
TREČIADIENIS, 
LIEPOS 6 D.

Kultūrų komunikaci- s
jų centro Meno kieme 
(Bažnyčių g. 4) 16 val. dainos ir 
poezijos spektaklių šventė „Ir 
kas gi tu esi, Tėvyne...“ - Klaipė-
dos universiteto filologų teatro 
spektaklis pagal K. Bradūno poeziją „Kraujo vestuvės“, rež. Petras Bielskis. Kazys Bradūnas, vienas didžiausių 
lietuvių poetų, yra sukūręs keletą žavių Lietuvos ilgesio ciklų. „Kraujo vestuvės“ nusako dramatiškas tautos 
pasipriešinimo būsenas. Literatūriniame spektaklyje poeziją papildo dvibalsių partizanų dainų sąskambiai. 
Vaidina Bernadeta Abromavičiūtė, Vaiva Galminienė, Ingrida Jankūnaitė, Greta Matuzaitė, Aurelija Paurytė, 
Erika Sorokaitė, Eva Urbonavičiūtė, Neringa Rimkutė. 17 val. Gediminas Storpirštis: programa „Dainos, eilės, 
teatro monologai“.

Viešosios bibliotekos Girulių filiale  s (Šlaito g. 10A) 18 val. kultūrinė programa „Pėdink į Girulius“. 
Dedikacija kunigaikščiui Mykolui Kleopui Oginskiui „Sugrįžimas į Tėvynę“: M. K. Oginskio laiškai, memuarų, 
autobiografijų, knygų „Atsiminimai“, „Laiškai apie muziką“ fragmentai, romansai ir kūriniai fortepijonui. 
Režisūrinis vakaro sprendimas - romantiškas, vaidybinis, emocionalus, žaismingas, jis atspindi  XIX amžiuje 
madingo muzikinio-literatūrinio dvaro meno salono nuotaikas. Dalyvauja dainininkė Giedrė Zeicaitė, pianistė 
Šviesė Čepliauskaitė, aktorė Virginija Kochanskytė.

Kultūrų komunikacijų centro Meno kie- s
me (Bažnyčių g. 4) 18.15 val. dainos ir poezijos spektaklių 
šventė „Ir kas gi tu esi, Tėvyne...“ - teatro „Cezario grupė“ 
folklorinė pankoratorija pagal K. Binkio poemą „Tamošius 
Bekepuris“, rež. Cezaris Graužinis. Spektaklio garso takelis, 
sukurtas kompozitorės Ievos Baranauskaitės, kiekvieno pa-
sirodymo metu atliekamas gyvai trimis instrumentais (elek-
troniniu pianinu, saksofonu bei būgnais). Tuo pat metu 
visą pluoštą poemos veikėjų įkūnija trys aktoriai: Brigita 
Arsobaitė vaidina moteris ir merginas, Paulius Čižinauskas 
matuojasi Tamošiaus kailinius, o Auksinio scenos kryžiaus 
laureatė Vilma Raubaitė imasi vyriškų vaidmenų. Kūrinyje 
kalbama apie „vedybinio morčiaus“ apimtus Lietuvos 
gyventojus ir jų apsuptyje sau vietos ieškantį „netekėjusį“ 
vyruką Tomą. Visas peripetijas spektaklio kūrėjai vaizduoja, nepagailėdami humoro bei ironijos. 

Dramos teatro Didžiojoje salėje s  (Teatro g. 2) 19.30 val. prancūzų šokėjų grupės gastrolės 
Lietuvoje „Suskaičiuokime žvaigždes“ (Nombrer Les Etoiles). Muzika - XII-XIV amžiaus viduramžių baladės. 
Atlieka ansamblis „Alla Francesca“. Po spektaklio, 21 val., Teatro aikštėje Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo 
karūnavimo) dienos proga kartu giedosime Lietuvos himną!

Prie paminklo „Arka“ s  
20 val. šventinis koncertas Valsty-
bės  (Lietuvos karaliaus Mindau-
go karūnavimo) dienai. Dalyvauja 
Veronika Povilionienė, Žvejų 
rūmų mišrus choras „Cantare“, 
Artūras Anusauskas (klavišiniai) ir 
Vytautas Labutis (saksofonas). 21 
val. kartu su viso pasaulio lietu-
viais giedosime Lietuvos himną. 

Po to - grupės „Žalvarinis“ (Ineta Meduneckytė, Laurita Peleniūtė, Robertas Semeniukas) koncertas. Kolektyvas 
pristatys turtingą stilių, dainų įvairovės ir pasaulio muzikos stiliumi praturtintą naują albumą „Teka“. Tai jau 
penktasis grupės darbas. Albume ne tik lietuvių, bet ir širdžiai artimų kitų tautų liaudies dainos, kaip visada 
profesionaliai papildytos ritmingais bei puikiai gerbėjams pažįstamais roko muzikos ritmais.

KETVIRTADIENIS, LIEPOS 7 D. 
Koncertų salėje s  18 val. humoro šou „Buvusių moterų reikalai. Mano geriausias bernvakaris“. Vyrai 

gali pūsti krūtines kiek tik nori, kad susitikę jie aptarinėja tik futbolą ir politiką, o vieninteliu apkalbų objektu 
gali būti nebent naujas žaisliukas kaimyno garaže. Kam dumti akis sau ir kitiems? Kalba jie apie moteris. 
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.

PENKTADIENIS, LIEPOS 8 D.
Klaipėdos koncertų salės parko estra- s

doje - „Dainuoti nuostabu!“ Taip teigia Vasaros koncertų 
ciklo rengėjai, šiltą liepos vakarą kviesdami padainuoti 
kartu su choru „Aukuras“, vadovaujamu Alfonso Vil-
džiūno. Artistiškumas, demokratiškas repertuaras šiam 
kolektyvui pelno dideles publikos simpatijas. Koncerte 
skambės žinomos ir visų pamėgtos lietuvių bei užsienio 
autorių dainos. Tarp jų bus patriotine gaida prabylančios 
ir širdis plakti vienu ritmu skatinančios Kipro Mašanausko 
„Lietuva“, Laimio Vilkončiaus „Dėl tos dainos“ ar Vaclovo 
Augustino „Tėvynei giedu naują giesmę“. Vasarojančiai 
publikai turėtų patikti jausmingi šedevrai „Koks nuostabus pasaulis“ ar „Rožinis gyvenimas“ iš to paties 
pavadinimo kino filmo.

„Kultūros fabriko“ lauko terasoje s  (Bangų 
g. 5A) 22 val. vasaros kino naktys: filmas „Naujienų me-
džiotojas“ (JAV, veiksmo trileris, 2014 m., rež. Dan Gilroy, 
įgarsinta lietuviškai). Lu Blūmas - smulkus vagišius. 
Vieną naktį jis patenka į nusikaltimo vietą ir stebi, kaip 
čia dirba naujienų medžiotojai žurnalistai. Jis nusiperka 
pigią vaizdo kamerą, policijos radijo skaitytuvą ir pats 
pradeda medžioklę. Automobilių avarijos, vagysčių au-
kos - viskas yra žaidimo dalis. Bet konkurencija didelė: 
Džo Loderis šiame lauke senas vilkas, turintis kontaktų 
tarp policininkų bei patikimą naujienų pirkėją vietinėje 
televizijoje. Tačiau Lu turi geresnę uoslę kraujui. Jis at-
kakliai ieško kuo labiau šokiruojančių scenų.

Palangos koncertų salėje s  (Vytauto g. 43) 21 val. legendinius disko laikus primins „Boney M“ ir 
„Ottawan“. 

ŠEŠTADIENIS, LIEPOS 2 D.
Prie Eketės pi- s

liakalnio (Sendvario 
seniūnija, Klaipėdos r.) 
nuo 13 val. 5-oji tradi-
cinių lietuvių liaudies 
žaidimų šventė. 12 val. 
prasidės mugė, 13 val. 
- Klaipėdos regiono tra-
dicinių lietuvių liaudies 
žaidimų čempionatas. 
18 val. - gegužinė. Da-
lyvaus grupė „Jonis“, 
kapela „Mar tvežiai“, 
liaudiškos muzikos ka-
pela „Prūsai ilgi ūsai“, 
„Sendvario armonikie-
riai“, grupė „Trip to New 
Orleans“, bardas Dovy-
das Jovaišas. „Liaudies 
žaidimų čempionato 
pagrindinė idėja - ne 
tik puoselėti etnokultūrą, bet ir siekti, kad šeimos daugiau bendrautų. Tad ir čempionate dalyvausiančios 
komandos bus sudarytos iš šeimų. Pažaisti liaudies žaidimus galės ir žiūrovai. Jei bus karšta, esame numatę 
smagių rungčių ir negiliame Eketės upelyje“, - kvietė visus šventės idėjinis vadas Jonas Kavaliauskas. 

Festivalis „Muzikuojantis keltas“. s  20.30 val. keltas išplaukia iš Senosios Smiltynės perkėlos 
(Šiaurinis ragas, Danės g. 1). Festivalis kviečia kartu palydėti saulę, skambant romantikos garsams ir eilėms. 
„Saulėlydžio romansai“ - tai šiltas ir emocingas koncertas, paruoštas dviejų talentingų menininkų Liubos 
Nazarenko ir Andriaus Bialobžeskio. Koncerte atlikėjai pasakos apie likimą ir prigimtį, apie vyrą ir moterį, 
apie pačius tikriausius dalykus, apie tai, kad meilė yra ir kad meilės laukimas taip pat yra meilė. Koncerte 
bus skaitomi Pauliaus Širvio, Jono Strielkūno, Marcelijaus Martinaičio ir kitų poetų eilėraščiai, atliekami XIX 
a. pabaigoje - XX a. pradžioje sukurti ir daugeliui puikiai pažįstami rusiški ir lietuviški romansai. L. Nazaren-
ko ir A. Bialobžeskis tikisi, kad jų koncertas ant „Muzikuojančio kelto“ denio bus gražus, ilgesingas, lyriškas 
pasirodymas. 

ANTRADIENIS,  
LIEPOS 5 D.

Klaipėdos koncertų salės  s
parko estradoje (Šaulių g. 36) 20 
val. grupės „Esatis“ koncertas. Programo-
je - senųjų lietuviško folkloro tradicijų ir 
pasaulio muzikos įkvėpta kūryba. „Esa-
tis“ - tai muzikinis vyksmas čia ir dabar, 
apimantis senąsias lietuviško folkloro 
tradicijas, įvairių žanrų muzikinę kalbą 
bei pasaulėjautą. Grupė susikūrė pernai 
Klaipėdoje, jos pagrindą sudaro elek-
troninės eksperimentinės etnomuzikos 
kūrėjas Donatas Bielkauskas (Donis) ir 
perkusininkas, būgnininkas Viktoras 

Rubežas. Vėliau prie jų prisijungė vokalistė Elena Trečiokaitė, gitaristas Mantas Remesa ir bosistas Paulius 
Stonkus. Kolektyvo kūrybos esmė - tai muzika, kuri yra kiekviename iš mūsų, įkvėpta nuostabios mūsų šalies 
gamtos, pasakų, padavimų, kvapų ir spalvų. „Mums įdomu atrasti savo stilių, taisykles kuriame patys. Visos 
kitos kompozicijose girdimos įtakos yra tiesiog muzikinė kalba ir patirtys, ėjusios per mūsų gyvenimą“, - sako 
grupės nariai.

Kultūrų komunikacijų cen- s
tro Parodų rūmų kiemelyje 
(Aukštoji g. 1) 20 val. dainos ir poezijos 
spektaklių šventė „Ir kas gi tu esi, Tė-
vyne...“ - Gliukų teatro „A Gu Gu“ mo-
nospektaklis pagal Gintaro Grajausko 
poeziją ir prozą, vaidina Benas Šarka. 
Tai istorija apie pasibaigusią ir niekaip 
nesibaigiančią meilę. „Turime gražaus 
laiko“, - kartoja menininkas, žaidžiantis 
su įvairiais daiktais ir suteikiantis jiems 
netikėtų prasmių, kurias įminti paliekama 
besijuokiančiam žiūrovui. Anot Beno 
Šarkos, teatro prasmė slypi nutylėjime. 
Svarbiausias dalykas yra palikti teiginius 
nebaigtus, pakibusius. Poezija gyvena tarp žodžių, jai reikia erdvės judėti... Spektaklyje veikia (su)dužę vyno 
buteliai, kupranugaris, karalius Elvis Preslis, medinis arkliukas, pasaulis, poezija, erdvė ir gražus laikas, kurio, 
anot B. Šarkos, mes turime daug, o jis vis gražyn ir gražyn...
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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

6 d. 19.30 val. „Suskaičiuokime žvaigždes“ 
(„Nombrer Les Etoiles“). Prancūzų šokėjų trupės 
gastrolės Lietuvoje.

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

4-8 d. 18-21 val. savęs tobulinimo stovykla vi-
sai šeimai „Žmogaus raida nuo pradėjimo iki...“ 
Svarbius žmogaus asmenybės raidos momentus 
drauge su tėvais, seneliais ir besilaukiančiomis 
šeimomis nagrinės psichologės dr. doc. Rasa 
Bieliauskaitė, Dalia Beniušytė, astrologė Loreta 
Stonkutė. 

RENgINIAI
KLAIPĖDOS VASAROS ESTRADA

Liepojos g. 1

9 d. 20 val. F. R. David, „Secret Service“ ir „Smokie“ 
koncertas „Auksiniai 80-ųjų hitai“. Bilietai - „Ticke-
tmarket“, 26 €.
16 d. 22 val. Džordana Butkutė. Specialus vasaros 
koncertas „Neoninės pelių uodegos“. Bilietai - „Ti-
keta“, 19,90-34,90 €.

KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ 
Šaulių g. 36, tel. (8 46) 410566,  

www.koncertusale.lt, „Bilietai.LT“.  
Taikomos 50 proc. nuolaidos studentams, moks-

leiviams, senjorams, neįgaliesiems.  
Koncerto dieną nuolaidos netaikomos.

Koncertų salės parko estradoje

5 d. 20 val. grupė „Esatis“: Elena Trečiokaitė (voka-
las), Mantas Remesa (gitara), Paulius Stonkus (bo-
sinė gitara), Viktoras Rubežas (perkusija), Donatas 
Bielkauskas (liaudies instrumentai, elektronika).
8 d. 20 val. „Dainuoti nuostabu!“ Choras „Auku-
ras“, Aušra Valentienė (fortepijonas).
13 d. 20 val. „Cafe De Paris“. Chris Ruebens En-
semble: Chris Ruebens (gitara, vokalas), Saulius 
Petreikis (pučiamieji), Nerijus Bakula (akordeo-
nas), Andrius Kairys (mušamieji).
15 d. 20 val. „Džiazas po liepomis“. „Jazz Classic 
Trio LT“:  Saulius Astrauskas (mušamieji), Arnoldas 
Gurinavičius (klavišiniai), Viktoras Labanauskas 
(kontrabosas). Solistas Dominykas Vyšniauskas 
(trimitas).
20 d. 20 val. „Tyka“. Saulius Petreikis (vokalas, flei-
ta, trimitas, viso pasaulio pučiamieji instrumentai), 
Vytautas Mikeliūnas (smuikas), Donatas Petreikis 
(gitara), Andrius Daugirdas (bosinė gitara).

Kiti renginiai

7 d. 18 val. humoro šou „Buvusių moterų reikalai. 
Mano geriausias bernvakaris“.
19 d. 19 val. „Domino“ teatro komedija „Vyras po 
padu“.

TARPTAUTINIS SENJORŲ ŠOKIŲ FESTIVALIS 
„EUROPOS ŠOKIŲ PYNĖ“

5 d. 18 val. Danės krantinėje, prie Žvejo skulptū-
ros.
6 d. 12.30 val. Kruizinių laivų terminale; 15 val. 
prie užeigos „Troba“ (Debreceno g. 61).

DAINOS IR POEZIJOS SPEKTAKLIŲ ŠVENTĖ 
„IR KAS gI TU ESI,  TĖVYNE...“

KKKC Parodų rūmų kiemelis, Aukštoji g. 1

5 d. 20 val. Benas Šarka/Gliukų teatras. Spektaklis 
pagal G. Grajausko poeziją ir prozą „A Gu Gu“ ir gar-
so projektas „Linkime pasveikti“.

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

6 d. 16 val. KU filologų teatras: spektaklis pagal 
K. Bradūno poeziją „Kraujo vestuvės“. Gediminas 
Storpirštis: programa „Dainos, eilės, teatro mono-
logai“. Teatras „Cezario grupė“: folklorinė pankora-
torija pagal K. Binkio poemą „Tamošius Bekepuris“. 
Nemokamai.

Prie paminklo vieningai Lietuvai „Arka“

6 d. 20 val. šventinis koncertas Valstybės dienai. 
Dalyvauja Veronika Povilionienė, mišrus choras 
„Cantare“, Artūras Anusauskas ir Vytautas Labutis. 
21 val. giedamas Lietuvos himnas. Grupės „Žalva-
rinis“ koncertas.

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

11-15, 18-22 d. 8-18 val. vasaros stovykla vai-
kams „Jaunieji kūrėjai“.
4 d. 11 val. vasaros stovykla „Aš ir mano robotas 
lobių saloje“.
7 d. 16 val. atviras seminaras „Kaip kuriami nauji 
ir nestandartiniai verslai?“ Nemokamai.
11-20 d. 10-19 val. neformalaus ugdymo vasaros 
stovykla vaikams „Pažink save“.

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.

2 d. „Saulėlydžio romansai“. Romansus, pritariant 
gitarai, atlieka Liuba Nazarenko. Dalyvauja akto-
rius Andrius Bialobžeskis.
9 d. akordeono mago Martyno Levickio „Ekstre-
malus klasikos pliūpsnis“.
16 d. Mariaus Jampolskio ir Irūnos teatralizuotas 
koncertas „Viskas baigta“.
23 d. tarpukario šlagerių programa „Onyte, einam 
su manim pašokti“. Liudas Mikalauskas, Egidijus 
Bavikinas, pučiamųjų sekstetas „Brass Bravo“.
29 d. geriausios lietuviškos dainos ir „Čilinam“ aš-
trumo humoro dozė su Ramūnu Rudoku, Deivydu 
Zvonkumi ir Stano muzikiniame šou „Šeimynėlė“.
30 d. populiariosios estrados koncertas „Radži 
ir trys jo moterys“. Koncertuoja Radži, Laisva 
(Donata Gutauskienė), Agnė Petravičienė, Birutė 
Dambrauskaitė.
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

Ketvirtadieniais 19 val. tradicinių šokių klubo 
„Vožinis“. Nemokamai.
14-17 d. senamiestyje ir prie paminklo „Arka“ 
tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

girulių filialas, Šlaito g. 10A

Programa „Pėdink į girulius“. 6 d. 18 val. 
dedikacija kunigaikščiui Mykolui Kleopui Ogins-
kiui „Sugrįžimas į Tėvynę“: M. K. Oginskio laiškai, 
memuarų, autobiografijų, knygų „Atsiminimai“, 
„Laiškai apie muziką“ fragmentai, romansai ir kū-
riniai fortepijonui.
4, 5 d. 14.30 val. mokymai atostogaujantiems 
„Genealoginės informacijos paieška ir medžių 
braižymas“. Nemokamai. Registruotis tel. (8 46) 
313438.
Veikia Ernesto Žvaigždino tapybos darbų paroda 
„Maratonas“ (iki 07 15).

TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

8 d. 18 val. renginys Šeimos, meilės ir ištikimybės 
diena.  Registracija, vaikų žaidimų aikštelės dirbti 
pradeda 17 val.

KLAIPĖDOS KARILIONAS
Liepų g. 16, Centrinis paštas

Šeštadienį ir sekmadienį bei švenčių dieno-
mis 12 val. kariliono muzikos koncertai. Atlikėjai 
Kęstutis Kačinskas ir Stanislovas Žilevičius. 

SENAMIESTIS, AUKŠTOJI gATVĖ
Gatvės atkarpoje tarp Parodų rūmų  

ir senojo pašto

3 d. 9-15 val. (kiekvieną sekmadienį visą vasaros 
sezoną) blusų turgus. 

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS 

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

Liepos 4-rugpjūčio 27 d. pirmadieniais–ke-
tvirtadieniais 10–19 val. drabužių dizaino 
kūrybinės dirbtuvės „Jūra. Baltai“ su kostiumų di-
zainere Sonata Žižiene. Projekto tikslas – suburti ir 
įtraukti į bendrą kūrybinę veiklą kostiumų dizainu 
besidomintį jaunimą, dalintis patirtimi, suteikti 
teorinių ir praktinių žinių apie drabužių dizaino 
meną, skatinti kūrybiškumą ir gebėjimus.Užsiė-
mimai nemokami, inf. ir registracija el. p. kurgel-
mes@gmail.com, tel. 8 688 53518.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

Visą vasarą bibliotekos vidiniame kieme unikali 
„Kiemo skaitykla“: e. knygos, e. žurnalai, „wi-fi“, 
mokymai, koncertai, susitikimai su įdomiais žmo-
nėmis, 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.
22 d. 19 val. bibliotekos kiemelyje Ievos Zasi-
mauskaitės akustinis vakaras. Apšildys gyvo garso 
grupė „Lūžis“.

IX poezijos ir muzikos šventė „Naktigonės 2016“

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

8 d. 20 val. „ Ak, jonvabaliai!..“ Dainų autoriai ir 
atlikėjai: Karolis Rupkus, Linas Švirinas, Mindau-
gas Valiukas.

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 komedi-
ja“ iš privačios kolekcijos fondų (abi iki 07 03). 
Fotografijos galerijoje veikia Karolio Janulio fo-
tografijų paroda „Būti paukščiu“ (iki 07 03).

MENO FESTIVALIS „MĖLYNOJI JUOSTA“
Smiltynėje, prie Senosios perkėlos

9 d. 17 val. projektų pristatymai po atviru dan-
gumi: Rolando Marčiaus skulptūra „Gultai“; Rai-
mondo Daukšos skulptūra „Koridorius“; Henriko 
Riškaus piešinys „Bangų raštai“; meno akcija „Cia-
nometras“, Vlado Balsio meno akcija „K l onė miš o 
ta eliu“; Beno Šarkos performansas.

Klaipėdoje, galerijoje „Si:said“, Daržų g. 18 

9 d. 20 val. atidaroma Remigijaus Treigio IR 
gintauto Trimako paroda (veiks iki 08 05).

KLAIPĖDOS gALERIJA
Bažnyčių g. 6

Veikia parodos: meno kūrinių paroda „Iš Jani-
nos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos 
kolekcijos“ (iki 07 21).
Filialas PC „Herkaus galerija“, Herkaus Manto g. 22, II a.

Veikia paroda „Lietuviška Arvydo Kašausko 
tapyba“ (iki 07 06).

TAUTODAILĖS SALONAS „MARgINIAI“
Sukilėlių g. 4

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

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

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

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Nepriklausomybės diena: atgimimas“ 
(mokslinės fantastikos trileris, N-13) - 2D: 10.20. 
18.20 (vyks 7 d.), 18.40 (nevyks 7 d.), 23.50 (vyks 
2 d.) val.; 3D: 15.40, 21.20 (nevyks 7 d.), 21.40 
(vyks 7 d.) val.
„DgM: didysis gerulis milžinas“ (dubl. liet., 
nuotykių, V) - 2D: 10.30, 15.50, 23.59 (vyks 2 d.) 
val.; 3D: 13.05, 16.55, 18.20 val.
„Centrinės pajėgos“ (kriminalinė komedija, 
N-13) - 11, 13.30, 16.10, 18.50, 21.30, 23.55 (vyks 
2 d.) val.
„Maikas ir Deivas ieško pamergių“ (komedija, 
N-16) - 7 d. 20.10 val.
„Tarzanas: džiunglių legenda“ (veiksmo, nuo-
tykių drama, N-13) - 3D: 7 d. 19 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, LT, N-16) - 14.35, 
18.30 (nevyks 7 d.), 19.30, 21.50, 23.10 (vyks 2 
d.) val.
„Račetas ir Klankas“ (animacinė nuotykių ko-
medija, dubl. liet., V) - 10.10, 12.20 val.
„Warcraft: pradžia“ (veiksmo, nuotykių, N-13) - 
3D: 12.55, 21 val.; 2D: 15.20, 23.45 (vyks 2 d.) val.
„Piktieji paukščiai. Filmas“ (dubl. liet., V) - 
10.40, 13.10 val.
„Išvarymas 2“ (siaubo trileris, N-16) - 15.30, 
20.50, 23.40 (vyks 2 d.) val.
„Ištekėti per naktį“ (komedija, N-13) - 13.20, 
18.10 val.
„Holograma karaliui“ (komedija, drama, N-13) 
- 3, 5 d. 20.10 val.
„Apgaulės meistrai 2“ (veiksmo komedija, 
N-13) - 2, 4, 6 d. 20.10 val.
„Išvirkščias pasaulis“ (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“. 8 d. 22 val. 
„Naujienų medžiotojas“ (JAV, veiksmo trileris,  
2014 m.). 15 d. 22 val. „Ji“ (JAV, mokslinė fantas-
tika, drama, 2014 m.). 22 d. 22 val. „Meilės sala“ 
(Kroatija, Vokietija, Bosnija ir Hercegovina, Šveica-
rija, komedija, 2014 m.). Nemokamai.

MUZIEJAI
MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS

Didžioji Vandens g. 2, tel. (8 46) 410527

5 d. 15 val. atidaroma vieno ryškiausių Lietuvos 
knygos bei plakato meno meistrų, dailininko Bro-
niaus Leonavičiaus darbų paroda „Tiktai per 
paukščio skrydį“, skirta Kristijonui Donelaičiui 
(veiks iki 09 11).

KLAIPĖDOS LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12, tel. 410413, 410417

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

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 rinki-
nių ir Andrejaus Balykos kolekcijos“ (iki 2017 
06 04).

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

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

Liepos mėn. delfinų pasirodymai vyksta antra-
dienį-sekmadienį 11.30, 13, 15, 16.30 val.
Kalifornijos jūrų liūtų pasirodymai Saulės įlankoje 
liepą vyksta  antradienį-sekmadienį 12.15, 
14, 16 val.

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO  
BOTANIKOS SODAS

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

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

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.
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