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 sPalangoje - šeštadienį ir sekmadienį Kurorto šventė, skelbianti aktyviojo poilsio sezono pradžią. Visą 
savaitgalį mieste skambės pučiamųjų muzika - vyks tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis „Gintarinis 
vėjas“. Į Vytauto g. nuo 9 val. kvies kermošius „Palangos Juzė“, 12 val. kurhauzo kieme atidaroma Palangos 
Juzės meistarnė. 13 val. Jūratės ir Kastyčio skvere - vaikų ir jaunimo koncertas „Mes mylim Palangą“, o 17 val. 
-  jungtinis pučiamųjų orkestrų koncertas. 18 val. centrinėje miesto aikštėje prasidės chorų šventė „Su jūra 
dainuok“. Kurhauzo salėje 19 val. muzikinė kelionė su "El Fuego" (nemokamai). Gintaro muziejuje, A. Mončio 
namuose-muziejuje nuo 18 val. vyks Europos muziejų naktis. Koncertų salėje 19.30 val. - jubiliejinis pučiamųjų 
orkestro „Kybartai“ koncertas (nemokamai). Jūratės ir Kastyčio skvere 21 val. TV projekto „X faktorius“ dalyvių 
koncertas. 23 val. dangų ties jūros tiltu nušvies fejerverkas. 

 sAtgimimo aikštėje - LDK Butigeidžio dragūnų bataliono renginiai. 10.30 val. kariai žygiuos nuo 
Lietuvininkų a. iki Atgimimo a., ten 11 val. bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių 
išleidimo į atsargą iškilminga rikiuotė. 11-14 val. karinės technikos ir ginklų ekspozicijos lankymas. 11.40-12 
val. Karinių jūrų pajėgų orkestro šventinis pasirodymas.

 sLėlių teatre (Vežėjų g. 4) 12 val. spektaklis kūdikiams nuo 3 mėn. ir vaikams iki 3 m. „Labas, mažyli!“, 
rež. Karolina Jurkštaitė. Originalus, novatoriškas spektaklis, kurio pagrindas - ne tradicinis draminis siužetas, 
o muzika, garsas, ritmas, kontrastingos spalvos, geometrinės figūros, įvairios formos. 

 sŽvejų rūmuose (Taikos pr. 70) 12 val. Sankt Peterburgo teatro „Artcoliseum“ spektaklis „Nuotykiai 
vaiduoklių pilyje“. Senas burtininkas Marsianas Marsianyčius kviečia į nepaprastą, pilną paslapčių ir mįslių 
kelionę, kurioje jūsų laukia viliojantys galvosūkiai ir tyko įvairiausi pavojai... Teatro spektakliuose naudojamos 
pneumatinės dekoracijos, šviečiantys sceniniai kostiumai, lazerinė animacija ir milžiniški  aerodinaminiai 
kamuoliai.

 sSenamiestyje 12-22 val. Gatvės muzikos dienos koncertai. 

 sMuzikiniame teatre (Danės g. 19) 
18.30 val. muzikinė komedija „Šounuolynas“, 
rež. John Staniunas. Tai komiška vienuolių gy-
venimo istorija, priverčianti plačiai nusišypsoti. 
Prieš spektaklį ir per pertrauką seserys vaikšto 
kur nori: tarp žiūrovų, ant scenos ir pan. Čia juk 
jų mokykla. Vienuolės jaučiasi šeimininkės. Kaip 
namie jos jaučiasi ir paskui, vykstant spektakliui. 
Librete minima, kad veiksmas vyksta scenoje, 
kuri paruošta miuziklui „Džiaze tik merginos“, 
ir groja mažas orkestras. Bet vienuolės galėtų 

savo paramos šou surengti ir bažnyčios rūsyje, kur nebūtų jokių dekoracijų ir akompanuotų tik pianinas. 

 sDramos teatro Mažojoje salėje 
(Teatro g. 2) 18.30 val. E. De Filippo „Kalėdos 
Kupjelų namuose“, rež. Povilas Gaidys. Lukas 
Kupjelas - eilinis neapolietis, nedidelės spaus-
tuvės darbuotojas, šeimos galva. Šeimoje, tiesą 
sakant, nelabai kas: žmona nuolat burba, sūnus 
- ne tik lepūnėlis, bet dar ir vagišius. Dukra, 
ištekėjusi už verslininko, įsimylėjo kitą ir žada 
su juo pabėgti. Lyg būtų to negana, po namus 
dar slankioja viskuo nepatenkintas Luko brolis, 
neturintis kur gyventi. Lukas jau nebeturi vilčių 
suvaldyti savo griūvantį nedidelį pasaulėlį. Jam 
dabar svarbiausia - kaip ir kasmet sumeistrauti 
Kalėdų prakartėlę, mažytę grožio ir harmonijos 
salelę. Tačiau panašu, kad grožis ir harmonija 
terūpi tik jam vienam...

 s„Kultūros fabrike“ (Bangų g. 5A) 19 val. „Padi Dapi fish“  šokio spektaklis „Aikštelėje laisvų vietų 
nėra“, choreografija - Agnija Šeiko ir šokėjai. Tai dviejų vyrų - tėvo ir sūnaus pokalbiai. Kaip savo kūne išgyventi 
vyriškumo padarinius? Kaip nuslėpti, kad nepasisekė įgyvendinti vyro tapatybės ir savo egzistencijos sąlygų? 
Už šio spektaklio choreografiją A. Šeiko 2012 m. apdovanota „Auksiniu scenos kryžiumi“, o Petras Lisauskas 
buvo nominuotas kaip geriausias šokėjas už vaidmenį šiame spektaklyje.
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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

21 d. 17 val. Mažojoje salėje E. De Filippo „Kalėdos 
Kupjelų namuose“.
22 d. 17 val. Didžiojoje salėje I. Vyrypajevo „Girti“.
06 18, 19 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje S. Mrožeko 
„Petro Ohėjaus kankinystė“.

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATrAS

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

21 d. 12 val. Gatvės muzikos diena (prie teatro 
centrinio įėjimo) - „Klaipėdos nonetas“. 18.30 val. 
muzikinė komedija „Šounuolynas“.
26, 28 d. 18.30 val. miuziklas „Boni ir Klaidas“.
06 01 d. 18.30 val. jaunųjų talentų ir Mažosios 
Lietuvos simfoninio orkestro koncertas.  

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

21 d. 12 val. „Labas, mažyli!“
22 d. 12 val. pristatomas Aušros Bakanaitės reži-
suoto spektaklio „Mama“ eskizas. 
28 d. 12 val. „Coliukė“. 
29 d. 12 val. „Raudonkepuraitė“. 

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.

25 d. 18 val. „Garsų keliai“. Solistai Vytautas Sriu-
bikis (fleita), Ugnius Dičiūnas (obojus), Rimvydas 
Savickas (klarnetas), Sigitas Petrulis (trimitas).
27 d. 18 val. „Kalbėk man apie meilę“. Rita Preik-
šaitė (mecosopranas), Mindaugas Jankauskas (te-
noras), Gražina Zalatorienė (fortepijonas).
31 d. 18 val. „Dainuojanti perkusija“. Ansamblis 
„Giunter Percussion“ (Pavel Giunter, Tomas Kuli-
kauskas, Sigitas Gailius), solistas Guntars Freibergs 
(marimba, Latvija), Klaipėdos choras „Aukuras“.

Kiti renginiai

21 d. 14 val. šventinė jubiliejinė programa, skir-
ta Klaipėdos apskrities latvių asociacijos „Atpūta“ 
15-osioms metinėms. Nemokamai. 17 val. kon-
certas, skirtas Klaipėdos miesto baltarusių bendrijos 
„Krynica“ 15-osioms metinėms. Nemokamai.
22 d. 18 val. flamenko šokio teatro „Sandra Domin-
go“ spektaklis „Fiesta: valgyk, melskis ir mylėk“.
26 d. 19 val. „Domino“ teatro komedija „Vyras po 
padu“.
06 01 d. 18 val. humoro šou „Buvusių moterų rei-
kalai. Mano geriausias bernvakaris“. 
I a. fojė veikia Dalios Kirkutienės tapybos darbų 
paroda.
II a. fojė veikia fotografijų paroda „Mylimos my-
linčios“ - eksponuojamos vėžiu sergančių vaikų 
mamų nuotraukos kartu su jautriomis istorijomis.

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

21 d. 12 val. teatro „Artcoliseum“ (Sankt Peter-
burgas) spektaklis vaikams „Nuotykiai vaiduoklių 
pilyje“ (bilietai - „Bilietų pasaulis“).
29 d. 12, 14 val. jaunimo teatro „Be durų“ muzi-
kinis spektaklis vaikams „Pasaka apie Senbernarą ir 
katytę Fėją“.
30 d. 18 val. Klaipėdos universiteto teatro premje-
ra - P.  Tilainės „Dialogas su Dievu“. Nemokamai.

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

bendruomene@zvejurumai.lt

21 d. 14 val. liaudiškų šokių kolektyvo „Sidabrinė 
gija“  koncertas „Dar ratą ratelį gražioj šeimynėlėj“, 
skirtas kolektyvo kūrybinės veiklos 35-mečiui ir 
Pasaulinei kultūrų puoselėjimo dienai. Nemokamai. 
26 d. 15 val. Rytų sveikatingumo mankšta. Regis-
truotis tel. 8 610 18413.

27 d. 17 val. folkloro klubo „Šeimyna“ vakaronė 
„Pabūkime kartu“. Nemokamai.
28 d. 15 val. šventinė popietė „Mūsų Mažoji Lietu-
va“. Žinių viktorina (registruotis tel. 8 683 81703), 
koncertas ir vakaronė. Nemokamai.
06 01-30 d. pirmadieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais 10-12 val. nemokami vasaros 
kūrybiniai užsiėmimai 7-12 m. vaikams (šokio 
pamokos, teatrinio meistriškumo ir pantomimos 
kūrybinės dirbtuvės, korekcinė mankšta, zumba 
vaikams). Registruotis tel. 8 600 29008, el. p. lina@
zvejurumai.lt.
Veikia Jono Sąlygos fotografijų paroda „Jūra ne-
pozuoja“ (iki 05 31). 

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

21 d. 19 val. „Padi Dapi fish“ šokio spektaklis „Aikš-
telėje laisvų vietų nėra“.
29 d. 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis 
vaikams „Voro vestuvės“.
06 03 d. 19 val. premjera - šokio spektaklis „Faus-
tas“.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪrOS CENTrAS
Daržų g. 10

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

KLAIPĖDOS APSKrITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

25 d. 17.30 val. kavinėje „Pauzė“ renginys „Trečia-
dienį „Pauzėje“ skaitoma be pauzių“. Fragmentus iš 
būsimos knygos skaitys Natalija Lajauskienė.
26 d. 19 val. filmas „Der deutsche Freund“/“Vokietis 
draugas“ (Vokietija, 2012 m., romantinė drama, vo-
kiečių k. su angliškais subtitrais).
Kviečia į mokymus planšetiniais kompiuteriais pra-
dedantiesiems. Mokymų trukmė 2 val. Registruotis 
tel. (8 46) 410345, el. p internetas@klavb.lt.

„Poezijos pavasario“ renginiai

23 d. 15 val. I. Simonaitytės bibliotekos mažajame 
kiemelyje „Eilės liejasi laisvai“.
24 d. 15 val. L. Rėzos centre (L. Rėzos g. 8, Juod-
krantė) „Skrendančios pušys“. Onutės Dovidavičiūtės 
skaitymai.
25 d. 16 val. I. Simonaitytės bibliotekos mažajame 
kiemelyje  „Mažieji skaito, mažiesiems skaitom“. 
26 d. 17 val. Skulptūrų parke (K. Donelaičio g. 6B) 
„Išėjusiems“.
27 d. 17 val. I. Simonaitytės bibliotekos mažajame 
kiemelyje „Svečių vakaras“.
28 d. 12 val. skaitymai laive „Eilės krantui ir ma-
rioms“. 16 val. I. Simonaitytės bibliotekos maža-
jame kiemelyje baigiamasis „Poezijos pavasario“ 
renginys.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Turgaus g. 8

26 d. 17 val. susitikimas su aktore Nijole Narmon-
taite ir jos knygų „Aktoriai, režisieriai ir kasininkės: 
ko nematė žiūrovai“ ir „Aktoriai, režisieriai ir studen-
tai: ko nematė žiūrovai“ pristatymas. Galėsite įsigyti 
autorės knygų.

Vaikų skyrius, Danės g. 7

23 d. 15 val. teatralizuotas parodos „Mano tėvai 
skaitė, skaito ir skaitys“ pristatymas/atidarymas 
(veiks visą vasarą). Kiekvienai užsiregistravusiai 
klasei birželio mėnesį - individualūs pristatymai. 
Registruotis tel. 314719.

Pempininkų filialas, Taikos pr.79/81A

23 d. 15 val. E. Balsio menų gimnazijos moksleivių 
koncertas. 

Girulių biblioteka - bendruomenės namai, Šlaito g. 10A

31 d. 10.30 val. ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
šventinis koncertas „Vasaros spalvų karalystėje“, 
skirtas Vaikų gynimo dienai ir Vietos bendruomenių 
metams.

KLAIPĖDOS UNIVErSITETO KONCErTŲ SALĖ
K. Donelaičio g. 4

25 d. 18 val. prof. S. Žilevičiaus klasės studentų for-
tepijoninės muzikos koncertas. Nemokamai.

MArIJOS TAIKOS KArALIENĖS BAŽNYČIA
Rumpiškės g. 6

22 d. 10 val. šv. Mišiose svečiuosis kunigas jėzui-
tas Antanas Saulaitis. Po Mišių vyks susitikimas su 
šiuo žymiu  pamokslininku, pedagogu, JAV lietuvių 
visuomenės veikėju.

TAUTINIŲ KULTŪrŲ CENTrAS
K. Donelaičio g. 6B

22 d. 15 val. Aleksandro Mirviso ir Aleksandro Iva-
novo albumo „Dienoraščiai“ pristatymas-koncertas 
(Ventspilis, Latvija). Nemokamai.
25 d. 15 val. psichologo paskaita „Žmogaus vai-
dmuo visuomenės gyvenime“. Lektorė Ilona Matiu-
šenko. Nemokamai.
27 d. 18 val. Azerbaidžano Respublikos diena. Su 
kvietimais. 
28 d. 12 val. Klaipėdos m. sekmadieninių mokyklų 
festivalis „Mes Europos vaikai“. Svečiai – vaikų šokio 
grupė „Brilliant“ (Ukraina). Nemokamai.

LCC TArPTAUTINIS UNIVErSITETAS
Neufeldo auditorija, Kretingos g. 36

23 d. 18 val. kunigo, priklausomų asmenų ben-
druomenės „Aš esu“ vadovo Kęstučio Dvarecko pas-
kaita, tema „Palaiminimai“.  Nemokamai.

KLAIPĖDOS KArILIONAS
Liepų g. 16

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

SENAMIESTIS, AUKŠTOJI GATVĖ
Gatvės atkarpoje tarp Parodų rūmų ir  

senojo pašto

22 d. 9-15 val. (kiekvieną sekmadienį visą va-
saros sezoną) blusų turgus. 

PArODOS
KLAIPĖDOS KULTŪrŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

Veikia ispanų menininko Salvadoro Dali (1904-
1989) darbų paroda „Dieviškoji komedija“. Eks-
pozicijoje - visas Dantės Aligjerio poemos „Dieviškoji 
komedija“ iliustracijų ciklas (100 ksilografijų), tapi-
serijos ir šilkografijos darbai iš privačios kolekcijos 
fondų (iki 07 03).
Veikia Peterio Bankovo (Rusija/Čekija) plakatų 
paroda „Plakatus kuriu kasdien“ („I make pos-
ters every day“) (iki 06 05). 
Fotografijos galerijoje veikia jaunojo fotomenininko 
Karolio Janulio fotografijų paroda „Būti paukš-
čiu“ (iki 06 19).

KLAIPĖDOS GALErIJA
Bažnyčių g. 6

Veikia respublikinė tekstilės paroda „Tradicija 
ir dabartis. Baltų ženklai tekstilėje“ (iki 06 02).

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

Veikia Vytenio Lingio tapybos darbų paroda „Še-
šėlio šviesa“.

rŪTŲ GALErIJA
Danės g. 9

Veikia palangiškės menininkės redos rimkutės-
Ščerb personalinė tapybos darbų paroda „Pabūk, 
kol eisi...“ (iki 06 11).

M ArT GALErIJA
Turgaus g. 9, I-V 11-18, VI 11-15 val.

24 d. 18 val. atidaroma Mariaus Kavolio perso-
nalinė darbų  paroda „Color of Summer“ (veiks 
iki 06 14). 
Veikia Jolantos Galdikaitės tapybos ir keramikos 
darbų paroda „Persipynimai“ (iki 05 23). Organizatorių ir "Vakarų ekspreso" archyvo nuotr.Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

 sTarptautinė akci-
ja „Muziejų naktis“. 
Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejuje (Didžioji Vandens 
g. 2) 20-23.30 val. nematytų 
eksponatų pristatymas „Pili-
grimų ženklai Klaipėdoje“;  
nostalgiškas pavakarojimas 
„Paslaptingą vaikystės pa-
saulį menu“; 20-22 val. edu-
kacinis užsiėmimas vaikams 
„Baltas cukraus debesėlis“; 
22 val. kunigo Pauliaus Vai-
neikio OFM įžvalgos apie 
krikščioniškos piligrimystės 
tradiciją nuo seniausių iki 
šių laikų; 23.30 val. poezijos 

valandėlė „Nakties šventykloj žvakės dega“. Klaipėdos laikrodžių muziejuje (Liepų g. 12) 19.30 ir 20.15 val. 
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistų koncertas „Vyrai - iš Milano, moterys - iš Paryžiaus“; 21-24 
val. šviesos instaliacija „Rožių spalvos naktyje“ ant muziejaus istorinio pastato. Prano Domšaičio galerijoje 
(Liepų g. 33) 18-24 val. nemokamas ekspozicijų lankymas; 18-24 val. frotažo dirbtuvėlės; pasakų valandos. 
Lietuvos jūrų muziejuje (Smiltynės g. 3) 19.45-21.45 val. „Vakarienė baltai po burėmis“. Pagrindinis vakaro 
akcentas - balta aprangos spalva. Tai laisvo stiliaus ir baltos spalvos vakaras, skirtas pajusti jūros dvasią. 
Muziejus kviečia keltis į renginį tiesioginiu 19.30 val. keltu iš Senosios perkėlos. 

SEKMADIENIS, GEGUŽĖS 22 D.
 sSenojo turgaus aikštėje (mašinų stovėjimo aikštelėje, Turgaus g. 5) 9-15 val. UAB „Senasis tur-

gus“ organizuoja sendaikčių turgų - „Rakandynę“. Laukiami visi, norintys parduoti, pirkti, mainytis, o gal ir 
dovanoti. Norintieji prekiauti kviečiami registruotis el. p. administracija@senasis turgus.lt, tel. 8 686 51623. 
www.senasisturgus.lt

 sDramos teatro Didžiojoje salėje 
17 val. I. Vyrypajevo „Girti“, rež. Loreta Vaskova. 
Keturiolika šios pjesės veikėjų sudaro mažą 
visuomenės modelį: tarptautinio kino festivalio 
direktorius, modelis, bankininkai, vadybininkai, 
prostitutė ir paprasta graži mergina. Pjesės au-
torius sako, jog tai - religingiausia jo pjesė, nes 
„Girtuose“ apstu nuorodų į Šventąjį Raštą. Tai 
komedija, kurioje pasigėrę žmonės išdrįsta nu-
simesti savo kaukes. Vienas iš personažų pjesėje 
sako: „Dievas kalbasi su žmonėmis per girtuosius“, 
todėl visa kūrybinė komanda kalbėsis su žiūrovu 
per girtuosius apie tai, kas šiandien svarbiausia. 
Spektaklis skirtas suaugusiems žiūrovams.

 sKoncertų salėje 18 val. flamenko šokio spektaklis „Fiesta: valgyk, melskis ir mylėk“. Tai gyvenimo 
fiesta, kurioje tu pats pasirenki, kada ir kaip tau būti laimingam. Trys spektaklio dalys pasakoja apie tai, kad 
kiti tau gali pasakyti ką valgyti ir kuo  tikėti, bet ką ir kada mylėti - tai tik tavo pasirinkimas. Flamenko šokio 
teatras „Sandra Domingo“, plačiai gastroliuojantis užsienyje ir Lietuvoje, kviečia kartu dalytis gyvenimo 
džiaugsmu ir įkvėpimu. 

TrEČIADIENIS, GEGUŽĖS 25 D.
 sKoncertų salėje 18 val. „Garsų keliai“. Tai bus ne tik įkvepiantis koncertas, bet ir Lietuvos muzikos ir 

teatro akademijos simfoninio dirigavimo specialybės magistrantų egzaminas. Mindaugo Bačkaus vadovau-
jamam Klaipėdos kameriniam orkestrui diriguos Zofia Guz (Lenkija) ir Vytautas Kiminius. Stilistiškai margą 
koncerto programą įgyvendinti padės net keturi solistai: Vytautas Sriubikis (fleita), Ugnius Dičiūnas (obojus), 
Rimvydas Savickas (klarnetas) ir Sigitas Petrulis (trimitas).

 s„Kultūros fabriko“ kino salėje (Bangų g. 
5A) 19 val. kino klubas „8 1/2“ pristato filmą „Galiorkos 
vaikai“ (rež. Carne Marcel, Prancūzija, 1945 m.). 1830-ųjų 
Paryžius. Jaunuolis romantikas Frederikas svajoja tapti 
didžiu aktoriumi. Nerasdamas vaidmens, atitinkančio 
jo talentą, įsidarbina pantomimos teatre. Čia jis susi-
draugauja su aktoriumi Baptistu, kurį myli kolegė Natali, 
tačiau Baptistas nusižiūrėjęs buvusią prostitutę Garan-
są. Filmas sujungia įvairius žanrus, išgalvotus ir realius 
personažus. Dedikuotas teatro gerbėjams, ypač tiems, 
kurie įsitaisę „galiorkoje“ išgyvena stipriausias emocijas... 

KETVIrTADIENIS, GEGUŽĖS 26 D.
 sMuzikiniame teatre 18.30 val. 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 desperatiškas noras 
pelnyti visuomenės dėmesį ir greitai išgarsėti taip pat yra tarsi aliuzija į šiuolaikinio pasaulio demonstravimosi 
kultą socialiniuose tinkluose, nepaisant moralės normų ir ribų. 

 sKoncertų salėje 19 val. „Domino“ teatro premjera - komedija „Vyras po padu“, rež. Kostas Smoriginas. 
Sena meilė nerūdija. Be to, yra dar ir akla. Visiškai akla! Todėl atleidžia viską. Teatro komedijų meistro Miro 
Gavrano pjesė pasakoja apie tokią meilę, kurios neįveikė nei pilka kasdienybė, nei visuomenės pasmerkimas, 
nei išdavystė.

PENKTADIENIS, GEGUŽĖS 27 D.
 sKoncertų salėje 

18 val. vokalinių miniatiūrų 
ir operų arijų programa 
„Kalbėk man apie meilę“. 
Ją jausmingai atliks Rita 
Preikšaitė (mecosopranas), 
Mindaugas Jankauskas (te-
noras) ir Gražina Zalatorienė 
(fortepijonas). Skambės 
Wolfgango Amadeuso Mo-
zarto operos „Figaro vedybos“, Georges Bizet operos „Karmen“, Imrės Kalmano operetės „Silva“, Franzo Leharo 
operečių „Giuditta“ bei „Linksmoji našlė“ fragmentai, neapolietiškos ir lietuviškos dainos. Programa, pasak 
jos atlikėjų, perteiks visą žmogaus išgyvenamų meilės jausmų gamą: nuo meilės be atsako iki pilnatvės 
džiaugsmo būnant kartu, nuo išsiskyrimo liūdesio iki prisipažinimo mylint.

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

Veikia Kimberley Beach (Didž. Britanija) paroda 
„Prisiminimai“ (iki 06 10).

ŽEMAITIJOS DAILININKŲ  
SĄJUNGOS GALErIJA

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

Veikia tapytojo Kosto Žuolio paroda „Draugų 
portretai“  (iki 05 27).

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

Veikia Ewos Miazek (Lenkija) tapybos darbų paro-
da „Jūros fone“ (iki 05 31).

KINAS
„FOrUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Iksmenai. Apokalipsė“ (veiksmo, N-13) - 3D: 
13.30, 17.20, 20.30 val.; 2D: 10.30, 15.50, 21.20 val.
„Ateiviai: revoliucija“ (komedija, N-13) - 13.20, 
16, 18.30, 21.10 val.
„Išdavikas“ (trileris, N-16) - 19.10, 21.30 val.
„Sodo grožis modernistinėje tapyboje: nuo 
Monė iki Matiso“ (paroda didžiajame ekrane, an-
glų k., angliški subtitrai) - 29 d. 18 val.
„Alisa veidrodžių karalystėje“ (fantastinis nuo-
tykių, N-7) - 3D: 25 d. 18.20 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (dubl. liet., V) - 2D: 
10.10, 12.40, 13.50, 15 val.; 3D: 11.10, 16.40, 19 val.
„Kaimynai 2“ (komedija, N-16) - 16.20, 18.40, 
20.50 val.
„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“ (moks-
linė fantastika, veiksmo trileris, N-13) - 3D: 14.50, 
21 val.
„Avelės ir vilkai“ (dubl. liet., V) - 2D: 10.20, 13.35 
val.; 3D:  12.30 val.
„Kung Fu Panda 3“ (dubl. liet., V) - 11.30 val.
„Ekipažas“ (veiksmo, N-13) - 3D: 18 (nevyks 25 
d.) val.
„Zootropolis“ (dubl. liet., N-7) - 2D: 11 (vyks 21, 
22 d.) val.

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

21 d. 12 val. „Džiunglių knyga“ (JAV, 2016 m., 
fantastinė nuotykių drama, N-7); 18 val. „Aukšta 
klasė“ (Jungtinė Karalystė, 2016 m., veiksmo dra-
ma, N-16); 20 val. „Belgica“ (Belgija, Prancūzija, 
2016 m., drama, N-18).
22 d. 12 val. „Avelės ir vilkai“ (Rusija, JAV, Jungti-
nė Karalystė, 2016 m., animac.).
25 d. 19 val. kino klubas „8 1/2“. „Galiorkos vaikai“ 
(rež. Carne Marcel, 1945 m.).
26 d. 19 val. žiūrovų pageidavimu - „Amy“ (Jung-
tinė Karalystė, JAV, dokumentika, 2015 m., N-16).
27 d. 18 val. „Praradimas“ (JAV, 2015 m., drama, 
N-16). 20 val. „Belgica“ (Belgija, Prancūzija, 2016 
m., drama, N-18).

MUZIEJAI
LDM PrANO DOMŠAIČIO GALErIJA

Liepų g. 33

21 d. 18-24 val. Muziejų naktis galerijoje. Nemo-
kamai.Išsamiau - www.ldm.lt.
Veikia paroda „Nuostabioji žemė. Dailininkai 
rytų Prūsijoje“ (iki 2016 12 31).

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTOrIJOS MUZIEJUS
Didžioji Vandens g. 2

21 d. 20-24 val. Muziejų nakties renginys „Atradi-
mo džiaugsmas“. Muziejus veiks 16-24 val. Nemo-
kamai.
Veikia paroda „Pagalvok prieš išgerdamas: 
žinok apie poveikį, tradicijas, kultūras“. Pri-
statomi tradiciniai lietuvių alkoholiniai gėrimai, 
blaivybės judėjimo fenomenas Lietuvoje bei kelių 
Europos šalių - Italijos, Švedijos, Rumunijos bei Tur-
kijos - alkoholio vartojimo tendencijos (iki 06 25).

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.
21 d. 19.45-21.45 val. Muziejų nakties renginys - 
„Vakarienė baltai po burėmis“. 

cmyk


