. p. edukacija@kkkc.lt.

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

27 d. 17.30 val. grafikos kūrybinės dirbtuvės „Vi-
dus“: monotipija.
12 04 d. 17.30 val. grafikos kūrybinės dirbtuvės 
„Vidus“: lino raižinys.
Dirbtuvėms vadovaus grafikė Žaneta Jasaitytė (rei-
kia atsinešti marškinėlius ar medvilninį maišelį). Už-
siėmimai mokami (1 užsiėmimas – 8 Eur), dalyvių 
skaičius – iki 6 asmenų. Būtina registracija tel. 8 618 
14506 arba el. p. inga@kkkc.lt.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

Edukaciniai užsiėmimai šeimoms: 21, 28 d. 11 ir 
14 val. keramikos užsiėmimai „Molinės dovanos“. 
21, 28 d. 14 val. Dekoruok etniškai. Maišelio puo-
šimas. Registracija, inf. tel. (8 46) 310022.
28 d. 16 val. etnovakaras su jaunimo folkloro an-
sambliu „Mindrė“. 
30 d. 16.30 val. viešas seminaras „Laiko tiltu į Ma-
žąją Lietuvą“, skirtas Tilžės aktui paminėti. 
Pirmadieniais 10 ir 11 val. užsiėmimai besi-
laukiančioms ir kūdikius auginančioms šeimoms 
„Tradicinės lopšinės ir žaidinimai“. Registracija, inf. 
tel. (8 46) 312113. 17.30 val. Amatų kampas. Su-
sipažinsime su Klaipėdos krašto pirštinių mezgimo 
technikomis, raštais, spalvų derinimu (iki 12 07 d.). 
Registracija, inf. tel. (8 46) 310022.
Veikia paroda „Tradicinės Pasvalio krašto piršti-
nės“ (iki 2016 01 06). 

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

25 d. 16 val. Konferencijų salėje Kretingos meno 
mokyklos mokytojų ir mokinių koncertas „Rudens 
spalvos“. 26 d. 17 val. dr. Vasilijaus Safronovo 
monografijos „Nacionalinių erdvių konstravimas 
daugiakultūriame regione: Prūsijos Lietuvos atvejis“ 
pristatymas.
Kavinėje „Pauzė“ 26 d. 19 val. filmas „Scherben-
park/Šukparkis“ (2011/2012 m., Vokietija, drama).
I a. hole veikia Dariaus Chmieliausko fotografijų 
paroda „Tapatybės iliuzija“ - asociacijos Lietuvos 
neįgaliųjų forumo pristatomas ciklas (iki 11 30).

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

25 d. 11 val. Forumo teatro (VšĮ Menų ir mokymo 
namai) tęstiniai užsiėmimai jaunimui „Kibernetiniai 
karai“.

„Pempininkų“ filialas, Taikos pr. 79/81A

24 d. 10.30 val. edukacija ikimokyklinio amžiaus 
vaikams „Augu su knyga“.
26 d. 15 val. knygos „Ateitis jau atėjo“ pristatymas. 
Dalyvauja knygos autorius prof. dr. Jonas Grigas. 

Kalnupės filialas, Kalnupės g. 13

26, 27 d. 15 val. popietė „Makiažo pamokos jau-
noms merginoms“. Registruotis tel. (8 46) 366542, 
el. p. kalnupe@biblioteka.lt. Nemokamai.

Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Turgaus g. 8

26 d. 17.30 val. Romualdo Granausko (1939-
2014) atminimo vakaras „Raudonu ant balto“.

Vaikų skyrius, Danės g. 7

26 d. 15.30 val. atidaroma Klaipėdos miesto 
bendrojo ugdymo mokyklų neformaliojo 
ugdymo įstaigų mokinių darbų iš gamtinės me-
džiagos konkursas - paroda „Rudeninis dovanų 
dekoras“ (veiks iki 12 14).
Veikia literatūrinė paroda „2015 metų knygos 
rinkimai: vaikų knygų penketukas“ (iki 2016 
02 21). Kviečiame susipažinti ir balsuoti už labiau-
siai patikusią knygą www.metuknygosrinkimai.
skaitymometai.lt 

„Ruoniuko“ filialas, Kalnupės g. 13

23 d. 10.15 val. „Kalėdų pasakojimai“ – rytmetis 
vaikams. 
30 d. 15.30 val. edukacinis floristikos užsiėmimas 
5-9 kl. mokiniams „Rankų darbo knyga – geriausia 
dovana“.

TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

27 d. 16 val. renginys, skirtas M. Oginskio 
250-osioms gimimo metinėms paminėti.
28 d. 10-16 val. seminaras „Mano protėvių pali-
kimas“. Mokamas, registruotis tel. 400361, 8 614 
95100.

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: Remigijaus Treigio retrospektyvi-
nė paroda „Teritorijos: fotografijos 1987-2015“ 
(iki 2016 01 03); Viktoro Trublenkovo paroda 
„Fotografijos“ (iki 12 06).

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

Veikia dailininkės Nijolės Vilutienės grafikos ir 
piešinių paroda „Nuoga gamta“ (iki 12 10).

RŪTŲ gALERIJA
Danės g. 9

Veikia galerijos 6-erių metų gyvavimo proga 
parengta jungtinė Klaipėdos dailininkų Juozo 
Vosyliaus, Angelinos Banytės, Edvardo Mali-
nausko, Algirdo Vadoklio, Ernesto Žvaigždino, 
Petro Lukošiaus, Šarlotos Mockuvienės, Sva-
jūno Jurkaus naujausių darbų paroda (iki 12 09).

BAROTI gALERIJA
Aukštoji g. 1/Didžioji Vandens g. 2

27 d. 17 val. atidaroma vieno iškiliausių 20 a. an-
tros pusės Lietuvos tapytojų Jono Švažo (1925–
1976) tapybos darbų paroda, skirta autoriaus 
gimimo 90-mečiui. Bus pristatytas albumas  „Jonas 
Švažas“ (veiks iki 12 31). 

TAUTODAILĖS SALONAS „MARgINIAI“
Sukilėlių g. 4

Veikia Kristinos Sudeikienės veltinio paroda 
„garbanotos vilnos ruduo“ (iki 11 25).

„M ART“ gALERIJA
Turgaus g. 9

26 d. 17.30 val. atidaroma jungtinė dailės paroda 
apie šokį. Dalyvauja kino operatorius, režierius Algi-
mantas Mikutėnas. Bus rodomas dokumentinis fil-
mas apie šokėją Lorą Jodkaitę  „Lora“. Nemokamai.

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.

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

TREČIADIENIS, LAPKRIČIO 25 D.
 sMokslo ir meno festivalis „Restart“. KU Menų akademijos koncertų salėje 10-19 val. projektas 

„Fortepijono muzikos magija“. KU miestelio VI korpuse 17 val. renginys „Archyvų duris pravėrus“. Viešosiose 
erdvėse (M. Mažvydo al., K. Donelaičio skvere, Meridiano a., Atgimimo a., Teatro a., Tiltų g.) 17-19 val. meninis 
projektas - elgesio maršrutas „Klaipėdiečio kodeksas“. 

 s„Kultūros fabrike“ (Bangų g. 5A) 19 val. spek-
taklis pokštas pagal A. Čechovą „Meška“, rež. Felicija Fei-
ferė. Pjesės veiksmas sukasi aplink „našlę su duobutėmis 
skruostuose“ Jeleną Popovą, nuoširdžiai gedinčią savo 
mirusio vyro. Vieną dieną našlės sielvartą nutraukia į 
namus įžengęs „nesenas žemvaldys“, mirusio vyro kre-
ditorius Grigorijus Smirnovas. Skolų išieškojimo ir tiesos 
suvokimo procesas priveda iki aistringo konflikto, kai 
vienas į kitą nutaikomi ginklai. Tačiau šioje humores-
koje iššaunamos ne kulkos, o staiga užgimusios meilės 

strėlės, juk nuo meilės iki neapykantos - tik vienas žingsnis. 

 sKoncertų salėje 19 val. Juodojo 
humoro vakaras. Daugiau kaip 10 metų 
neprilygstamieji anekdotų meistrai Artūras 
Orlauskas ir Raimundas Šilanskas dalyvauja 
juodojo humoro vakaruose be cenzūros. 
Silpnų nervų žiūrovams, dievobaimingiems, 
nėščiosioms ir cenzoriams įėjimas kenkia 
sveikatai. Visi kiti neabejotinai puikiai 
praleis laiką. Ar žinote, kaip įvaryti infarktą 
dievobaimingai uošvei? Ar žinot, kaip numarinti „dorovės saugotoją“ kaimynę? Tiesiog nupirkit jiems bilietus 
į Juodojo humoro vakarą, ir problemos neliks. Laidotuvių ir gydymo išlaidos į bilieto kainą neįskaičiuotos.

 s„Kultūros fabriko“ kino salėje 19 val. kino klubas „8 1/2“.  Išvysite vieno žymiausių Ispanijos režisierių 
Carlo Saura darbą „Tango“ (1998 m.). Tai filmas, kuriame susilieja šokis, aistra ir meilė. Filmo istorija pasakoja 
apie režisierių Mario Suarez,  turintį svajonę pastatyti filmą apie Argentinos tamsiuosius metus, politines 
represijas bei tango šokį. Šiam projektui Mario susiranda investuotoją, kuris yra pavojingas asmuo. Filmą 
pristatys dr. Tomas Kiauka. 

KETVIRTADIENIS, LAPKRIČIO 26 D.
 sMokslo ir meno festivalis „Restart“. KU miestelio aikštėje 15 val. masinis jaunimo šokis - 

"flashmobas" „Šokio laisvė“. Klaipėdos dramos teatro Mažojoje salėje 18 val. spektaklis pagal A. Saalbach 
pjesę „Šokių pamoka“. 

 sKoncertų salėje 18 val. koncertas visai šeimai „Pykšt, 
pokšt, šmaukšt“. Scenoje muzikuos Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras, kuris paklus jaunosios kartos dirigento 
Modesto Barkausko mostams, vaidins aktoriai Sigita Mika-
lauskaitė, Rytis Saladžius. Koncerte dalyvaus muzikologas 
Viktoras Gerulaitis. Renginyje bus visko: ir muzikos, ir šokių, 
ir nelaimingos meilės... Pasirodys Dirigentas, Direktorius, 
Klounas, Šokėja ir, aišku, simfoninis orkestras. Iš viso - beveik 
septyniasdešimt atlikėjų, griežiančių smuikais, altais, violon-
čelėmis, pučiančių fleitas, trimitus, trombonus, mušančių 
būgnus bei timpanus, ir taip toliau...

 sMuzikiniame teatre 18.30 val. operetė „Šikšnosparnis“ -  neprilygstamoji Vienos operetės klasika. 
Trečioji J. Strausso operetė, sukurta 1847 m. Libreto ištakose nesunku atsekti tuo metu laikytą „geltonąja“ 
literatūra prancūzo R. Benedixo komediją „Kalėjimas“ ir gan populiarų tuo metu H. Meilhaco ir L. Halevy 
vodevilį „Kūčios“. K. Haffneris ir R. Genee savaip adaptavo libretą, suteikdami jam nesunkiai atpažįstamą 
Vienos koloritą. Anot Imrės Kalmano, tik Strausso dėka operetė tapo „lengva, žvalia, optimistiška, sąmojinga, 
puošniai aprengta ir ryškiai skambančia muzikine komedija“.

 s„Kultūros fabrike“ 19 val. Kauno šokio teatras „Aura“ ir „Cie Samuel Mathieu“ (Lietuva/Prancūzi-
ja) - spektaklis „Monstras“. Ritmas, metronominė pulsacija, garsų simfonija ir spalvinga kūnų melodija mes 
šešėlį - lyrinio ir šamaniško, žiauraus ir prielankaus, ksenofobiško ir didžiadvasio. Susimaišę garsai scenoje, 
atpažįstami bendruomenei, maitina ir girdo šią nepertraukiamą ritualinę muziką.

PENKTADIENIS, LAPKRIČIO 27 D.
 sMokslo ir meno festivalis „Restart“. Klaipėdos dramos teatro Mažojoje salėje 9-17 val. tarp-

tautinė konferencija „Festivalis kaip regiono kultūros katalizatorius“. KU Humanitarinių mokslų fakultete 10-16 
val. tarptautinė mokslinė konferencija „Kultūrinė atmintis: autentiškumo paieška ir subkultūra“.

 sKlaipėdos universiteto Menų akademijos Mokomajame teatre ir 203 aud. (K. Do-
nelaičio g. 4) nuo 10.40 val. KU Humanitarinių mokslų fakulteto lietuvių filologijos ir režisūros specialybės 
absolventų mokyklinių teatrų festivalis „Aitvarai-2015“.

 sKoncertų salėje 12 val. respu-
blikinis konkursas „Gestų kalbos vertėjas 
2015“. Garsi muzika ar tylūs draugo šnabž-
desiai - mums įprasti garsai. Tačiau tiems, 
kurie gyvena tyloje, tai, deja, tik svajonė. 
Žmonės, jungiantys tuos, kurie girdi, ir 
turinčius klausos negalią, - gestų kalbos 
vertėjai. Konkursas skirtas šios retos pro-
fesijos kvalifikaciniam tobulėjimui skatinti, 
gestų kalbos vertėjo profesijai populiarinti 
bei skleisti informaciją apie lietuvių gestų 
kalbą ir kurčiųjų bendruomenės bendra-
vimo kultūrą.

 s„Švyturio“ arenoje 20 val. gruzinų kilmės Rusijos 
popmuzikos grando Valerijaus Meladzės koncertas. Chariz-
matiškas, jausmingas ir temperamentingas atlikėjas grįžta į 
Lietuvą. Pirmuoju V.  Meladzės hitu tapo daina „Ne trevozh 
mne dushu, skripka“ („Neaitrink man sielos, smuike“), už 
kurią dainininkas 1994 m. buvo įvertintas prestižiniu „Metų 
atradimo“ apdovanojimu. Nusipelniusio Rusijos Federacijos 
artisto titulą gavęs atlikėjas yra išleidęs daugiau nei 10 albumų 
ir toliau tęsia sėkmingą kūrybinę veiklą bendradarbiaudamas 
su savo broliu. Tiek scenoje, tiek gyvenime Valerijus Meladzė 
yra romantiškas, temperamentingas ir kartu inteligentiškas - 
tikro vyro įvaizdžio jis nekuria, jis tiesiog toks yra.

gALERIJA „SI:SAID“ 
Daržų g. 18, III-V 14-18 val.

Veikia fotografės Vilmos Samulionytės paroda 
„Tylos paktas“ (veiks iki 12 20).

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Bado žaidynės: strazdas giesmininkas. 2 
dalis“ (fantastinis epas, N-13) - 3D: 12.30, 18.20 
(nevyks 21 d.) val.; 10.40, 15.25, 18.20 (vyks 21 d.), 
21.15 val.
„Nudegęs“ (komiška drama, N-13) - 21.20 val.
„Sicario: Narkotikų karas“ (kriminalinis trileris, 
N-16) - 19, 21.40 val.
„Marijos žemė“ (dokumentinis, drama, N-13) - 24 
d. 18.50 val.
„Lulu“ (originalo k., tiesioginė premjeros translia-
cija iš Niujorko Metropolitano operos, HD-LIVE, 4.15 
val., 15 €) - 21 d. 19.30 val.
„Šnipų tiltas“ (trileris, N-13) - 25 d. 18.40 val.
„Kunigo naudą velniai gaudo“ (komedija, LT, 
N-13) - 10.20, 13.35, 15.35, 17.35, 19.35, 21.45 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (dubl. liet., V) - 10.10 (vyks 
21, 22 d.), 12.20, 14.30, 16.40 val.
„007 Spectre“ (veiksmo, N-13) - 11.30, 14.40, 18, 
21.10 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (dubl. liet., 
V) - 10.30, 12.40, 14.50, 16.55 val.
„Mažasis princas“ (dubl. liet., V) - 10.50, 13.20, 
15.50, 18.20 (nevyks 21, 25 d.) val.
„Marsietis“ (nuotykių, N-13) - 2D: 20.50 (nevyks 
21 d.) val.
„Paskutinis raganų medžiotojas“ (fantastinis 
veiksmo, N-13) - 18.50 (nevyks 24, 25 d.) val. 

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

21 d. 18 val. „Amžinai stilingos“ (rež. L. Plioplytė, 
JAV, 2014 m., N-13).
21, 22, 29 d. 12 val. „Mažasis princas“ (2015 m., 
Prancūzija, animacija, įgarsinta lietuviškai).
21, 28 d. 20 val. „Roko karalienė“ (2015 m., dra-
ma, komedija, N-13).
25 d. 19 val. kino klubas „8 1/2“. „Tango“ (1998 m., 
Ispanija, rež. Carlo Saura). 
26 d. 19 val., 27 d. 20 val. „Mano karalius“ (Pran-
cūzija, 2015 m., N-13,  romantinė drama). 
27, 28 d. 18 val. „Pakeliui į prieplauką“ (2014 m., 
Lietuva, N-13) ir susitikimas su režisiere Ramune 
Sakalauskaite. 
28 d. 12 val. „Keliaujantys paukščiai“ (2015 m., 
Belgija, Prancūzija, drama). 16 val. „Stebuklai“ 
(Italija, Šveicarija, Vokietija, 2014 m., drama, visai 
šeimai). 

LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
Neufeldo auditorija, Kretingos g. 36

27 d. 18 val. vaidybinis filmas „golgota“. Vakaro 
svečias - religinio gyvenimo apžvalgininkas Tomas 
Viluckas. Renginys nemokamas. 

MUZIEJAI
LDM PRANO DOMŠAIČIO gALERIJA

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

Nuo 27 d. veiks Japonijos ambasados Lietu-
voje, Lietuvos dailės muziejaus ir Japonijos 
fondo parengta paroda „Japonijos lėlės“ (iki 
2016 01 11).

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
Didžioji Vandens g. 2

24 d. 14 val. kūrybinio rašymo dirbtuvės senjorams 
„Po manęs ne tvanas“, skirtos Senjorų metams. Veda 
literatūrologė Sondra Simanaitienė. Dalyviai kurs 
savotiškus literatūrinius testamentus. Trukmė - 3 
val. Nemokamai.

cmyk


