
ŠEŠTADIENIS, GEGUŽĖS 28 D.
 sNeringoje - festivalis „Sveika, Neringa!”, skirtas 

sportuojančioms šeimoms ir aktyviam jaunimui. 
Tris dienas truksiantis festivalis tuo pat metu taps 
ir Neringos vasaros sezono atidarymu. Renginiai 
Nidoje prasidės 9 val. rytine treniruote su „Nike” ir 
DJ. 10.30-13 val. vyks orientavimosi varžybos dėl „Te-
leloto” taurės. 11.40-14 val. triatlonas. 11-18.30 val. 
krepšinio 3x3 turnyrai, tuo pat metu 4x4 paplūdimio 
tinklinio turnyras prie centrinės gelbėjimo stoties. 
Nidos oro uoste 11-15.30 val. pramogos su „Irkla-
koju” (vėjaračiai). 12-15 val. jėgos aitvarų, irklenčių 
varžybos. 13-16 val. „Švyturio” jachtų regata Kuršių 
mariose. 20.30 val. akrobatinių lėktuvų pasirodymas 
„Sparnas prie sparno” Nidos centre. 21 val. šeimų 
diskoteka su „Radistais”. 

 sŠilutėje - miesto šventė, 505-asis miesto gimtadienis. Renginiai prasidės 9 val. Verdainės gyvenvietėje. 
Šilokarčemoje 10 val. - tautodailininkų ir amatininkų mugė. Vakarinę programą 19 val. pradės Keistuolių 
teatras, programa „Brėmeno muzikantai”. 20 val. iliuzionisto Manto Wizard šou „Operos fantomas”. 22 val. 
grupės „Pop ladies” koncertas. 23 val. šventiniai fejerverkai. 

 sPalangoje - festivalis „Sportas visiems”. Aktyvaus laisvalaikio mėgėjai šurmuliuos visur – miesto sta-
dione, sporto komplekse, J. Basanavičiaus gatvėje, Jūratės ir Kastyčio skvere, Birutės parke, paplūdimyje, 
kitose miesto vietose. 

 sLėlių teatre (Vežėjų g. 4) 12 val. spektaklis vaikams nuo 3 m. „Coliukė”, rež. Donatas Savickis. Klasiki-
nė Hanso Kristiano Anderseno pasaka apie Coliukę - mažulytę, vienišą mergaitę, kuri keliauja per pasaulį 
ir patiria nuožmius likimo smūgius. Kaip šaltame ir purviname pasaulyje išsaugoti tyrą ir nesuteptą sielą, 
nuoširdų gerumą, viltį?

 sMuzikiniame teatre (Danės g. 19) 18.30 val. F. Wildhorno miuziklas „Boni ir Klaidas”, rež. Rūta Buni-
kytė. Didžiosios depresijos metais niekam nežinomo mažo miestelio gyventojai Boni Parker ir Klaidas Berou 
tampa žymiausiais Vakarų Teksaso herojais ir Teksaso teisėsaugos košmaru. 

 s„Švyturio” arenoje (Dubysos g. 10) 
19 val. Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempi-
onato antrosios finalo rungtynės: Klaipėdos 
„Neptūnas” - Kauno „Žalgiris”. Laukia sunki 
kova, siekiant įveikti LKL čempionus, bet 
namų aikštėje viskas įmanoma. „Neptūno” 
komanda laukia gausaus palaikymo, nes tik 
jis ir ošiančios tribūnos įkvepia pergalei!

SEKMADIENIS,  
GEGUŽĖS 29 D.

 sDanės skvere - renginys 
vaikams „Kapitono ir jungų sala”. 
11 val. prasidės „Vaikų turgelis”, o 
12 val. - griausminga „Kapitono ir 
jungų salos” fiesta: muzika, šokiai, 
mamyčių „Gerumo teatro” pasiro-
dymas, susitikimas su „Linksmųjų 
pėdučių” šuniukais, piešimas ant 
stiklo „Nupiešk „Linksmųjų pėdu-
čių” šuniuką”, konkursai ir loterijos 
be pralaimėjimų, „Džiaugsmo die-
nos”  siurprizai. Renginys nemoka-
mas. Laukiami visi - dideli ir maži.
Vienintelė sąlyga - plati šypsena ir 
gera nuotaika.

 s„Kultūros fabrike” (Bangų g. 5A) 12 val. 
Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis vaikams „Voro 
vestuvės”, rež. Valentinas Masalskis. „Istorija apie 
voro vestuves priverčia mus juoktis iš voro gobšumo, 
iš vabalų kvailumo ir net iš paukštelių naivumo - J. 
Marcinkevičius talentingai pašiepia mūsų ydas net ir 
vaikams suprantama kalba. Tačiau svarbiausia tiek šios 
poemėlės, tiek mūsų spektaklio misija yra paskatinti 
mus dalintis: pamiršti, kad šis ar anas daiktas kažkam 
priklauso, ir išmokyti draugiškai pasidalinti tuo, ką 
geriausio turime. Tikimės, kad mūsų žiūrovai išgirs šią 
svarbią žinutę”, - sako spektaklio režisierius.

 sLėlių teatre 12 val. spektaklis vaikams ir visai šeimai „Raudonkepuraitė”, rež. Gintarė Radvilavičiūtė. 
Spektaklio kūrėjai į klasikinę Šarlio Pero pasaką pažvelgė Vilko akimis. Kodėl vilkas Albinas praryja Raudon-
kepuraitę ir Senelę? Kas verčia jį taip elgtis? Ką reiškia būti kitokiu? 

 sŽvejų rūmuose (Tai-
kos pr. 70) 12 ir 14 val. jauni-
mo teatro „Be durų” linksma 
muzikinė istorija vaikams 
Česlovo Navakausko pasa-
kos motyvais „Pasaka apie 
Senbernarą ir katytę Fėją”, 
rež. Angelė Juškevičienė. Ar 
tau kada buvo atėjusi į galvą 
mintis, jog kažkur už tolimų 
jūrų ir miškų yra stebuklingas 
pasaulio kraštas, kur baigiasi 
ne tik žemė ir vandenys, bet 
ir visi rūpesčiai. Jei smalsu su-
žinoti, kas tai yra, kviečiame į 
kupiną nuotykių spektaklį, kuriame skamba smagi muzika, daug šokių ir spalvingos dekoracijos.

PIRMADIENIS, GEGUŽĖS 30 D.
 sŽvejų rūmuose 18 val. Klaipėdos universiteto teatro premjera P. Tilainės „Dialogas su Dievu”, rež. Petras 

Bielskis. Mitas apie dabartį. Vaidina: Bernadeta Abromavičiūtė, Vaiva Galminienė, Aurelija Paurytė, Ingrida 
Jankūnaitė, Ieva Masalskytė, Neringa Rimkutė, Greta Matuzaitė, Alvydas Lenkauskas. Nemokamas renginys.
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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

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”

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

28 d. 12 val. „Coliukė”. 
29 d. 12 val. „Raudonkepuraitė”. 
06 04 d. 11 ir 12 val. „Sapnų pasakėlė - vandeny-
nas”. 
06 05 d. 12 val. „Nepaprasta Edvardo Tiuleino ke-
lionė”. 

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.

31 d. 18 val. „Dainuojanti perkusija”. Ansamblis 
„Giunter Percussion” (Pavel Giunter, Tomas Kuli-
kauskas, Sigitas Gailius), solistas Guntars Freibergs 
(marimba, Latvija), Klaipėdos choras „Aukuras”.
06 10 d. 18 val. „Vasariški susitikimai”. Klaipėdos 
kamerinis orkestras, dirigentas ir solistas Davidas 
Geringas (violončelė, Lietuva, Vokietija), solistės 
Tatjana Moroz (smuikas, Rusija), Oksana Moroz (vio-
lončelė, Rusija).

Kiti renginiai

06 01 d. 18 val. humoro šou „Buvusių moterų rei-
kalai. Mano geriausias bernvakaris”. 
06 14 d. 19 val. „Domino” teatro komedija „Žirklės”.
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.

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

28 d. 17 val., 06 03 d. 19 val. Lietuvos krepšinio 
lygos čempionato finalo rungtynės: Klaipėdos „Nep-
tūnas” - Kauno „Žalgiris”. 

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

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 KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 
CENTRO PARODŲ RŪMAI

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

28 d. 12.30 val., 06 01 d. 12 ir 14 val. ekskur-
sijos po Salvadoro Dali parodą „Dieviškoji komedija”. 
Būtina išankstinė registracija el. p. edukacija@kkkc.
lt, tel. 8 602 21167. Ekskursijos mokamos: suaugu-
siesiems - 2,90 €, moksleiviams, studentams, sen-
jorams ir neįgaliesiems, pateikusiems dokumentą, 
- 1,45 €.
06 04 d. 11 val. kūrybinės dirbtuvės suaugusie-
siems, šeimoms bei jaunimui „Ksilografija ir lino-
raižinys: dekompozicinė chromatinė spauda”. 06 11 
d. 12 val. kūrybinės dirbtuvės suaugusiesiems, šei-
moms bei jaunimui „Iliustracija”. Užsiėmimai moka-
mi. Būtina išankstinė registracija el. p. edukacija@
kkkc.lt, tel. 8 602 21167.

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

„Tiketa”, teatrai.lt; bilietų kasa dirba I-V 16-19 val.  
ir 1 val. prieš visus renginius

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 prem-
jera - P.  Tilainės „Dialogas su Dievu”. Nemokamai.

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

bendruomene@zvejurumai.lt

28 d. 15 val. šventinė popietė „Mūsų Mažoji 
Lietuva”. 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 
nepozuoja” (iki 05 31). 

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

06 01 d. 19 val. Saulės laikrodžio kiemelyje ren-
ginys „Vasara su knyga: nuo saulėtekio iki saulė-
lydžio”. „Literatūrinis furšetas” su rašytoja Rebeka 
Una.
06 01 d. 18 val. vidiniame kiemelyje „Kiemo 
skaityklos” atidarymas. Visą vasarą skaitykloje - 
e-knygos ir e-žurnalai, wi-fi, mokymai, koncertai, 
susitikimai su įdomiais žmonėmis, stalo žaidimų 
popietės su stalo žaidimų klubu ir unikalus, tik ką 
sukurtas literatūrinis stalo žaidimas „Knygosūkis”.
06 02 d. 17.30 val. Gerlacho palėpėje Dariaus 
Rekio poezijos rinktinės „Pražydusios klumpės” 
pristatymas.
06 02 d. 17 val. Neringos savivaldybės Viktoro 
Miliūno viešojoje bibliotekoje (Pamario g. 53, 
Nida) iniciatyvos „Vasara su knyga”  renginys „Lite-
ratūrinis furšetas” su rašytoja Rebeka Una.

06 03 d. 16 val. Lietuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos Palangos vasaros skaitykloje 
(Vytauto g. 72)   iniciatyvos „Vasara su knyga” ren-
ginys „Literatūrinis furšetas” su rašytoja Rebeka Una.
Galerijoje 1H veikia Olego Šupliako (Ukraina) ta-
pybos darbų paroda „Mintyje ir pokalbyje prie 
paveikslo” (iki 06 10).
Kviečia į mokymus planšetiniais kompiuteriais pra-
dedantiesiems. Mokymų trukmė 2 val. Registruotis 
tel. (8 46) 410345, el. p internetas@klavb.lt.

„Poezijos pavasario” renginiai

28 d. 12 val. skaitymai laive „Eilės krantui ir ma-
rioms”. 16 val. I. Simonaitytės bibliotekos Mažajame 
kiemelyje baigiamasis „Poezijos pavasario” renginys.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Girulių biblioteka-bendruomenės namai, Šlaito g. 10A

29 d. 13 val. Girulių, Melnragės ir miesto gyvento-
jai kviečiami susirinkti bibliotekos-bendruomenės 
namų kiemelyje kartu paminėti Europos kaimynų 
dieną ir dalyvauti projekte „Aš už Lietuvą”. Kartu su 
filologe Jovita Saulėniene keliausime Girulių istori-
niais takais, sutvarkysime apleistus fontanus, esan-
čius prie Girulių kurhauzo ir prie viešbučio „Franz”. Po 
pasivaikščiojimo sugrįšime į biblioteką kartu išgerti 
arbatos, pabendrauti ir pratęsti istorinę pažintį su 
Prūsijos karaliene Luize.
31 d. 10.30 val. ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
šventinis koncertas „Vasaros spalvų karalystėje”, 
skirtas Vaikų gynimo dienai ir Vietos bendruomenių 
metams.

Vaikų skyrius, Danės g. 7

Veikia teatralizuota paroda „Mano tėvai skaitė, 
skaito ir skaitys” (visą vasarą). Kiekvienai užsi-
registravusiai klasei birželio mėnesį - individualūs 
pristatymai. Registruotis tel. 314719.

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

Veikia Tatevik Tadevosyan fotografijų paroda „Ar-
mėnės atrasta Klaipėda” (iki 06 04).

LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS  
KLAIPĖDOS FILIALAS

Šviesos g. 3

30 d. 15 val. „Poezijos pavasario” literatūrinis - mu-
zikinis renginys „Žiedai tavam pavasariui”. Nemoka-
mai.

TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

28 d. 12 val. Klaipėdos m. sekmadieninių mokyklų 
festivalis „Mes Europos vaikai”. Svečiai - vaikų šokio 
grupė „Brilliant” (Ukraina). 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

29 d. 9-15 val. (kiekvieną sekmadienį visą vasaros 
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” iš pri-
vačios kolekcijos fondų (iki 07 03).
Veikia Peterio Bankovo (Rusija/Čekija) plakatų 
paroda „Plakatus kuriu kasdien” („I make posters 
every day”) (iki 06 05). 
Fotografijos galerijoje veikia Karolio Janulio foto-
grafijų paroda „Būti paukščiu” (iki 06 19).

BAROTI GALERIJA
Aukštoji g. 1

06 02 d. 18 val. atidaroma Augusto Bidlausko 
(grafika,Vilnius) ir Jurgio Malinausko (metalo 
plastika, Vilnius) kūrybos darbų paroda „A Capite”, 
skirta XXII Klaipėdos pilies džiazo festivaliui (veiks iki 
06 29).

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 6

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

Organizatorių ir "Vakarų ekspreso" archyvo nuotr.Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

ANTRADIENIS, GEGUŽĖS 31 D.
 sKoncertų salė-

je 18 val. „Dainuojanti 
perkusija”. Spalvingoje 
koncertinėje programoje 
pasirodys jaunosios kar-
tos latvių marimbos virtu-
ozas Guntaras Freibergas 
kartu su Pavelo Giunterio 
vadovaujamu ansambliu 
„Giunter Percussion” ir 

Alfonso Vildžiūno diriguojamu choru „Aukuras”. Koncerte bus atliekami kūriniai, intriguojantys netikėtomis 
choro balsų ir mušamųjų instrumentų tembrinėmis spalvomis. Intriguoja ir tai, jog pirmąkart išgirsime nau-
josios Klaipėdos koncertų salės marimbos skambesį. Šio instrumento, kurį meistriškai valdys G. Freibergas, 
diapazonas siekia 5 oktavas. 

TREČIADIENIS, BIRŽELIO 1 D.
 sKoncertų salėje 18 val. humoro šou „Buvusių moterų reikalai. Mano geriausias bernvakaris”. Publikai, 

kuri jau spėjo atsikąsti juodojo humoro, metas išsamiau susipažinti su vyrų ir moterų tarpusavio santykių 
pustoniais. Tokią galimybę suteikia humoro šou, kuriame šmaikštumo rapyras sukryžiuos Mantas Stonkus 
ir Justinas Jankevičius.

 sMuzikiniame teatre 18.30 val. jaunųjų talentų ir Mažosios Lietuvos simfoninio orkestro koncertas, 
rež. Eglė Miškinytė.  Šiemet koncerte bus pristatyti talentingiausi Klaipėdos miesto muzikos ugdymo įstaigų 
moksleiviai ir studentai. Dalyvaus Juozo Karoso, Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklų, Eduardo Balsio menų 
gimnazijos, Stasio Šimkaus konservatorijos ir KU Menų akademijos jaunieji talentai. Jiems talkins Mažosios 
Lietuvos simfoninis orkestras. 

 sDanės skvere, prie vaikų 
žaidimo aikštelės, 19 val. klaipė-
diečiai kviečiami pradėti unikalią kas-
metinę apsikabinimo už taiką tradiciją. 
Akcijai suteiktas Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos patronažas, prie šios 
iniciatyvos jau prisijungė 50 šalies mies-
tų. Renginys prasidės 17.30 val. miesto 
mero Vytauto Grubliausko sveikinimo 
žodžiu, vyks studijos „Grock” jaunųjų 
muzikantų koncertas. Nuo 17.30 val. - 
žaismingos veiklos jauniesiems renginio 
dalyviams: veidukų piešimas, spalvotų 
šukuosenų darymas, estafetės, važinė-
jimas riedžiais, meninės dirbtuvėlės. 
18.40 val. karatė kiokušin sportininkų 
pasirodymas. Renginio kulminacija - miestiečiai apsikabins vieni su kitais, ištars žodį „taika”, o delnuose už-
kalbės akcijos simbolį - pupą - taikos linkėjimu ir apsikeis ja su šalia esančiais.

 s„Kultūros fabriko” kino salėje 19 val. kino klubas „8 1/2”:  jaunosios kino kūrėjos klaipėdietės 
Emilijos Riviere filmo „Kolekcionierius” premjera ir naujo jos tarptautinio kino projekto pristatymas. Tik 2015 
m. peržengusi Vytauto Didžiojo gimnazijos slenkstį, E. Riviere jau spėjo baigti Niujorko universiteto kūrybinių 
ir vaizduojamųjų menų mokyklą. Pirmasis Emilijos trumpametražis vaidybinis filmas sukurtas S. T. Kondroto 
novelės motyvais. Filmas paremtas istorija apie keistą kolekcionierių, metalinėse skardinėse kolekcionavusį 
pasaulio kraštų saulėlydžius; 2015 m. Los Andželo tarptautiniame studentų kino festivalyje buvo pripažintas 
geriausiu filmu moksleivių filmų kategorijoje. 

KETVIRTADIENIS, BIRŽELIO 2 D.
 sBaroti galerijoje (Aukštoji g. 1) 18 val. XXII Klaipėdos pilies džiazo festivalio startą skelbs speciali 

„Džiazuojanti paroda”. Šiemet galerija pakvies į Augusto Bidlausko grafikos ir Jurgio Malinausko metalo plas-
tikos darbų parodą „A Capite”, po kurios oficialaus atidarymo suskambės jungtinio latvių ir lietuvių kolektyvo 
„Janis Amantovs & friends” atliekamos muzikos garsai. 

PENKTADIENIS, BIRŽELIO 3 D.
 sXXII Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis. 18 val. 
Danės upėje, Klaipėdos pilia-
vietėje iškilmingas festivalio 
atidarymas. 18.30 val. Kruizinių 
laivų terminale - auksinis Lietu-
vos balsas Vilija Matačiūnaitė ir 
profesionalusis džiazo orkestras 
„Kaunas Big Band” specialiai 
džiazo festivaliui paruošė iki šiol 
dar niekur negirdėtą programą 

„Natalie Cole prisimenant”, skirtą šiai garsiai JAV muzikos atlikėjai. Taip pat pasirodys šiuolaikiška, talentinga 
ir energinga grupė iš Bulgarijos „Funky Miracle”. Festivalis atiduos „privalomąją duoklę” tikriems bliuzo ger-
bėjams, - šiemet ši užduotis patikėta unikaliam bliuzo atlikėjui ir gitaristui iš JAV Carlos Johnson. Festivalio 
programos deimantas - britų džiazo muzikos legendos „Shakatak” (Didžioji Britanija). 0.30 val. „SKY 21 terrace 
by BarBar'a” (Naujojo Sodo g. 1A) „Jam session” - „Apple tea” (Baltarusija).

 s„Kultūros fabrike” 19 val. premjera - 
šokio spektaklis „Faustas”. Choreografas ir šokėjas 
Taurūnas Baužas kartu su Klaipėdos jaunimo 
teatro aktoriais, šokėjais Simu Laukaičiu ir Aušra 
Krasauskaite pristato naują šokio spektaklį pagal 
J. V. Gėtės filosofinę dramą „Faustas”. Vokiečių 
literatūros klasiko kūrinys sužadina daug apmąs-
tymų apie vidinius žmogaus konfliktus: proto ir 
jausmų įtampas, pažinimo troškulį ir asmenybės 
ribotumą. Apie faustiškąjį žmogų, kuris po kie-
kvieno noro išsipildymo atranda naujų troškimų 
ir todėl negali surasti pastovumo. Šokio spektaklis 
išryškins Fausto ir Margaritos tragediją, jų meilės 
dramatizmą, aistrą, viliones ir išgyvenimus. Vienas 
pagrindinių herojų - Mefistofelis sieks sugundyti Faustą ir bet kokiais būdais gauti jo sielą.

 s„Švyturio” arenoje 19 val. Lietuvos krepšinio lygos čempionato ketvirtosios finalo rungtynės: 
Klaipėdos „Neptūnas” - Kauno „Žalgiris”.

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).

GALERIJA „SI:SAID”
Daržų g. 18, III-V 14-18 val.

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

M ART GALERIJA
Turgaus g. 9, I-V 11-18, VI 11-15 val.

Veikia Mariaus Kavolio personalinė darbų paroda 
„Color of Summer” (iki 06 14). 

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”

„Alisa veidrodžių karalystėje” (fantastinis, N-7) 
- 3D: 12.15, 15, 17.45, 20.30 val.; 2D: 10.30, 13.05, 
18.45 val. 
„Kieti bičai” (kriminalinė komedija, N-16) - 15, 
17.20, 19.25, 21.40 val.
„Elfai” (dubl. liet., V) - 10.40, 12.40, 14.40, 16.40 
val.
„Išdavystė” (drama, N-16) - 18.40, 21.10 val.
„Sodo grožis modernistinėje tapyboje: nuo 
Monė iki Matiso” (paroda didžiajame ekrane, an-
glų k., angliški subtitrai) - 29 d. 18 val.
„Aš prieš tave” (romantinė drama, N-13) - 06 02 
d. 19.40 val.
„O ne, o taip!” (komedija, N-18) - 06 16 d. 18.30 
val.
„Piktieji paukščiai. Filmas” (dubl. liet., V) - 2D: 
10.10, 12.25, 14.45 val.; 3D: 11.15, 13.35, 16, 17.05 
(nevyks 29 d.) val.
„Avelės ir vilkai” (dubl. liet., V) - 2D: 12.40 val.
„Kaimynai 2” (komedija, N-16) - 19.40 (nevyks 29 
d., 06 02 d.),  21.50 val.
„Iksmenai. Apokalipsė” (veiksmo, N-13) - 3D: 
18.20, 21.25 val.; 3D: 15.40 val.
„Ekipažas” (veiksmo, N-13) - 3D: 21.20 val.
„Pakalikai” (V) - 10.20 val.

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

28 d. 12 val. „Avelės ir vilkai” (Rusija, JAV, Jung-
tinė Karalystė, 2016 m., animac.). 18 val. „Ma ma” 
(Ispanija,  Prancūzija, 2015 m., drama, N-13). 20 val. 
„Avinai” (Islandija, Danija, 2015 m., N-13).
31 d. 19 val. Atgijusi senoji lietuvių dokumentika. 
DVD pristatymas.

MUZIEJAI
LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS

Smiltynės g. 3, inf. tel. (8 46) 492250, 869837299, el. 
p. ljm@muziejus.lt, www.muziejus.lt

28 d. vidutinio žvejybos tralerio „Dubingiai” triume 
atidaroma nauja ekspozicija „Ilgas reisas”.
Gegužę delfinų pasirodymai vyksta nuo trečiadie-
nio iki sekmadienio 12 ir 15 val., birželį - an-
tradienį-sekmadienį 12, 14, 16 val. 

PALANGOJE
„RAMYBĖS” KULTŪROS CENTRAS

Vytauto g. 35, tel. 8 648 46042,  
info@klubasramybe.lt, www.klubasramybe.lt

28 d. 19 val. Lina Štalytė. „From Paris with Love”.

cmyk


