
TREČIADIENIS, 
LIEPOS 27 D.

Koncertų salės par- s
ko estradoje (Šaulių g. 
36) 20 val. vasaros koncertų 
ciklas. „Lietuviškas retro“ - 
vokalinė grupė „Cappella’A“: 
Aušra Smičiūtė, Kristina Jatau-
taitė, Rasa Serra, Mindaugas 
Putna. Gabūs, talentingi ir 
ambicingi klaipėdiečiai - taip 
dažniausiai pristatoma ši vo-
kalinė grupė. Publiką žavi tiek 
jos dainavimas a’capella, tiek 
su instrumentiniu pritarimu 
atliekami kūriniai. Kvartetas yra kelių tarptautinių konkursų laureatas, įvairių respublikinių džiazo festivalių 
dalyvis. Vasariškoje parko estradoje „Cappella’A“ pristato koncertinę programą, kurioje dainininkams talkins 
saksofonininkas Laimonas Urbikas ir būgnininkas Ąžuolas Paulauskas. Programoje naujai suskambės žinomi 
lietuvių kompozitorių kūriniai, ji buvo specialiai paruošta Amerikos lietuvių dainų šventei, 2015 m. vasarą 
vykusiai Čikagoje. 

Palangos senojoje gimnazijoje s  20 val. festivalis „Vasaros desertas 2016“. Juodojo humoro 
vakaras: Raimondas Šilanskas ir Artūras Orlauskas. Neprilygstamųjų anekdotų meistrų patyrimas, meistriš-
kumas ir profesionalumas akivaizdus, visi jau seniai tuo įsitikino. Bet nepamirškime, kad programa nuolat 
atnaujinama ir tobulinama, juk anekdotų žanras platus ir neaprėpiamas, o galimybės panaudoti aštrų žodelį 
dar platesnės, juolab kad meistriškai improvizuoti abu artistai tikrai moka...

KETVIRTADIENIS, LIEPOS 28 D.
Koncertų salėje s  

20 val. „Praeities ir da-
bar ties muzika Lietu-
vos - Islandijos dialoge“. 
Vasaros koncertų ciklo 
pabaigą ženklins stam-
biausias projektas, kurį 
atliks didžiausios atlikėjų 
pajėgos. Šiuolaikinę lie-
tuvių ir islandų muziką 
sujungiančią Gedimino 
Gelgoto kompoziciją įtai-
giai interpretuos auto-
riaus vadovaujamas ir 
diriguojamas Naujų idėjų 

kamerinis orkestras NIKO ir Kintų festivalio tarptautinis jaunimo orkestras. Diriguos ir jaunuoju batutos 
talentu pramintas Martynas Stakionis. NIKO pasirodymai, sujungiantys styginių meistriškumą ir vizualinius 
efektus, remiasi klasikinės muzikos ir roko bei popmuzikinės kultūros deriniu. Tai visada intriguoja publiką. 
Renginys nemokamas.

Palangos senojoje gimnazijoje s  20 val. festivalis „Vasaros desertas 2016“: Vytautas Šiškauskas 
- „Padainuokime kartu“. Dainininko karjerą pradėjęs „Ąžuoliuko“ chore, vėliau pripažinimo sulaukė dainuo-
damas įvairiuose estradiniuose kolektyvuose. Vytautas Šiškauskas gerbėjų turi ir užjūrio šalyse - Čikagoje ir 
kituose JAV miestuose atlikėjas yra surengęs ne vieną savo pasirodymą.

Palangos kurhauzo salėje s  (Grafų Tiškevičių al. 1) 
20 val. festivalis „Vasaros desertas 2016“. „Linksmieji klasikai“ 
-  Zbignevas Levickis ir Daumantas Slipkus. Kaip ir programoje 
„Amžiaus dvikova“, šiame projekte pirmuoju smuiku taip pat 
grieš  Zbignevas Levickis, tik su nauju partneriu - Daumantu 
Slipkumi,  kurį daugelis pažįsta kaip Juozo Erlicko koncerti-
nės programos klavišininką. Šie du virtuozai dar ir „linksmų 
plaučių“  žmonės. Tad jiems pakeliauti nuo klasikos iki roko, 
nuo džiazo iki popmuzikos - vieni juokai. Klausytojų laukia  
aukščiausio lygio atlikimas su puikia humoro doze.

PENKTADIENIS, LIEPOS 29 D.
Palangos senojoje gimnazijoje s  

20 val. festivalis „Vasaros desertas 2016“. Juo-
zas Erlickas - „Ne visi namie“. Šitoje progra-
moje vėl susitiksime su Juozapu, Daumantu 
ir Vytautu, šįsyk labai pasikeitusiais. Juozapas, 
jau atgavęs atmintį, prisimena viską, kas jam 
buvo nutikę, ir drąsiai pasakoja žiūrovams. Tai 
labai nepatinka Daumantui ir Vytautui, kurie 
galbūt yra tikrieji Juozapo nesėkmių anks-
tesnėse programose kaltininkai. Negana to,  
paaiškėja, kad Juozapas laukia žiūrovės, kuri 
žino dar daugiau. Bet ar ji yra salėje? Programa 

turi baigtis jau po dviejų valandų! Ar paaiškės, kodėl anąsyk nesusirinko žiūrovai? Ko griebsis Juozapo priešai, 
bandydami sužlugdyti ir šitą programą. Įtampa auga... 

Festivalis „Muzikuojantis keltas“.  s 20.30 val. 
keltas išplaukia iš Senosios Smiltynės perkėlos (Šiaurinis ragas, 
Danės g. 1). Geriausios lietuviškos dainos ir „Čilinam“ aštrumo 
humoro dozė su Ramūnu Rudoku, Deivydu Zvonkumi ir Stano 
nuotaikingiausiame muzikiniame šou „Šeimynėlė“. Tai dainos ir 
juoko iki ašarų fiesta, kurioje sujungti gražiausi lietuviški kūri-
niai ir nesibaigiančios vyrų ir moterų bei šeimyninių santykių 
kolizijos „be tabu“ žinomų aktorių lūpomis. Pirmąją Jūros šven-
tės dieną rekomenduojama pakeisti šurmulingą miesto aplinką 
ir atsigaivinti vandens vėsuma, iš širdies pasilinksminant Kuršių 
mariose ant „Muzikuojančio kelto“ denio. Šita „Šeimynėlė“ tikrai 
turi ką papasakoti...

„Kultūros fabriko“ lauko terasoje s  (Bangų g. 5A) 22 val. vasaros kino naktys - filmas „Viskas dėl 
šou“ (Islandija, UK,  dokumentika, 2015 m., rež. Benedikt Erlingsson). Per kaimus ant ratų keliaujantis cirkas. 
Stilingas muzikinis kabaretas. Spalvingas vodevilis. Senoviški pasirodymai mugėse. Pavojingi gyvybei triukai. 
Jurijaus Nikulino klounada. Pats laikas pasimėgauti puikiausiu šou planetoje. Režisierius sukūrė filmą vien 
tik iš archyvinių ir istorinių kadrų, suteikiančių nepaprastą progą sugrįžti į praeitį. 

ŠEŠTADIENIS, LIEPOS 23 D.
Klaipėdos neį- s

galiųjų paplūdi-
myje 10 val. jau 6-ąjį 
kartą rengiamas paplūdi-
mio futbolo turnyras dėl 
„Švyturio“ taurės. Paplū-
dimio ruože rungtynėms 
bus įrengtos dvi aikštelės, 
jose į kovą stos 14 ko-
mandų. Turnyro dieną 
dalyviai bus vaišinami 
gaiviaisiais gėrimais, le-
dais, užkandžiais. Futbo-
lininkai raginami į paplū-
dimį pasikviesti draugus, 
šeimos narius. Taurėmis 
bei vertingais rėmėjų prizais bus apdovanoti ne tik nugalėtojai, bet ir prizines vietas iškovojusios ekipos. 
Prizai bus įteikti geriausiems žaidėjams. Gera nuotaika - garantuota! Inf. tel. 8 606 93622.

Laikrodžių muziejaus kiemelyje s  (Liepų g. 12) 19 val.  svečiuosis XXI Pažaislio muzikos festivalis. 
Šiemet pirmą kartą festivalio istorijoje programoje figūruoja ir varpų muzikos koncertų ciklas „Skambančios 
varpų istorijos“. Neatsitiktinai šių istorijų pasakoti pakviesti svečiai iš Nyderlandų, juk ši šalis laikoma kariliono 
instrumento gimtine. Klaipėdiečiai ir miesto svečiai girdės skambinant du atlikėjus - Gerdą Peters ir Gijsbert 
Kok, kurių programoje - įvairių laikmečių kūriniai nuo baroko iki šių dienų. 

Festivalis „Muzikuojantis keltas“.  s 20.30 val. keltas išplaukia iš Senosios Smiltynės perkėlos 
(Šiaurinis ragas, Danės g. 1). Šį šeštadienį ant „Muzikuojančio kelto“ denio - nostalgiški pasivaikščiojimai po 
tarpukario Lietuvą su Danieliaus Dolskio ir Antano Šabaniausko dainomis. Jaunų, talentingų ir jau spėjusių 
publikos meilę bei pripažinimą pelnyti atlikėjų Liudo Mikalausko (bosas) ir Egidijaus Bavikino (tenoras) idėja 
festivalyje atlikti retro dainas - išties nepaprasta. Nuoširdusis aksominio balso savininkas L. Mikalauskas, ar-
tistiškas bei humoro jausmo nestokojantis dainininkas E. Bavikinas nukels visus į aristokratiškas tarpukario 
koncertų sales ir kavines, o pučiamųjų sekstetas „Brass Bravo“ leis pasijusti kaip tikrame parade. Juokingos 
miniatūros iš to meto aukštuomenės gyvenimo, garsiosios dainos „Onytė“, „Lietuvaitė“, „Palangos jūroj“, „Ka-
riškas vaizdelis“ padės praleisti tikrai nuotaikingą vakarą. „Ši programa - puiki dovana tiems, kurie neabejingi 
muzikai, nostalgijai ir humorui!“ - teigė L. Mikalauskas.

SEKMADIENIS, LIEPOS 24 D.
Skvere prie „Meridiano“  s 17 val. kultūros kvartalo įveiklinimo projektas „ORE“ kviečia klaipėdiečius 

ir miesto svečius susirinkti po atviru dangaus skliautu stebėti Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistų 
atvirų repeticijų. Atlikėjai: Valerija Balsytė, Rita Petrauskaitė, Artūras Kozlovskis, Aurimas Raulinavičius, Milo 
Longo (fortepijonas). Repeticijoje skambės fragmentai iš vieno žymiausių italų kompozitorių Francesco Paolo 
Tosti dainų. Renginys nemokamas.

Palangos senojoje gimnazijoje s  (Jūratės g. 13 / 
Maironio g. 1) 20 val. festivalis „Vasaros desertas 2016“ - Romo 
Dambrausko koncertas. Dainininko fenomenas tas, jog artistas 
niekada nedainuoja komisijoms ar konkursams, jis visą save 
atiduoda tik žiūrovams. Didžioji programoje atliekamų dainų 
dalis yra jo paties kūrybos. R. Dambrauskas sako: „Niekada nesu 
kūręs pigių dainų ir tikriausiai net nemokėčiau to daryti. Noriu, 
kad mano dainos turėtų išliekamąją vertę, kad jų būtų galima 
klausytis ir po daugybės metų.“ Koncerte skambės ne tik visų 
laikų populiariausi šlageriai, bet ir naujausios dainos.

ANTRADIENIS, LIEPOS 26 D.
Kuršių mariose -  s nuo antradienio 

iki ketvirtadienio burvalčių ir istorinių 
burlaivių regata „Burpilis“. Nidos uoste 
12 val. pirmojo, Eduardo Jonušo vardu 
pavadinto, etapo dalyvių startas. Trečia-
dienį 10 val. vyks Ernsto Vilhelmo Berbomo 
etapas - laivynas pajudės iš Nidos į Šturmų 
uostelį. Ketvirtadienį  buriuotojo Kristupo 
Plonaičio etapo metu laivai buriuos iš 
Šturmų į Klaipėdą. Sustojimų metu vyks 
susitikimai su pamario gyventojais, pažin-
tinės-kultūrinės ekskursijos ir vakaronės 
laivuose. Regatos dalyviai suplauks į Jūros 
šventę Klaipėdoje ir prisistatys visuomenei 
penktadienį ir šeštadienį Lietuvos jūrų 
muziejaus renginyje - tradicinių ir istorinių 
laivų dienose „Dangės flotilė“, jose pageidaujantiems bus suteikta galimybė  senaisiais burlaiviais išplaukti 
į marias. 

Palangos senojoje gimnazijoje s  20 val. festivalis „Vasaros 
desertas 2016“: Judita Leitaitė. Romansų vakaras. Savo repertuare 
dainininkė yra sukaupusi daugelio svarbiausių klasikinių bei šiuolai-
kinių veikalų mecosoprano partijas, ji nesibodi atlikti ir populiariąją 
muziką (Marlenos Dietrich, Edithos Piaf, Aleksandro Vertinskio bei 
kitų autorių dainas, rusų romansus, prancūzų šansonas, operečių 
ir miuziklių ištraukas). Kerintis Juditos balso tembras, žavi atlikimo 
maniera, šiltas bendravimas su žiūrovu - visa tai susilieja į visumą ir 
užburia klausytoją.
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KLAIPĖDOJE
TEATRAI

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

Kultūros kvartalo įveiklinimo projektas „ORE“

Skveras prie „Meridiano“

24 d. 17-20 val., 30 d. 10-13 val., 08 11 d. 10-
13 val., 08 18 d. 10-13 val. Klaipėdos valstybinio 
muzikinio teatro baleto trupės atviros repeticijos. 
Nemokamai.

XIX tarptautinis operos ir simfoninės muzikos festivalis  
„Muzikinis rugpjūtis pajūryje“

30 d. 10-13 val. skvere prie „Meridiano“ - „ORE“. 
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro baleto tru-
pės atviros repeticijos. Nemokamai.
08 05, 06 d. 20 val. Palangos koncertų salėje (Vy-
tauto g. 43, Palanga) G. Puccini opera „Bohema“.
08 07 d. 18 val. P. Domšaičio galerijoje (Liepų g. 
33) koncertas „Neapolietiškų dainų vakaras“.
08 10 d. 20 val. Nidos kultūros ir turizmo in-
formacijos centre  „Agila“ (Taikos g. 4) koncertas 
„Ugningos sielos“.
08 11 d. 20 val. Laikrodžių muziejaus kiemelyje 
(Liepų g. 12) koncertas „Ugningos sielos“.
08 14 d. 18 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžie-
čio koplyčioje  (Savanorių g. 4) koncertas, skirtas 
kompozitoriaus Alvido Remesos 65-erių metų ju-
biliejui. Nemokamai.

RENgINIAI
KLAIPĖDOS VASAROS ESTRADA

Liepojos g. 1

08 05 d. 21 val. Jazzu su Modesto Pitrėno orkes-
tru.
08 06 d. 20.30 val. Kastytis Kerbedis.

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.

Koncertų salės parko estradoje

27 d. 20 val. „Lietuviškas retro“. Vokalinė grupė 
„Cappella’A“: Aušra Smičiūtė, Kristina Jatautaitė, 
Rasa Serra, Mindaugas Putna.Dalyvauja Laimonas 
Urbikas (saksofonas), Ąžuolas Paulauskas (muša-
mieji).
28 d. 20 val. „Praeities ir dabarties muzika Lietu-
vos - Islandijos dialoge“. Naujų idėjų kamerinis or-
kestras NIKO, Kintų festivalio tarptautinis jaunimo 
orkestras. Nemokamai.

Kiti renginiai

23 d. 19 val. Klaipėdos laikrodžių muziejaus kie-
melyje (Liepų g. 12) „Skambančios varpų istorijos“. 
Gerda Peters (karilionas, Nyderlandai), Gijsbert 
Kok (karilionas, Nyderlandai).
Veikia Petro Šmito „Jubiliejinė (75) fotografi-
jų ir ne tik...“  paroda.

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.

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

30 d. 12 val. teatro „Tamburinas“ spektaklis vai-
kams „Coliukė“.
08 03 d. 19 val. atidaroma paroda „Kroatija iš 
paukščio skrydžio“.

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.

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

Trečiadieniais 15 val. projekto „Amatystė. Regi-
oninio identiteto bruožai“ keramikos užsiėmimai. 
Būtina registracija tel. (8 46) 410108, 310022.
Veikia paroda „Tradiciniai muzikos instrumen-
tai“ (meistras Egidijus Virbašius, iki 09 02).

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

girulių filialas, Šlaito g. 10A

Programa „Pėdink į girulius“. 27 d. 18 val. 
miestiečių ir vasarotojų laukia įspūdingas koncer-
tas. Padangę drebins Karinių jūrų pajėgų orkestro 
muzikantai. 
Veikia Irminos Viningienės ir Virginijaus Vi-
ningo tapybos darbų paroda „Trisdešimt +“ (iki 
08 24). 

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS 

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

Iki rugpjūčio 27 d. pirmadieniais-ketvirta-
dieniais 10-19 val. drabužių dizaino kūrybinės 
dirbtuvės „Jūra. Baltai“ su kostiumų dizainere 
Sonata Žižiene. Užsiėmimai nemokami, inf. ir re-
gistracija el. p. kurgelmes@gmail.com, tel. 8 688 
53518.

Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2

Liepos mėnesį trečiadieniais-penktadieniais 
12, 14 val.,  šeštadieniais 13 val. ekskursijos po 
Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus 
apžvalginę parodą „Vakarų vėjai 2016“. Registruo-
tis iš anksto el. p. edukacija@kkkc.lt, tel. 8 602 
21167.
23 d. 11 val. „Šeimų šeštadienio“ kūrybinės dirb-
tuvės. Suaugusieji su vaikais ir jaunimas kviečiami 
kurti Klaipėdos senamiesčio etiudus. Užsiėmimas 
mokamas: suaugusiems - 1,85 €, senjorams, ne-
įgaliesiems, studentams, moksleiviams - 0,95 €. 
Būtina išankstinė registracija el. p. edukacija@
kkkc.lt, tel. 8 602 21167. 

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

26 d. 15 val. Konferencijų salėje „Įdomiausi 
įspūdžiai iš Fabriano tarptautinio akvarelės sim-
poziumo“. 27 d. 16 val. knygos „Jūrų keliais“ pri-
statymas. 28 d. 16.30 val. renginys „Nežinomas 
Krėvė“, skirtas 93-iosioms Klaipėdos krašto atgavi-
mo metinėms. Bus rodomas filmas „Daivų keliais“. 
Muzikuos Donis – Donato Bielkausko grupė.
27 d. 17 val. III a. hole atidaroma paroda „Po 
kruopelę iš viso pasaulio. Romano Vilčinsko-Vilko 
jūrininkystės archyvas Lietuvos jūrų muziejuje“.
Galerijoje 13L - tarptautinis akvarelės pleneras 
„Akvajungtys - Ieva Simonaitytė“ (iki 09 01).
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.

IX poezijos ir muzikos šventė „Naktigonės 2016“

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

08 12 d. 20 val. „Tikėkimės, kad taip ir bus“. Si-
gutis Jačėnas su dukra Julija ir Saulius Šiaučiulis 
(piano).
08 19 d. 20 val. „Tarmiškai“. Algirdas Svidinskas 
(aukštaitiškai), Povilas Girdenis (žemaitiškai).
08 26 d. 20 val. „Vakar buvo rytoj“. Dainų autorius 
ir atlikėjas Kristijonas Ribaitis.

09 02 d. 20 val. „Kojinės per kiauros - širdis per 
plati“. „Antro posmelio klubas“: Gintarius Petkus, 
Edita Miravičiūtė, Rita Andriulionienė, Vilija Gruo-
dytė-Šeputienė, Ramūnas Šeputis.

INTERAKTYVI BIBLIOTEKOS PALAPINĖ
Kultūrinė edukacinė laisvalaikio ir Wi-Fi zona  

po atviru dangumi mažiems ir dideliems,  
Karlskronos aikštė, prie Danės krantinės

23 d. 11-12 val. rytinė spauda ir kava. 11-13 val. 
meno edukacija šeimai „Susikurk sau taupyklę“: iš 
gipso išlietų skulptūrėlių dažymas. 13-15 val. pa-
žintinė programa „Išbandyk save 3D mieste“. 15-
17 val. I. Simonaitytės bibliotekos literatūrinio 
stalo žaidimo „Knygosūkis“ popietė. 17-19 val. 
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro atlikėjų 
pasirodymas.

TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

28 d. 15 val. literatūrinė popietė. Ritos Bijeikytės-
Gatautės-Staršelskienės knygos vertimo iš lietuvių 
į rusų kalbą „Pod zontom“ pristatymas.

KLAIPĖDOS LAIKRODŽIŲ  
MUZIEJAUS KIEMELIS

Liepų g. 12

31 d. 16 val. klasikinės indiškos muzikos kon-
certas su tarptautine grupe „Nirmalighte“ (Italija, 
Austrija, Lietuva). Nemokamai.

SENAMIESTIS, AUKŠTOJI gATVĖ
Gatvės atkarpoje tarp Parodų rūmų  

ir senojo pašto

24 d. 9-15 val. (kiekvieną sekmadienį visą vasa-
ros sezoną) blusų turgus. 

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

Veikia tradicinė Lietuvos dailininkų sąjungos 
Klaipėdos skyriaus paroda „Vakarų vėjai“. Ap-
žvalginė paroda šiemet skiriama Klaipėdos vykdo-
mojo komiteto pirmininko (1969-1990), Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo si-
gnataro, Klaipėdos miesto garbės piliečio Alfonso 
Žalio (1929-2006) atminimui (iki 08 07).
Fotografijos galerijoje veikia Eglės Vertelkaitės 
kūrybos paroda „glosos“ (iki 08 28).

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

27 d. 17.30 val. atidaroma Ispanijos dailininkų 
Perez Casanova ir Torregar paroda iš ciklo „Is-
panijos dialogai“ (veiks iki 08 24).
Veikia Modesto Malinausko tapybos darbų 
paroda (iki 08 27).

BAROTI gALERIJA
Aukštoji g. 1

Veikia Petro Lincevičiaus (Vilnius) tapybos dar-
bų paroda „Prisijaukinti mėlyną spalvą“ (iki 
07 27).

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

Veikia Remigijaus Treigio IR gintauto Trima-
ko paroda (iki 08 05).

TAUTODAILĖS SALONAS „MARgINIAI“
Sukilėlių g. 4

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

LIEPŲ BIURAI
Liepų g. 4

28 d. 16 val. atidengiamas reljefas-mozaika 
„Senoji Klaipėda“ (skulptorius Gintautas Jonkus, 
architektas Vytenis Mazurkevičius), atidaroma G. 

Jonkaus skulptūros ir Aurimo Anuso piešinių par-
oda (veiks iki 08 06).

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Žvaigždžių kelias į begalybę“ (fantastinis 
veiksmo, N-13) - 3D: 13.20, 18 val.; 2D: 11, 16.10, 
20.40, 23.20 (vyks 23 d.) val.
„Neišjunk šviesos“ (siaubo, N-13) - 13.10, 15.20, 
17.20, 19.20, 21.30, 23.59 (vyks 23 d.) val.
„Pusryčiai pas tėtį“ (komedija, N-13) - 12.45, 
15, 17.15, 19.30 val.
„Savižudžių būrys“ (fantastinis veiksmo, N-16) - 
3D: 08 04 d. 19 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (dubl. liet., V) - 2D: 
10.10, 12.25, 14.40, 16.55, 19.10 val.; 3D: 11.10, 
13.30, 15.45 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, LT, N-16) - 18.50, 
21.30, 23.50 (vyks 23 d.) val.
„Maikas ir Deivas ieško pamergių“ (komedija, 
N-16) - 21.20, 23.40 (vyks 23 d.) val.
„Tarzanas: džiunglių legenda“ (veiksmo, nuo-
tykių drama, N-13) - 3D: 18.40, 23.45 (vyks 23 d.) 
val.; 2D: 13.40 val.
„Nepriklausomybės diena: atgimimas“ 
(mokslinės fantastikos trileris, N-13) - 3D: 16, 
21.10 val.; 2D: 10.30 val.
„Išvarymas 2“ (siaubo trileris, N-16) - 23.30 (vyks 
23 d.) val.
„DgM: didysis gerulis milžinas“ (dubl. liet., 
nuotykių, V) - 3D:  10.40 val.
„Išvalymas: rinkimų metai“ (fantastinis siaubo, 
N-16) - 21.45 val.
„Zootropolis“ (V) - 10.20 val. (vasaros akcija vai-
kams, bilietai - 1,8 €).

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

Lauko terasoje „Vasaros kino naktys“. „Kino karava-
nas“ pristato: 29 d. 22 val.  „Viskas dėl šou“ (Is-
landija, UK, dokumentika, 2015 m.); 30 d. 22 val. 
„Meilė ir malonė“ (JAV, muzikinė drama, 2014 
m.); 31 d. 22  val. „Honkongo trilogija“ (Hon-
kongas, drama, 2015 m.). Nemokamai.

MUZIEJAI
LDM PRANO DOMŠAIČIO gALERIJA

Liepų g. 33, tel. 410421,  
el. p. info.domsaitis@zebra.lt

Antradienį-penktadienį 10-12 val. kviečia įvai-
raus amžiaus vaikus į Vasaros studiją (iki 08 19).

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.

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
Didžioji Vandens g. 2

Veikia vieno ryškiausių Lietuvos knygos bei plakato 
meno meistrų, dailininko Broniaus Leonavičiaus 
darbų paroda „Tiktai per paukščio skrydį“, skir-
ta Kristijonui Donelaičiui (iki 09 11).

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.

PALANgOJE
FESTIVALIS „VASAROS DESERTAS 2016“

Senoji gimnazija, Jūratės g. 13/ Maironio g. 1

24 d. 20 val. Romas Dambrauskas. 26 d. 20 val. 
Judita Leitaitė. Romansų vakaras. 27 d. 20 val. 
juodojo humoro vakaras. R. Šilanskas ir A. Orlaus-
kas. 28 d. 20 val. Vytautas Šiškauskas. „Padainuo-
kime kartu“. 29 d. 20 val. Juozas Erlickas. „Ne visi 
namie“.

Kurhauzo salė, Grafų Tiškevičių al. 1

28 d. 20 val. linksmieji klasikai. Zbignevas Levic-
kis ir  Daumantas Slipkus. 08 12 d. 20 val. Liudas 
Mikalauskas. Autorinis vakaras. Už programos pakeitimus redakcija neatsako.
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