
ŠEŠTADIENIS,  
BIRŽELIO 18 D.

 sDargužių kaime (Klai-
pėdos r.), „Horsemarket” žirgų 
sporto centre dvyliktus metus iš 
eilės vyks „Atviras Lietuvos kon-
kūrų čempionatas. VMG Taurė”. 
Tai unikalus Lietuvoje tokio lygio 
konkūrų čempionatas, kuriame 
kasmet dėl geriausiojo vardo 
susirungia šios sporto šakos 
profesionalai iš Pabaltijo šalių - 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, raiteliai 
iš Rusijos bei raiteliai iš kitų Euro-
pos šalių. 12.30 val. iškilmingas 
atidarymas. Sekmadienį 18.30 
val. varžybų uždarymo paradas. 

Lietuvos čempionato suaugusiais žirgais nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas. Čempionų pakyla.

 s„Kultūros fabrike” (Bangų g. 5A) 12 val. populiariosios Japonijos kultūros renginys „Umi no suna 
cosplay 2016”. Pagrindinis renginio akcentas - „Cosplay” - „kostiumuota vaidyba”. Dalyvis persikūnija į savo 
mėgstamą veikėją pagal detalią charakteristiką. Taip pat vyks šokių bei kompiuterinių žaidimų konkursai. 
Neatsiejama šventės dalis - dirbtuvės, jose svečiai galės pasimokyti lankstyti origamius, dalyvauti sumo kos-
tiumų imtynėse, žaisti stalo žaidimus ar pasigaminti figūrėlę, pasipuošti kūno tapybos dirbtuvėje, paragauti 
vegetariškų patiekalų ir kt.

 sNidos aerodrome ir kran-
tinėje - nuo 13 val. aviacinė šventė - 
parodomosios akrobatinio skraidymo 
varžybos, skirtos paminėti atkurto 
akrobatinio skraidymo 50-metį. Po 
ilgos pertraukos bus atidarytas ki-
limo-tūpimo takas. Veiks aviacinės 
technikos paroda, aviacinis miestelis. 
Šventės dalyviai turės galimybę ap-
žvalginių skrydžių metu iš dangaus 
išvysti Nidos apylinkės. Krantinėje 
vaikai galės išbandyti Lietuvos Bro-
niaus Oškinio vaikų aviacijos moky-
klos atrakcioną - skrydžio simuliatorių 
mažiesiems. 18 val. Jurgio Kairio parodomoji programa. Vienam dalyviui bus suteikta išskirtinė galimybė 
akrobatinio skrydžio metu su J. Kairiu apžvelgti Nidos apylinkes. 

 sŠventojoje - šeštadienį ir sekma-
dienį - Paplūdimio baikerių festivalis. 
Renginio organizatoriai - Palangos sa-
vivaldybė, asociacija Palangos miesto 
„Saulės” klubas bei Klaipėdos  motoci-
klininkų klubas „Chimeras” - planuoja, 
jog festivalyje bus galima išvysti per 
tūkstantį įspūdingų plieninių žirgų. „Ši 
šventė į Šventąją sukvies motociklų 
mėgėjus iš visos Europos. Mes dirbame 
tam, kad padarytume 2016 m. Paplūdi-
mio baikerių festivalį patį didžiausią ir 
geriausią visose Baltijose šalyse”, - sakė 
vienas iš renginio organizatorių Vaidas 

Šimaitis. Kurortiniame miestelyje, be pramogų, susijusių su motociklais, veiks mugė, vyks įvairūs koncertai, 
konkursai, sporto varžybos. 

 sDramos teatro Didžiojoje salėje (Teatro g. 2) šeštadienį ir sekmadienį 18.30 val. premjera - S. 
Mrožeko „Petro Ohėjaus kankinystė”, rež. Darius Rabašauskas. Lenkų dramaturgo pjesė - puikus klasikinės 
absurdo teatro estetikos pavyzdys. Tai siurrealistinis farsas, koketuojantis su kičo kultūra, demaskuojantis 
ir provokuojantis. Petras Ohėjus ir jo šeima - patys paprasčiausi eiliniai piliečiai, gyvenantys gana pilkai 
ir nuobodžiai. Nieko neišsiskiriantys iš daugumos, stumiantys dienas įprastoje buities rutinoje. Kol vieną 
gražią dieną tas jų gyvenimas staiga ima ir pasikeičia - pačiu radikaliausiu būdu. Dėl tam tikros priežasties 
jų gyvenimas ima dominti visus iš eilės: valdininkus, mokslininkus, žurnalistus, pramogų verslo atstovus, 
šiaip mėgėjus paspoksoti į kitus pro rakto skylutę... Privati Ohėjų erdvė staiga tampa vieša, ir aplink ją ima 
formuotis ištisa industrija.

SEKMADIENIS, BIRŽELIO 19 D.
 sKlaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčioje (Kretingos g. 40) 12 val. bus šventinamas modernus ir 

turbūt didžiausias Lietuvoje vitražas, sukurtas jau amžinybėn iškeliavusio garsaus Lietuvos vitražisto, profe-
soriaus Kazio Morkūno. Vitražą šventins vyskupas, bažnyčioje vyksiančių apeigų metu dalyvauti pakviesti ir 
kitų parapijų klebonai, vitražo kūrėjai, gamintojai, rėmėjai, parapijiečiai, kiti svečiai. 
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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

18, 19 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje premjera - S. 
Mrožeko „Petro Ohėjaus kankinystė”.

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

20-23 d. 9-12 ir 14-17 val. edukaciniai užsiėmi-
mai „Popieriniai eksperimentai” 3-8 m. vaikams ir 
juos lydintiems tėvams.
27 d. - liepos 1 d. 9-18 val. vasaros dienos stovy-
kla „Mano popierinis teatras” 6-12 m. vaikams. 

RENgINIAI
KLAIPĖDOS VASAROS ESTRADA

Liepojos g. 1

07 09 d. 20 val. F. R. David, „Secret Service” ir „Smo-
kie” koncertas „Auksiniai 80-ųjų hitai”. Bilietai - „Tic-
ketmarket”, 26 €.
07 16 d. 22 val. Džordana Butkutė. Specialus va-
saros koncertas „Neoninės pelių uodegos”. Bilietai 
- „Tiketa”, 19.90–34.90 €.

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.

30 d. 20 val. „Re: Muzika, kuri gimė vakar”. Klai-
pėdos kamerinis orkestras, Kotryna Janutaitė (vo-
kalas), Donatas Bielunskis (bosinė gitara), Giedrius 
Nakas (klavišiniai), Augustas Baronas (mušamieji), 
Leonardas Pilkauskas (saksofonas, fleita, klarnetas).

Kiti renginiai

18 d. 11 ir 17 val. muzikinė pasaka „Turgaus šven-
tė”.

KLAIPĖDOS KARILIONAS
Liepų g. 12, Laikrodžių muziejaus kiemelis,  

www.koncertusale.lt

Šeštadienį ir sekmadienį 12 val. kariliono mu-
zikos koncertai. Varpais skambina karilionininkai 
Kęstutis Kačinskas ir Stanislovas Žilevičius. 
24 d. Klaipėdos kariliono festivalis. 12 val. „Vi-
dudienio varpai”. Koncertas skirtas J. Juzeliūno 
100-mečiui. Kęstutis Kačinskas (karilionas), Stanis-
lovas Žilevičius (karilionas), Algirdas Januševičius 
(trimitas). 15 val. „Popietės varpai”. Toru Takao, 
Katarzyna Takao-Piastowska (kariliono duetas, Ja-
ponija-Lenkija-Vokietija). 18 val. „Vakaro varpai”. 
Klaipėdos kamerinis orkestras, Monika Kazmierczak 
(karilionas, Lenkija), Algirdas Januševičius (tri-
mitas), Marius Pinigis (šokėjas). 21 val. „Nakties 
varpai”. Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna 
muzika”, ansamblis „Protuberus brass”.
Keliaujančio kariliono koncertai. Kęstutis Kačinskas 
arba Stanislovas Žilevičius gros specialiai iš Gdansko 
atvykusiu  unikaliu varpų instrumentu. 20 d. 19 
val. prie prekybos centro BIG (Taikos pr. 139). 21 d. 
19 val. prie Debreceno aikštės fontano (Taikos pr. 
101). 22 d. 19 val. prie „Akropolio” (Taikos pr. 61). 
Koncertų vietose nuo ryto veiks ekspozicija „Klaipė-
dos karilionas”.
Atgimimo a. veikia ekspozicija „Klaipėdos karilio-
nas” (iki 06 20).

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

bendruomene@zvejurumai.lt

28 d. 17 val. paskaita „Vyresnio amžiaus žmonių 
judesių valdymas”. Nemokamai.
Birželio mėn. pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais 10-12 val. nemokami vasa-
ros 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.

„ŠVYTURIO” ARENA

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

29 d. 18.15 val. pasirengimas olimpinėms žaidy-

nėms: krepšinio rungtynės Lietuva-Naujoji Zelandi-
ja. 07 01 d. 18.15 val. Lietuva-Tunisas.

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

18 d. 12 val. populiariosios Japonijos kultūros ren-
ginys „Umi no suna cosplay 2016”.
20, 27 d. 8 val. vasaros stovykla vaikams „Jaunieji 
kūrėjai”.

FESTIVALIS „MUZIKUOJANTIS KELTAS”
Keltas išplaukia 20.30 val. iš senosios  

Smiltynės perkėlos, Šiaurinis ragas, Danės g. 1.  
Bilietai - „Bilietų pasaulis”, koncerto dieną  

ir renginio vietoje. Tel. 8 670 41252.

25 d. dainuojamoji poezija. Bardo Kosto Smorigino 
ir kompozitoriaus Audriaus Balsio koncertas „Klouno 
dainos”.
07 02 d. „Saulėlydžio romansai”. Romansus, pri-
tariant gitarai, atlieka Liuba Nazarenko. Dalyvauja 
aktorius Andrius Bialobžeskis.
07 09 d. akordeono mago Martyno Levickio „Ekstre-
malus klasikos pliūpsnis”.
07 16 d. Mariaus Jampolskio ir Irūnos teatralizuotas 
koncertas „Viskas baigta”.

07 23 d. tarpukario šlagerių programa „Onyte, 
einam su manim pašokti”. Liudas Mikalauskas, Egi-
dijus Bavikinas, pučiamųjų sekstetas „Brass Bravo”.
07 29 d. geriausios lietuviškos dainos ir „Čilinam” 
aštrumo humoro dozė su Ramūnu Rudoku, Deivydu 
Zvonkumi ir Stano muzikiniame šou „Šeimynėlė”.
07 30 d. populiariosios estrados koncertas „Radži ir 
trys jo moterys”. Koncertuoja Radži, Laisva (Donata 
Gutauskienė), Agnė Petravičienė, Birutė Dambraus-
kaitė.
08 06 d. čigonų šou teatras „Sare Roma” ir styginių 
kvintetas  „Giunter Light Orchestra” (Vokietija).
08 13 d. Inga Valinskienė. „Iš visos širdies”.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

23 d. 20.30 val. Joninių šventė Jono kalnelyje. LRT 
laidos „Duokim garo!” varžytuvių finalo tiesioginė 
transliacija.
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.

Ekskursijos su gidu po Salvadoro Dali parodą „Die-
viškoji komedija” trečiadieniais-penktadieniais 
12 ir 14 val.,  šeštadieniais 14 val. Būtina iš-
ankstinė registracija el. p.  edukacija@kkkc.lt, tel. 8 
602 21167. Ekskursijų kaina įeina į parodos bilieto 
kainą: suaugusiems 5 €; senjorams, neįgaliesiems, 
studentams, moksleiviams, pateikusiems pažymė-
jimą, - 2,50 €.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI 
 I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

21 d. 11 val. Renginių salėje „Literatūrinis furšetas” 
su Austėja Landsbergiene.
Visą vasarą bibliotekos vidiniame kieme unikali 
„Kiemo skaitykla”: e. knygos, e. žurnalai, „wi-fi”, mo-
kymai, koncertai, susitikimai su įdomiais žmonėmis, 
stalo žaidimų popietės su stalo žaidimų klubu. Dirba 
I-V 10-18 val.
Pirmadieniais 12-18 val. skaitykloje stalo žaidi-
mų popietė. Registruotis el. p. info@klavb.lt, tel. (8 
46) 410345 arba tiesiog ateiti į kiemą.

IX poezijos ir muzikos šventė „Naktigonės 2016”

Vasaros penktadieniais I. Simonaitytės bibliotekos 
kieme arba kavinėje „Pauzė”, Herkaus Manto g. 25

24 d. 20 val. „Iš baltojo kiro giesmynų”: poetė, 
dailininkė Daiva Molytė-Lukauskienė, grupė „Gerąja 
prasme” (Jonas Baltokas ir Alvydas Stalaučinskis).
07 01 d. 20 val. „Dainos ir istorijos”: dainų au-
toriaus ir atlikėjo Aleksandro Makejevo kūrybos 
vakaras.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

girulių filialas, Šlaito g. 10A

20-21 d., liepos 4-5 d. 14.30 val. mokymai atos-
togaujantiems „Genealoginės informacijos paieška 
ir medžių braižymas”. Nemokamai. Registruotis tel. 
(8 46) 313438.
Programa „Pėdink į girulius”
22 d. 18 val. latvių kompozitorių vokalinės ir 
instrumentinės muzikos koncertas. Atlikėjai: Jana 
Osipova-Tarasova (sopranas), Viačeslavas Tarasovas 
(tenoras), Vladimiras Tarasovas (fortepionas), An-
tanina Tarasova (smuikas), akompanuoja maestro 
Saulius Šiaučiulis.
26 d. 16 val. Joninių šventė Girulių ir miesto ben-
druomenei: koncertas, šokiai, vaišės. Dalyvauja: 
ansamblis „Savi”, klubas „Rūta”, folkloro klubas 
„Šeimyna”, vokalinis ansamblis „Jūrainė”, ansamblis 
„Krantų gėlė”.
Veikia Ernesto Žvaigždino tapybos darbų paroda 
„Maratonas” (iki 07 15).

TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

21 d. 16 val. ukrainiečių kalendorius (istorinės da-
tos, istorijos ir kultūros veikėjai). Nemokamai.
23 d. 18 val. baltarusių Ivano Kupalos šventė. 
Vyks Gervaičių kaimo turizmo sodyboje (Gedminų 
k., Dovilų sen.). Yra galimybė į šventės vietą vykti 
užsakytu autobusu 17.30 val. (Vingio g. 23,  buv. 
„Kalifornija”). 

SENAMIESTIS, AUKŠTOJI gATVĖ
Gatvės atkarpoje tarp Parodų rūmų  

ir senojo pašto

19 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 parodos: tradicinė Lietuvos architektų 
sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos 
rengiama paroda ir renginių ciklas „Klaipėdos ar-
chitektūra”; ispanų menininko Salvadoro Dali 
(1904-1989) darbų paroda „Dieviškoji komedija” 
iš privačios kolekcijos fondų (abi iki 07 03). 
Fotografijos galerijoje veikia Karolio Janulio foto-
grafijų paroda „Būti paukščiu” (iki 07 03).

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

Veikia Augusto Bidlausko (grafika, Vilnius) ir Jur-
gio Malinausko (metalo plastika, Vilnius) kūrybos 
darbų paroda „A Capite”, skirta XXII Klaipėdos pilies 
džiazo festivaliui (iki 06 29).

KLAIPĖDOS gALERIJA
Bažnyčių g. 6

22 d. 17.30 val. atidaroma meno kūrinių paroda 
„Iš Janinos Monkutės-Marks muziejaus-gale-
rijos kolekcijos” (veiks iki 07 21).
Veikia Dainos Vanagaitės-Belžakienės paroda 
„Po spaudimu” („Under Pressure”) (iki 06 30).

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

Veikia paroda „Lietuviška Arvydo Kašausko ta-
pyba” (iki 07 06).

TAUTODAILĖS SALONAS „MARgINIAI”
Sukilėlių g. 4

Veikia Angelės ir Vytauto Raukčių darbų paro-
da, skirta kūrybos 40-mečiui (iki 07 30).

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

 sKruizinių laivų terminale sekmadienį 11-19 val. ir pirmadienį 11-18 val. klaipėdiečiai kviečiami 
aplankyti istorinį Lindesnes švyturio muziejaus (Norvegija) laivą „Gamle Oksoy” su jame įrengta ekspozicija, 
skirta Baltijos šalių jūriniam paveldui. Laive bus rodomi filmukai apie Šaltojo karo laikotarpio jūrinį paveldą.

PIRMADIENIS, BIRŽELIO 20 D.
 sLėlių teatre (Vežėjų g. 4) nuo pirmadienio iki ketvirta-

dienio 9-12 ir 14-17 val. teatras kviečia kūrybiškai praleisti laiką, 
atliekant popierinius eksperimentus. Popierius - itin lanksti 
ir teatrališka medžiaga, kurią galima įvairiai transformuoti 
ir personalizuoti. Kaip iš paprasto popieriaus gimsta lėlių ir 
objektų teatras ir kokie jo kūrybiniai principai, sužinos ir patys 
šių užsiėmimų dalyviai. Po užsiėmimų laukia kūrybiški žaidimai 
teatro kiemelyje. Užsiėmimus ves Klaipėdos lėlių teatro aktorė 
Renata Kutaitė ir vadovė Aušra Juknevičienė.

 sStasio Šimkaus konservatorijos koncertų salėje (S. Šimkaus g. 15), Koncertų salėje (Šaulių 
g. 36) pirmadienį-ketvirtadienį I Tarptautinis pianistų, stygininkų, pučiamųjų, mušamųjų instrumentalistų, 
fortepijoninių duetų ir kamerinių ansamblių konkursas-festivalis „Baltijos perlai”. 18 val. Koncertų salėje - 
atidarymo koncertas. 

KETVIRTADIENIS,  
BIRŽELIO 23 D.

 sJono kalnelyje 20.30 val. Klaipėdos 
etnokultūros centras kviečia į tradicinę 
Joninių šventę. Vyks Lietuvos nacionalinės 
televizijos „Duokim garo!” varžytuvių finalo 
tiesioginė transliacija. Minėsime Saulėgrįžos 
šventę, sveikinsime Jonus ir Janinas, dainuo-
sime, šoksime ir smagiai jungsimės į ratelius. 
Turgaus gatvėje (nuo Tiltų g. iki Jono kalno) 
nuo 11 val. visą dieną šurmuliuos gausus 
Joninių "jomarkas". Žolininkai, gėlininkai, 
vainikų pynėjai, žolių skulptūrų kūrėjai, 
tradicinių amatų meistrai, sertifikuoti kuli-
narinio paveldo produktų gamintojai kurs Joninių šventės nuotaiką ir prekiaus savo rankų darbo gaminiais.

 sŠventojoje, prie senojo jūros tilto, 19 val. - Joninės. Kurortinis miestelis kviečia smagiai su-
tikti Jonines prie jūros ir žada įspūdingą trumpiausios metų nakties programą. Koncertuos Palangos meno 
kolektyvai, sveikinsime Jonus ir Janinas, bus įžiebtas Joninių laužas, ieškosime Paparčio žiedo, plukdysime 
vainikėlius. 21 val. gyvo garso koncertas „Tina Turner projektas”, Rūta Ščiogolevaitė ir Pauliaus Adanevičiaus 
grupė. 23 val. šventinis fejerverkas.

PENKTADIENIS, BIRŽELIO 24 D.
 sLaikrodžių muziejaus kiemelyje (Liepų g. 

12) Klaipėdos kariliono festivalis. 12 val. „Vidudienio varpai”. 
Koncertas skirtas J. Juzeliūno 100-mečiui. Kęstutis Kačinskas 
(karilionas), Stanislovas Žilevičius (karilionas), Algirdas Janu-
ševičius (trimitas). Atidarymo koncerte skambės šešios naujų 
kūrinių premjeros. 15 val. „Popietės varpai”. Gros Toru Takao, 
Katarzyna Takao-Piastowska (kariliono duetas, Japonija-Len-
kija-Vokietija). Programoje daugiausia skambės originalūs 
kūriniai karilionui, kuriuos sukūrė olandų, belgų ir danų au-
toriai. 18 val. „Vakaro varpai”. Klaipėdos kamerinis orkestras, 

Monika Kazmierczak (karilionas, Lenkija), Algirdas Januševičius (trimitas), Marius Pinigis (šokėjas). Sakoma, 
kad kaskart, kai suskamba varpai, sparnus išskleidžia angelai... „Nakties varpai” 21 val. įstabia Zitos Bružaitės 
kantorija „Lumen fidei” („Tikėjimo šviesa”)  vainikuos festivalio programą. 

 sAgluonėnų etnografinėje 
sodyboje 13 val. žemaitiškų kome-
dijų festivalis „Alasas lietuvininko kie-
me”. Svečių laukia skrabalininkas Re-
gimantas Šilinskas, Priekulės kultūros 
centro folkloro ansamblis „Vėlingis”, 
rašytojas, režisierius E. Untulis, ama-
tininkų mugė, edukaciniai mokymai 
iš molio, Petro Balsio medžio drožinių 
paroda. 19 val. Agluonėnuose, prie 
Aukuro kalno, - Joninės. Koncertuos 
kaimo kapela „Mingė”, grupė „Tabasco”, 
vyks vaidilučių pasirodymas, šeimų 
varžytuvės, virvės traukimas. 

 sŠventojoje, prie senojo jūros tilto, 10 val. jogos ir sveikatingumo festivalis „1000 saulių”. 10-19 
val. jogos praktikos - nuo juoko iki skraidymo ore, vyks sveiko maisto degustacijos, įvairios terapijos ir vei-
klos visai šeimai (rekomenduojama turėti sportinį kilimėlį). 12 val. rekordinė „Saulės pasveikinimų” mankšta 
prie jūros. 19 val. muzikinis projektas „Skrydis su hangu” ir Saulius Petreikis. 21 val. Jonų ir jogų šokiai su 
linksmiausia lietuviška gyvo garso grupe „Antikvariniai Kašpirovskio dantys”. 23 val. Saulės ženklo įžiebimas.

 sPalangoje penktadienį 
- sekmadienį susirungs geriau-
si pirtininkai - vyks jau 4-asis 
pirties-SPA festivalis „Gintarinė 
Baltija 2016” ir 6-asis Lietuvos 
vanojimo čempionatas. Nuo-
taikingo renginio metu pirmą 
kartą vyks unikali tarptautinė 
pirties meistrų fiesta, kurioje 
bus išrinktas Meistrų Meistras. 
Festivalio renginiai vyks paplū-
dimyje įrengtose palapinėse bei 
prie jūros įsikūrusiose mobilio-
siose pirtyse. Lankytojai turės 
galimybę ne tik išbandyti įvairias 
pirties bei SPA procedūras, bet ir 
pasilepinti tiek egzotiškomis, tiek 
tradicinėmis lietuviškomis grožio 

ir sveikatos procedūromis, išbandyti jogos treniruotes, sužinoti, kaip pirties ir grožio procedūrose naudojamas 
gintaras, kvapai. Penktadienio vakarą į paplūdimį prie jūros tilto visus sukvies baltiška Pirties Rasų šventė.

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

Veikia Raimondo Daukšos personalinė paroda 
„Sofizmai” (iki 07 07).

LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS  
KLAIPĖDOS FILIALAS

Šviesos g. 3

Veikia parodos: tautodailininkės Joanos Kakta-
vičienės karpinių paroda; Klaipėdos regos 
ugdymo centro auklėtinių keramikos darbų 
paroda; meninių darbų paroda, skirta Bibliotekų 
metams (respublikinio moksleivių meninių pro-
jektų konkurso „Knyga” laureatų darbų paroda); 
Romėnės (Romos Kačinskaitės) tapybos darbų 
paroda. 

KINAS
„FORUM CINEMAS”

Taikos pr. 61, PC „Akropolis”

„O, ne! O, taip!” (komedija, LT, N-16) - 10.20, 
12.30, 14.50, 17.10, 18, 19.30, 20.30, 21.50, 23.59 
(vyks 18 d.) val.
„Račetas ir Klankas” (animacinė nuotykių ko-
medija, dubl. liet., V) - 10.40, 12.50, 17.50 (vyks 
19, 21, 23 d.) val.; 3D: 16 val.
„Piktieji paukščiai. Filmas” (dubl. liet., V) - 
10.10, 11, 15.40, 17.50 (vyks 18, 20, 22 d.) val.; 3D: 
13.20 val.
„Warcraft: pradžia” (veiksmo, nuotykių, N-13) 
- 3D: 13.10, 18.15, 21, 23.50 (vyks 18 d.) val.; 2D: 
10.30, 15.05 val.
„Išvarymas 2” (siaubo trileris, N-16) - 15.20, 
18.20, 21.20, 23 (vyks 18 d.) val.
„Apgaulės meistrai 2” (veiksmo komedija, 
N-13) - 15.55, 18.30,  21.10, 23.40 (vyks 18 d.) val.
„Aš prieš tave” (romantinė drama, N-13) - 13.20, 
20.15, 22.50 (vyks 18 d.) val.
„Alisa veidrodžių karalystėje” (fantastinis, 
N-7) - 2D: 12.40 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė” (V) 
- 10.50 val. (vasaros akcija vaikams, bilietai 1,8 €).

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

Lauko terasoje „Vasaros kino naktys”. 24 d. 22 val. 
„Atkirtis” (JAV, drama, 2014 m.). 07 01 d. 22 val. 
„Sugar man” (Švedija, Jungtinė Karalystė, doku-
mentika, 2012 m.). Nemokamai.

MUZIEJAI
KLAIPĖDOS LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS

Liepų g. 12, tel. 410413, 410417

Iki rugpjūčio 28 d. veikia vaikų vasaros stovykla 
„Laisvalaikis Laikrodžių muziejuje”. Būtina išanksti-
nė registracija tel. (8 46) 410413, 410417.

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

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

Birželį delfinų pasirodymai vyks antradienį-se-
kmadienį 12, 14, 16 val. 
Vidutinio žvejybos tralerio „Dubingiai” triume vei-
kia nauja ekspozicija „Ilgas reisas”.

LDM PRANO DOMŠAIČIO gALERIJA
Liepų g. 33, tel. 410421,  

el. p. info.domsaitis@zebra.lt

Antradienį-penktadienį 10-12 val. kviečia 
įvairaus amžiaus vaikus į Vasaros studiją (iki 08 
19).
Veikia parodos: „gyvoji gamta dailėje. XVII-
XX a. I pusė. Iš Lietuvos dailės muziejaus 
rinkinių ir Andrejaus Balykos kolekcijos” (iki 
2017 06 04); „gyvenimas prie jūros. Jūrmalos 
dailininkų kūryba” (iki 07 01).

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO  
BOTANIKOS SODAS

Kretingos g. 92, tel. 398833, 398832,  
www.ku.lt/botanikos-sodas

Botanikos sodas kviečia lankytojus pasigėrėti gam-
tos grožiu. Apsilankyti galite: I-VII 8-20 val. 

PALANgOJE
„RAMYBĖS” KULTŪROS CENTRAS

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

18 d. 20 val. Aleksandras Makejevas su grupe.

cmyk


