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 s„Švyturio“ arenoje (Dubysos g. 10) 11-15 val. „Uodo šeimos turgelis“. Susikaupė daug nenaudoja-

mų drabužių, avalynės ir kitų daiktų, vaikai išaugo drabužius, nusibodo žaislai, perskaitėte knygas? Pirkite, 
parduokite, mainykite, dovanokite, bendraukite, pramogaukite su šeima!

 sLėlių teatre (Vežėjų g. 4) 12 val. šešėlinių lėlių spektaklis vaikams nuo 3 m. „Sudaužytas kiaušinis“, 
rež. Gintarė Radvilavičiūtė. Spektaklis sukurtas pagal formulinę lietuvių liaudies pasaką, kuriai būdinga 
suprantama kalba; pasikartojimai padeda stiprinti atmintį, lavinti dėmesį ir suvokti sudėtingesnius kūrinius 
net patiems mažiausiems. 

 sNeringoje - žiobrių kepimo šventė 
„Žiobrinės“. Jau trečiąsyk rengiama pa-
vasariška šventė visai šeimai, kviesianti 
paskanauti šviežios žuvies, pasimėgauti 
liaudiškos muzikos garsais, dalyvauti 
žaidimuose, tautodailininkų mugėje bei 
kitose linksmybėse, nuo vidurdienio vyk-
siančiose Nidos uosto teritorijoje. Renginį 
12 val. pradės folkloro ansamblių ir kapelų 
pasirodymai, žiobrių kepimas ant laužo 
„Pamėgink pats“. 13-16 val. vaikai galės 
dalyvauti žuvų pažinimo bei keramikos 
užsiėmimuose. Vyks žvejų rungtynės ir 
žaidimai, veiks amatininkų dirbinių mugė. 
14 val. rengiama ekskursija po Nidą (rinktis 
prie centro „Agila“), 19 val. „Agiloje“ kon-
certuos grupė „Parranda Polar“. 

 sDramos teatro Mažojoje salėje (Teatro g. 
2) 12 val. Nacionalinio Kauno dramos teatro gastrolės 
- muzikinis spektaklis vaikams nuo 2 m. „Kiškis pabėgė-
lis“ pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“, rež. 
Agnė Sunklodaitė. Linksmas ir žaismingas spektaklis 
apie rimtą dalyką - emigraciją ir meilę gimtiesiems 
namams. Spektaklio herojus Kiškis, pasak mūsų seno-
lių, išėjo laimės ieškoti. Nesvarbu - kur. Svarbu - kodėl. 
Spektaklis gali būti suprantamas ir kaip pasaka vai-
kams, ir kaip šių dienų realybės groteskiška parabolė. 
Todėl jis tiks bet kokiai publikai. Juolab kad aktoriai čia 
ne šiaip sau vaidina - jie bendrauja su žiūrovais, su jais 
žaidžia, čia pat scenoje virsta skirtingais personažais...

 sMuzikinio teatro I a. fojė (Danės 
g. 19) 18 val. Tarptautinės džiazo dienos 
atidarymas. Ta proga atgims legendinis 
Lietuvos džiazo muzikos kolektyvas „Doudi 
Jazz Band“. 20-metį  šiemet švenčianti gru-
pė - Vytautas Grubliauskas Kongas (vokalas, 
trimitas), Algis Kilis (saksofonas), Edmundas 
Federavičius (būgnai), Arnoldas Jankūnas 
(klavišiniai) - surengs vienintelį nemokamą 
savo koncertą. Kolektyvas pasirodys kartu 
su Muzikinio teatro šokėjais Aušra Krasaus-
kaite-Berule ir Mantu Černecku. Pirmą kartą 
uostamiesčio džiazo muzikos istorijoje bus 
įteiktas „Džiazo žvaigždės“ apdovanojimas. 
Nuo šiol kasmet šis Klaipėdos pilies džiazo festivalio įsteigtas apdovanojimas bus skiriamas labiausiai nusi-
pelniusiems miesto džiazo muzikos propaguotojams. Taip pat šeštadienį džiazo muzika suskambės beveik 
dešimtyje miesto barų ir restoranų.

 sDramos teatro Didžiojoje sa-
lėje 18.30 val. Nacionalinio Kauno dramos 
teatro gastrolės - spektaklis „Gentis“ pagal 
I. Simonaitytės romaną „Aukštujų Šimonių 
likimas“, rež. Agnius Jankevičius. Paskutinė 
Šimonių šeimos giminės atstovė Rožė 
pasakoja apie savo gentį/giminę. Čia, kaip 
ir romane,  neišvengiama autobiografinių 
detalių. Rožės Šimonytės prototipas yra pati 
Ieva Simonaitytė. Kūrinyje ji rašo apie save, 
savo tėvus, asmeninė ir romano istorijos 
panašios. Rožė susitinka savo tėvus Urtę 
ir Miką, senelius Krizą ir Ilžę. Ji sugrįžta į tą 
dieną, kai brolis iš pavydo pražudė brolio 
Šimonio gyvenimą ugnies liepsnose, pa-
mato meilės svaigulio apakintą mamą ir lydi 

ją vienišoje kasdienybėje. Spektaklyje klausiama: ar mokame mylėti ir atleisti, ar mumyse gyva bendrystė? 
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 sLėlių teatre 11 ir 13 val. teatrinė edukacija „Lėlių teatro magija“, autorė, režisierė Aušra Bakanaitė. 

Magiškas ir informatyvus kūrybinis projektas apie lėlių teatrą, kurio bendraautoriais tampa jo dalyviai. Vaikai, 
dalyvausiantys šioje edukacijoje, savo rankomis sukurs originalią dovaną mamytėms.

 s„Kultūros fabriko“ lauko 
terasoje (Bangų g. 5A) 15 val. Mamos 
dienos šventė „Patiekalas kito mamai“. 
Šventės centru taps didelis stalas, kurį 
įvairiais patiekalais nuklos patys šven-
tės dalyviai. „Atsinešk tai, kuo norėtum 
pavaišinti savo mamą, nes kažkas 
pavaišins tavąją“, - ragina teatralizuotą 
Motinos dienos šventę organizuojantys 
jaunieji miesto menininkai. Šventės 
atmosferą kurs Klaipėdos jaunimo tea-
tro aktoriai, „Grock“ studijos auklėtiniai 
ir kiti. Mažiausieji dalyviai bus kviečiami 
prisidėti prie bendro piešinio kūrimo, 
pasidžiaugti iš balionų gimstančiais 
spalvotais gyvūnėliais, dalyvauti origi-
naliose  šeimų fotosesijose, pūsti milži-
niškus muilo burbulus. Atėjusiųjų laukia šokiai ir dainos, smagios ir neįprastos užduotys. 
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KLAIPĖDOJE
TEATrAI

KLAIPĖDOS DrAMOS TEATrAS
Teatro g. 2. Bilietai parduodami visose 

 „Tiketa“ kasose. „Tiketa“ kasos Dramos teatre,  
tel. (8 46) 314453, II-V  10-19 val., VI 11-19 val.,  

VII 1 val. iki spektaklio.  
www.kldteatras.lt, www.tiketa.lt

Nacionalinio Kauno dramos teatro gastrolės. 30 
d. 12 val. muzikinis spektaklis vaikams „Kiškis 
pabėgėlis“ pagal L.  Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir 
kaliošai“. 18.30 val. „Gentis“ pagal I. Simonaitytės 
romaną „Aukštujų Šimonių likimas“.
05 04 d. 18 val. Didžiojoje salėje Naisių vasaros 
teatro gastrolės. „Locna laimė. Žemaitė“, pagal Že-
maitės biografiją ir kūrybą.
05 07 d. 19 val. Erica Jennings. Akustinis koncer-
tas.
05 08 d. 17 val. Mažojoje salėje M. Gavrano „Viskas 
apie vyrus“. 

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATrAS

Danės g. 19, tel. (8 46) 397402, 397404, 397412, 
www.klaipedosmuzikinis.lt, „Tiketa“

30 d. 18 val. teatro fojė, minint Tarptautinę džiazo 
dieną, atgims legendinis džiazo muzikos kolektyvas 
„Doudi Jazz Band“. 20-ies metų jubiliejų šiemet 
švenčianti grupė surengs vienintelį nemokamą 
koncertą. 
05 06 d. 18.30 val. premjera - F. Wildhorno miuzi-
klas „Boni ir Klaidas“.
05 07 d. 18.30 val. G. Bizet opera „Karmen“.
05 08 d. 13 val. A. Kučinsko opera vaikams „Maka-
ronų opera“.  

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

30 d. 12 val. „Sudaužytas kiaušinis“.
05 01 d. 11, 13 val. teatrinė edukacija „Lėlių teatro 
magija“.

rENGINIAI
KLAIPĖDOS KONCErTŲ SALĖ 

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

Taikomos 50 proc. nuolaidos studentams,  
moksleiviams, senjorams, neįgaliesiems.  
Koncerto dieną nuolaidos netaikomos.

05 01 d. 17 val. koncertas visai šeimai „Geriausia 
mama“.
05 03 d. 18 val. „Nurimk, širdie: žibuoklės žydi“. 
Ernesta Juškaitė (sopranas), Romanas Kudriašovas 
(baritonas), Giedrė Muralytė-Eriksonė (fortepijo-
nas).
05 05 d. 18 val. „Pavasario sonatos ir miniatiūros“. 
Alexander Paley (fortepijonas, JAV), Linas Valickas 
(smuikas), Mindaugas Bačkus (violončelė).

Kiti renginiai

05 07 d. 16 val. Baltarusijos kultūros dienos. 
Baltarusijos valstybinio akademinio teatro artistų 
koncertas.
05 16 d. 19 val. „Domino“ teatro komedija „Prima-
donos“.
Veikia Dalios Kirkutienės ir Agnės Palilionytės 
tapybos darbų parodos.

KULTŪrOS CENTrAS ŽVEJŲ rŪMAI
Taikos pr. 70, tel. 300118, www.zvejurumai.lt, „Tike-

ta“, teatrai.lt; bilietų kasa dirba I-V 16-19 val. 
 ir 1 val. prieš visus renginius

05 12 d. 10 val. miuziklas vaikams „Mes visi skir-
tingi“  (vokiečių k.). Vaidina Hermano Zudermano 
gimnazijos mokiniai. Būtina registruotis el. p. info@
sdh.lt.
05 14 d. 18 val. Klaipėdos pilies teatro premjera - 
L. Zorino „Varšuvos melodija“.
I a. fojė veikia Jono Sąlygos fotografijų paroda 
„Jūra nepozuoja“ (iki 05 31). 

BENDrUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48, tel. 8 610 18413,  

bendruomene@zvejurumai.lt

05 02 d. 17.30 val. paskaita „Gyvenimas be vais-
tų“. Lektorius „Žolinčių akademijos“ viceprezidentas 
Marius Lasinskas. Registruotis tel. 8 610 18413.
05 03 d. 11 val. Lietuvos pensininkų susivienijimo 
organizuojamas susitikimas - knygų pristatymas su 
geofiziku ir rašytoju, inžinieriumi Romualdu Zubinu. 

Veikia Jono Sąlygos fotografijų paroda „Jūra ne-
pozuoja“ (iki 05 31).  

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

30 d. 11 val. „Uodo šeimos turgelis“. 
05 03 d. 19 val. Lietuvos krepšinio lygos čempi-
onato ketvirtfinalio rungtynės: Klaipėdos „Neptū-
nas“ - Šiaulių „Šiauliai“.

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

05 01 d. 15 val. lauko terasoje Mamos dienos 
šventė „Patiekalas kito mamai“. Nemokamai.
05 06 d. 21 val. Lemon Joy. „Tik stipriau“.

KU MENŲ AKADEMIJOS KONCErTŲ SALĖ
K. Donelaičio g. 4

30 d. III tarptautinė mokinių muzikos olimpiada. 
10-14 val. kompozicija. 19 val. baigiamasis lau-
reatų koncertas, uždarymas. www.music-olympi-
ad2016.lt

KU MENŲ AKADEMIJOS  
MOKOMASIS TEATrAS

K. Donelaičio g. 4

30 d. 18 val. D. Loher „Nekalti“, rež. D. Rabašaus-
kas, vaid. III kurso vaidybos studentai. Nemokamai.

KLAIPĖDOS KULTŪrŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTrAS

Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2

30 d. 14 val. ekskursijos po Šarūno Saukos 
parodą pavieniams lankytojams; trečiadieniais-
penktadieniais - ekskursijos moksleivių, studentų 
ir suaugusiųjų grupėms (būtina išankstinė registra-
cija el. p.  edukacija@kkkc.lt, tel. 8 602 21167).

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

Projektas „Klaipėdos miesto detektyvai“. 05 04 d. 
17.30 val. fotografijos dirbtuvės, lektorius fotome-
nininkas Remigijus Treigys (atsinešti savo fotoapa-
ratą). Nemokamai, dalyvių skaičius ribotas. Būtina 
registruotis el. p. inga@kkkc.lt, tel. 8 618 14506.

Dizaino savaitės renginiai. 05 04 d. 17-19 val. kū-
rybinės dirbtuvės „3D objektų modeliavimas plokš-
tumoje bei gautų 2D objektų naudojimas plakato 
kompozicijoje“, lektorė dizainerė L.  Jaruševičiūtė. 
05 05 d. 11-16 val. kūrybinės dirbtuvės „Klaipėda 
dabar: plakato kūrimas laisvosios kaligrafijos tech-
nikomis“, lektorius dizaineris Pijus Burakas. 05 07 
d. 11-16 val. kūrybinės dirbtuvės „Neofuturizmas 
plakate“, lektorius plakatų menininkas Peter Ban-
kov (rusų k.). Kūrybinės dirbtuvės nemokamos, bū-
tina registracija el. p. inga@kkkc.lt, tel. 8 618 14506.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪrOS CENTrAS
Daržų g. 10

30 d. 11 val. tradicinių šokių forumas. Tradicinio 
šokio raiškos įvairovė ir darnumas.
05 04 d. 16 val. pasakininkų konkurso „Vieną kar-
tą...“  baigiamasis renginys, skirtas Spaudos atgavi-
mo, kalbos ir knygos dienai.
05 06 d. 17 val. tradiciniai giedojimai „Lurdo Mari-
ja“. Dalyvauja etnologijos mokslų daktarė Veronika 
Lileikienė, folkloro ansamblis „Mėguva“, renginį 
veda kun. dr. S. Stumbra.
Pirmadieniais ir antradieniais 10 ir 11 val. 
lopšinės ir žaidinimai -  besilaukiančioms ir kūdi-
kius auginančioms šeimoms. Reg., inf. tel. (8 46) 
312113.

KLAIPĖDOS APSKrITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

05 02 d. 17 val. Konferencijų salėje pristatoma 
lietuvių k. išleista knyga „Nidos mokyklos kronika“.
05 03 d. 15 val. Renginių salėje renginių turas po 
Lietuvą „Istoriją kuria žmonės, parodykime asme-
nybes Lietuvai!“ Bus pristatytos Lietuvos nepriklau-
somybės 25-ųjų metinių proga VšĮ Leidybos idėjų 
centro išleistos knygos „Asmenybės. 1990–2015 m. 
Lietuvos pasiekimai“, „Kas bus kas. Lietuvos ateitis“, 
„Lietuvos medicina. Pažanga ir pasiekimai“.  

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

05 05 d. 18 val. atidaroma Tado Dromanto ta-
pybos ir piešinių paroda „Pamario implikacija“ 
(veiks iki 05 25).
05 06 d. 17 val. diskusija apie Ernsto Jungerio do-
kumentinį romaną „Plieno audrose“ ir karo atmini-
mo kultūrą Klaipėdos krašte. 

Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Turgaus g. 8

05 05 d. 17 val. atidaroma paroda „Heraldika 
Lietuvos bajorų herbuose“ (veiks iki 05 30).
05 07 d. 12 val. „Protų kovų“ čempionatas, skirtas 
Bibliotekų metams. Registruotis komandas iš trijų 
narių arba individuliai, amžius nesvarbus, tel. (8 46) 
314723, el. p. info@biblioteka.lt.

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

05 07 d. 12 val. „Papildyta realybė mūsų kasdie-
nybėje“: susitikimas su knygučių „Afrikos gyvūnai“ 
ir „Pasaulio pasakos“ sprendimų programuotoju 
Edgaru Artemčiuku.

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

05 07 d. 12 val. Roko Flick kūrybos skaitymai su 
aktore Regina Arbačiauskaite. Projektas „Lietuva 
skaito“.

TAUTINIŲ KULTŪrŲ CENTrAS
K. Donelaičio g. 6B

05 07 d. 13 val. Ukrainos kultūros dienų uždary-
mas. „Ukrainietiško virtinuko šventė“. Nemokamai.
05 12 d. 17 val. muzikinis-literatūrinis vakaras, 
skirtas slavų kultūros ir raštvedybos dienai. Nemo-
kamai.

LCC TArPTAUTINIS UNIVErSITETAS
Kretingos g. 36, Neufeldo auditorija

05 02 d. 18 val. susitikimas-maldos vakaras su 
psichoterapeutu iš Belgijos Wim du Plessiu. Inf. tel. 
8 628 76657.

SIMONO DACHO NAMAI
Jūros g. 7

Trečiadieniais 18 val. kviečiame susipažinti su 
Sahadža jogos metodu. Užsiėmimai taip pat vyksta 
Vingio g. 9 pirmadieniais 19 val. Nemokamai. Tel. 8 
684 17983.

KLAIPĖDOS KArILIONAS
Liepų g. 16

Šeštadienį ir sekmadienį 12 val. kariliono mu-
zikos koncertai. Varpais skambina karilionininkai 
Kęstutis Kačinskas ir Stanislovas Žilevičius. 

PArODOS
KLAIPĖDOS KULTŪrŲ KOMUNIKACIJŲ 

CENTrO PArODŲ rŪMAI
Didžioji Vandens g. 2, tel. 314446, III-VII 11-19 val.

Veikia dailininko Šarūno Saukos tapybos darbų 
paroda „Žmogus su Saukos veidu“ (iki 05 08). 
Fotografijos galerijoje - projekto „Fotofobija“ 
paroda „Baimės valdymo teorija“ (autoriai 
Juozapas Kalnius ir Tomas Daukša) ir Kristinos 
Sereikaitės fotografijų paroda „Stichijos. Detalė 
- Benas Šarka“ (iki 05 01).

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

Veikia Vidmanto Martikonio autoportretų pri-
vačios kolekcijos paroda (iki 05 12).

M ArT GALErIJA
Turgaus g. 9

Veikia Jolantos Galdikaitės tapybos ir keramikos 
darbų paroda „Persipynimai“ (iki 05 23).

rŪTŲ GALErIJA
Danės g. 9

Veikia Linos Beržanskytės-Trembo personalinė 
tapybos darbų paroda „Anapus laiko“ (iki 05 15).

ŽEMAITIJOS DAILININKŲ  
SĄJUNGOS GALErIJA

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

Veikia Violetos Jokubauskienės tapybos ant šilko 
darbų paroda „Žydėjimas“ (iki 05 05).

BArOTI GALErIJA
Didžioji Vandens g. 2/Aukštoji g. 1

Veikia Monikos Furmanavičiūtės (Vilnius) tapy-
bos darbų paroda „Paviršutinė“ (iki 05 04). Organizatorių ir "Vakarų ekspreso" archyvo nuotr.Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

 sKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 17 val. koncertas visai šeimai „Geriausia mama“. Apie mamas sukurta 
daugybė gražiausių eilių ir dainų. Dalis jų skambės koncerte, atliekamos choro „Aukuras“ ir jaunųjų miesto 
solistų bei vokalinių ansamblių. Diriguos Alfonsas Vildžiūnas. 
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 sNamų idėjų centre NIC (Minijos g. 42) - Dizaino 

savaitės renginiai. 17.30 val. Editos Suchockytės grafikos 
parodos „Virpėjimas“ pristatymas, dalyvaus autorė. Pa-
grindinis menininkės kūrybos motyvas yra moterys - jas 
autorė savo darbuose perkelia į kitą, su fantazijų pasauliu 
susipynusią realybę. Parodos pristatymo metu autorė taip 
pat pieš apsilankiusių moterų portretus. Kitas NIC siūlomas 
projektas - Nacionalinės premijos laureatės grafikės, knygų 
iliustratorės Birutės Žilytės darbų paroda „Sienos. Fragmen-
tai“. Joje bus eksponuojama 18 skaitmeninių atspaudų, 
kuriuose pateikti B. Žilytės ir Algirdo Steponavičiaus sieni-

nės tapybos iš žymiosios vaikų kavinės „Nykštukas“ Vilniuje bei Valkininkų sanatorijos „Pušelė“ fragmentai. 
Pirmąją Dizaino savaitės dieną centre vainikuos menotyrininko dr. Viktoro Liutkaus paskaita-diskusija „Buvęs 
ir dabartinis kičas mene ir interjere“. Po akademinės dalies vyks Dizaino savaitės atidarymo vakaras.

 sKavos studijoje „Kavos architektai“ (Herkaus Manto g. 9) pirmadienį-sekmadienį veiks 
Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto studentų darbų paroda „Optinių iliuzijų menas“. Tai vienas iš 
Dizaino savaitės renginių.

ANTrADIENIS, GEGUŽĖS 3 D.
 sKoncertų salėje 18 val. „Nurimk, širdie: 

žibuoklės žydi“. Klaipėdiečiai sopranas Ernesta 
Juškaitė ir baritonas Romanas Kudriašovas, prieš 
dešimtmetį baigę S. Šimkaus konservatoriją, išvyko 
studijuoti į Vilnių, po to - į užsienį. Ernesta jau grįžo 
Lietuvon, o Romanas yra Londono nacionalinės 
operos studijos stažuotojas. Solistai paruošė gra-
žiausių operų arijų bei vokiškų dainų programą. 
Talkinami pianistės Giedrės Muralytės-Eriksonės, pirmojoje koncerto dalyje jie atliks žinomas, tačiau ne taip 
dažnai koncertinėje praktikoje skambančias operų arijas, leis žiūrovui pajausti glaudesnį ryšį su personažų 
istorijomis, jų patiriamomis dramomis. Antrojoje koncerto dalyje skambės intymesnės vokiškos dainos, kurių 
atlikimo subtilybių atlikėjai sėmėsi pas garsiausius Vokietijos meistrus. 

 s„Švyturio“ arenoje 19 val. Lietuvos krepšinio lygos čempionato 3-iosios ketvirtfinalio rungtynės: 
Klaipėdos „Neptūnas“ - Šiaulių „Šiauliai“. 

TrEČIADIENIS, GEGUŽĖS 4 D.
 sKlaipėdos apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje (Trilapio g. 12) 9-15 val. orga-

nizuojama Atvirų durų diena, skirta Šv. Florijono - Ugniagesių globėjo dienai. Pareigūnai atkreips visuomenės 
dėmesį į pagrindines gaisrų ir kitų nelaimių priežastis, supažindins su gaisrine įranga, technika, ugniagesių 
tarnybos sąlygomis. Atvirų durų dienos taip pat vyks Gargžduose, Žemaitės g. 68; Kretingoje, Kęstučio g. 11; 
Neringoje, Taikos g. 4A; Palangoje, Druskininkų g. 13; Skuode, P. Cvirkos g. 14/12; Šilutėje, Lietuvininkų g. 22.

 sDramos teatro Didžiojoje salėje 18 val. Naisių vasaros teatro gastrolės - „Locna laimė. Žemaitė“, 
rež. R. Steponavičiūtė. Spektaklio dramaturgija sudaryta iš Žemaitės kūrybos, iš jos apsakymo ciklo „Laimė 
nutekėjimo“, jos susirašinėjimo, atsiminimų apie ją ir iš pačios Žemaitės autobiografijos fragmentų. Spekta-
klyje paliečiami Žemaitės kaip rašytojos kūrybinio ir asmeninio gyvenimo aspektai.

 s„Kultūros fabriko“ kino salėje 19 val. kino 
klubas „8 1/2“  pristato: „Senais gerais laikais“ (rež. Jiri 
Menzel, Čekija, 1981 m.). Filmas sukurtas pagal Bohumi-
lo Hrabalo to paties pavadinimo autobiografinį romaną. 
Veiksmas rutuliojasi XX a. pradžioje viename provincijos 
miestelyje. Čia klesti alaus gamykla, kuriai vadovauja 
padorus žmogus Francinas. Jo gražuolė žmona Mariska, 
mėgindama nors kaip išlieti savo trykštančią energiją, 
sutelkia ją į nuostabių valgių gaminimą. Kartą į miestelį 
atvyksta plepusis Francino brolis Pepinas. Savo nenu-
spėjamu elgesiu, keistais išsigalvojimais Pepinas nuolat 
šokiruoja miestelio gyventojus.

KETVIrTADIENIS, GEGUŽĖS 5 D.
 sKoncertų salėje 18 val. „Pavasario 

sonatos ir miniatiūros“. Fenomenalusis 
amerikiečių pianistas Alexander Paley 
Klaipėdoje yra dažnas svečias, daug kartų 
koncertavęs čia su Lietuvos valstybiniu 
simfoniniu ir Klaipėdos kameriniu orkes-
trais, skambinęs solo rečitalius ar muzi-
kavęs kameriniuose ansambliuose. Šioje 
programoje jis pirmąkart gros duetus ir trio 
kartu su Linu Valicku (smuikas) ir Mindaugu 
Bačkumi (violončelė). Atlikėjai interpretuos 
tris dideles ir didelio profesionalumo reikalaujančias Ludwigo van Beethoveno, Sergejaus Prokofjevo, Dmi-
trijaus Šostakovičiaus sonatas bei „Aštuonias Stasio miniatiūras“, parašytas Broniaus Kutavičiaus. A. Paley 
repertuaras pasipildys dar vienu lietuvišku opusu, sukurtu pagal dailininko Stasio Eidrigevičiaus piešinius. 

PENKTADIENIS, GEGUŽĖS 6 D.
 sKruizinių laivų terminale (Pilies g. 4) 13-15.15 val. vyks Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbė-

jimo valdybos ugniagesių gelbėtojų varžybos, bus demonstruojama technika, vyks vandens šou, rengiama 
švietėjiška veikla visuomenei. Renginys skirtas Šv. Florijono - Ugniagesių globėjo dienai.

 sMuzikiniame teatre 18.30 val. premjera - F. Wildhorno miuziklas „Boni ir Klaidas“, rež. Rūta Bunikytė. 
Tragiška ir jaudinanti meilės, nusikaltimų ir nuotykių istorija, prikausčiusi visos Amerikos dėmesį, miuzikle 
virtuoziškai pasakojama per bliuzo, roko elementų ir gospelo muzikos sintezę. Pagrindinių herojų despe-
ratiškas noras pelnyti visuomenės dėmesį ir greitai išgarsėti taip pat yra tarsi aliuzija į šiuolaikinio pasaulio 
demonstravimosi kultą socialiniuose tinkluose, nepaisant moralės normų ir ribų. 

 s„Kultūros fabrike“ 21 val. „Lemon Joy“ - „Tik stipriau“. Pasak Igorio Kofo, nauja daina yra „apie viską 
ir apie nieką“, ji skirta jauniems žmonėms arba maksimalistams. Koncerte skambės ir daugiau naujų dainų, 
kurias Igoris Kofas repetuoja drauge su gitaristu Olegu Dikermanu, būgnininku Ryčiu Rutkausku ir bosistu 
Vainiumi Šimukėnu. Taip pat bus galima išgirsti didžiausius grupės hitus, sukurtus per daugiau nei 20 metų 
trunkančią karjerą. 

KINAS
„FOrUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Avelės ir vilkai“ (dubl. liet., V) - 2D: 11.10, 15.50 
val.; 3D: 13.30, 16.50 val.
„Sapnų demonai“ (siaubo trileris, N-13) - 11, 
16.10, 19.10, 21.40 val.
„Mano tobulas gangsteris“ (veiksmo komedija, 
N-16) - 17.05, 19.20 val.
„Aukšta klasė“ (fantastinis veiksmo, N-16) - 21.30 
val.
„Elektra“ (tiesioginė premjeros transliacija iš Niu-
jorko Metropolitano operos, HD-LIVE, originalo k., 
trukmė 1.45 val., 15 €) - 30 d. 19.55 val.
„Goja: kūno ir kraujo vizijos“ (V, anglų k., angliš-
ki subtitrai) - 05 08 d. 18 val.
„Piktieji paukščiai“ (dubl. liet., V) - 3D: 05 13 d. 
18.30 val.
„Kung Fu Panda 3“ (dubl. liet., V) - 10.10 (vyks 30, 
05 01 d.), 12.30, 14.50 val.
„Medžiotojas ir Ledo karalienė“ (veiksmo, nuo-
tykių, N-13) - 2D: 13.20, 18.30, 20.30 (nevyks 30, 05 
05 d.), 21.15 (vyks 05 05 d.) val.
„Džiunglių knyga“ (animacinis nuotykių, N-7) - 
2D: 10.20, 15.20 val.; 3D: 12.50, 17.50 (nevyks 05 
05 d.) val.
„Ekipažas“ (veiksmo, N-13) - 2D: 10.30, 18.10 (ne-
vyks 30 d.) val.; 3D: 13.40, 21.10 val.
„Nusikaltėlis“ (kriminalinė drama, N-16) - 18.20, 
21.20 val.
„Zootropolis“ (dubl. liet., N-7) - 2D: 10.40, 13.10 
val.
„Bosė“ (komedija, N-13) - 15.40 val.
„Gautas iškvietimas“ (LT, N-18) - 21 val.

„KULTŪrOS FABrIKO“ KINO SALĖ
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

„Scanoramos“ kino savaitgalis. 30 d. 18 val. „45 me-
tai“ (JK, 2015 m., romantinė drama, N-13). 20 val. 
„Fusis“ (Islandija, 2015 m., drama, N-13).
30 d. 12 val. „Gražuolė ir Sebastianas. Nuoty-
kiai tęsiasi“ (Prancūzija, 2015 m.).
05 01 d. 17 val. „Pokalbiai rimtomis temomis“ 
(Lietuva, 2012 m.,  dokumentika). 
05 04 d. 19 val. kino klubas „8 1/2“. „Senais gerais 
laikais“ (1981 m., Čekija, rež. Jiri Menzel).
05 05 d. 19 val. „Meistras ir Tatjana“ (Lietuva, 
2014 m., meilės drama, dokumentika, N-13).
05 06 d. 18 val. „Ma Ma“ (Ispanija, Prancūzija, 2015 
m., drama, N-13). 20 val. „Scanorama“ pristato: 
„Garsiau už bombas“ (Norvegija, Prancūzija, Da-
nija, 2015 m., drama, N-7).

MUZIEJAI
KLAIPĖDOS LAIKrODŽIŲ MUZIEJUS

Liepų g. 12, tel. 410413, 410417  
el. p. klm@takas.lt, II-VI 12-18 val., VII 12-17 val.

Veikia paroda „Istoriniai rūmų laikrodžiai“ iš An-
drejaus Balyko kolekcijų. 
Nuolatinė ekspozicija: „Laikrodžių konstrukci-
jų istorija nuo seniausių laikų iki dabar“ ir 
„Laikrodžių formų raida nuo renesanso iki 
moderno“.

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

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

Gegužę delfinų pasirodymai vyksta nuo trečiadie-
nio iki  sekmadienio 12 ir 15 val.

PALANGOJE
GALErIJA-KAVINĖ „LIEPA“

Sodų g. 14B

05 01 d. 11 val. atidaroma Klaipėdos „Ąžuolyno“ 
gimnazijos moksleivio Vytauto Bikausko grafikos 
darbų paroda „Emociomatika“(veiks iki 05 20).

cmyk


