
PIRMADIENIS, 
RUGPJŪČIO 1 D.

Klaipėdos miesto 764- s
asis gimtadienis. Ta proga 
viduramžių dvasia atgis restauruo-
tuose Senamiesčio kiemeliuose 
prie Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejaus. Miestiečiai ir miesto 
svečiai bus pakviesti į XIII a. Klai-
pėdą, kur šurmuliuos kuršių ir 
Vokiečių ordino karių stovyklos, 
bus galima susipažinti su to lai-
kmečio amatais, žaisti archajiškus 
žaidimus, išgirsti autentiškos 
muzikos. Vyks įvairūs edukaciniai 

užsiėmimai. Svečiai galės pabendrauti su geriausiu Lietuvoje peiliadirbiu, kanklių meistrais, puodžiais, kal-
viais, audėjomis pasvarinėmis staklėmis, juvelyrais ir kt. Vyks riterių ir vikingų kovų turnyras. Miestiečiai bus 
pakviesti stebėti miesto gimimo - Memelburgo pilies įkūrimo - inscenizaciją ir masines kovas.

TREČIADIENIS, RUGPJŪČIO 3 D.
Palangos koncertų salėje  s 20 val. Staso Mi-

chailovo koncertas. Vienas žinomiausių Rusijos šansono 
atlikėjų atliks geriausius savo hitus ir naujausias dainas. 
S. Michailovo koncertai pasižymi užburiančia energija, 
o gerbėjams palieka nepamirštamus įspūdžius ir emoci-
jas. Sočyje 1969 metais gimęs dainininkas savo sceninę 
karjerą pradėjo jau daugiau kaip prieš 20 metų. 1992 
metais S. Michailovas įrašė pirmąjį savo kūrinį „Žvakė“, 
jis iki šiol  pristatomas kaip atlikėjo vizitinė kortelė. 
Charizma ir išskirtiniu žavesiu spindinčio atlikėjo pasi-
rodyme, be abejo, skambės tokie hitai kaip „Dlya tebya“, 
„Zdi menia, rodnaja“, „Nu vot i vsio“ bei kiti.

KETVIRTADIENIS, RUGPJŪČIO 4 D.
Palangos Birutės parko rotondoje s  18.30 val. pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų 

vasara“. Jau daugiau nei šimtmetį kurorte gyvuoja tradicija - pučiamųjų muzikos koncertai parke vasaros 
sezono metu. Kiekvieną vasaros ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį kurorto svečiai ir visi pučiamųjų 
muzikos gerbėjai gali pasiklausyti klasikinės, populiariosios bei originalios pučiamųjų muzikos koncertų 
Birutės parke.   

PENKTADIENIS, 
RUGPJŪČIO 5 D.

Palangos koncertų sa- s
lėje 20 val. G. Puccini opera 
„Bohema“. Vienas sėkmingiau-
sių „Vilnius City Opera“ operos 
pastatymų  atgimsta Klaipėdos 
valstybiniame muzikiniame te-
atre. Režisierės statytojos Dalios 
Ibelhauptaitės, scenografo Dicko 
Birdo bei kostiumų dailininko 
Juozo Statkevičiaus sukurta opera 
bus rodoma visai naujoje erdvėje 
- Palangos koncertų salėje. Pa-

grindinius vaidmenis atliks naujos kartos operos žvaigždės Merūnas Vitulskis ir Viktorija Miškūnaitė. Šiuo 
spektakliu Muzikinis teatras pristato 2016-ųjų „Muzikinį rugpjūtį pajūryje“. Operos siužeto centre - meilės ir 
mirties drama, nerūpestingas, tačiau skurdus jaunų menininkų gyvenimas. Italų kompozitoriaus Giacomo 
Puccinio (1858-1924) vienos žymiausių operų premjera įvyko 1896 m. Ji iki šiol išlieka viena populiariausių 
operų, statomų žymiausiuose pasaulio teatruose.

Klaipėdos vasaros estradoje  s (Lie-
pojos g. 1) 21 val. populiariosios muzikos ikona 
Justė Arlauskaitė-Jazzu ir Modesto Pitrėno va-
dovaujamas orkestras surengs nepamirštamą 
koncertą. Skambės visi geriausi Jazzu hitai, už-
sienio autorių kūrinių versijos, taip pat - džiazo 
standartai. „Tai bus jausmų išraiška intymiomis 
baladėmis“, - apibendrina M. Pitrėnas. Jazzu 
pritaria, kad tai bus itin romantiška vasaros 
naktis pajūryje. „Vasarą po žvaigždėtu dangu-
mi, gyvai grojant orkestrui tikiesi romantikos, 
melancholijos. O aš esu patologinė melancho-
likė“, - šypsodamasi prisipažįsta dainininkė. Ją 
jaudina orkestro perteikiama muzikos galia, 
Jazzu pasineria į garsų jūrą visa galva. „Orkestras iškart nuteikia kitaip“, - sako atlikėja, ragindama nepraleisti 
šio išskirtinio pasirodymo.

„Kultūros fabriko“ lauko  s
terasoje 22 val. - vasaros kino naktys. 
Filmas „Didis grožis“ (Italija, Prancūzija, 
drama, komedija, 2013 m., rež. Paolo Sor-
rentino). Džepas Gambardella (akt. Toni 
Servillo) - apatiškas, nusivylęs 65-erių 
rašytojas ir žurnalistas, kone prieš pusę 
amžiaus išleisto sėkmingo romano auto-
rius, mechaniškai priimantis jam skirtus 
komplimentus. Jis - pražilęs turtuolis - in-
telektualas, ekscentriškų aukštuomenės 
vakarėlių liūtas ir naktinio Romos gyveni-
mo veteranas, gebantis džentelmeniškai 
asistuoti moteriai ir pagirtinai išreikšti 
užuojautą laidotuvėse. Ciniška? Galbūt. 
Tačiau širdyje Džepas - nemarus idealis-

tas ir svajoklis, įsuktas į didžio grožio gyvenimo verpetą, perpildytą beprasmiškumo ir tuštybės.

ŠEŠTADIENIS,  
LIEPOS 30 D.

Prie paminklo „Arka“  s 10-13 
val. Klaipėdos valstybinio muzikinio 
teatro baleto trupės atviros repeticijos 
„ORE“. Atlikėjai: Muzikinio teatro baleto 
trupės artistai, Nacionalinės M. K. Čiur-
liono menų mokyklos baleto pedagogė 
Jolanta Vymerytė ir šiuolaikinio šokio 
pedagogė Lina Puodžiukaitė-Lanauskie-
nė. Repeticijoje bus vedamos klasikinio 
ir šiuolaikinio šokio pamokos, šokami 
fragmentai iš koncerto „Ugningos sielos“. 

Jubiliejinį, penktąjį, kartą rodomas reginys bus dinamiškas ir interaktyvus: improvizuotos dalies metu į veiklą 
bus įtraukti ir patys drąsiausi bei smalsiausi žiūrovai. Renginys nemokamas.

Palangos koncertų salėje s  (Vytauto g. 43) šeštadienį ir sekmadienį vyks 22-asis vaikų ir jaunimo 
vokalinės muzikos festivalis „Laumės juosta 2016“. Festivalio tema - „Tai, kas svarbiausia - šeima“. Vaikai 
dainuos kartu su tėvais, sesėmis, broliais ir kitais šeimos nariais. Festivalio svečiai - žvaigždžių šeimyniniai 
ansambliai ir duetai. Renginyje dalyvaus apie 1000 mažųjų dainorėlių: 40 vaikų popchorų ir ansamblių bei 
solistų. Festivalį atidarys įspūdinga dalyvių eisena Palangos gatvėmis. Pirmą kartą festivalio istorijoje speci-
aliu prizu bus apdovanota šeima, labiausiai nusipelniusi savo veikla festivalio sėkmės istorijoje. Renginį ves 
Arūnas ir Inga Valinskai.

„Kultūros fabrike“  s (Bangų g. 5A) 19 val. spektaklis vaikams „Coliukė“. Teatras „Tamburinas“ pristato 
muzikinį spektaklį pagal H. K. Anderseno pasaką, muziką kūrė kompozitorius Viktoras Miniotas. Vaikai bei 
suaugusieji, vaidinantys ir dainuojantys spektaklyje, papasakos naują, gal kartais netikėtą, gerai pažįstamos 
istorijos variantą. Spektaklis skirtas vaikams nuo 6 metų ir jų tėveliams. 

Festivalis „Muzikuojantis keltas“. s  20.30 val. keltas išplaukia iš Senosios Smiltynės perkėlos 
(Šiaurinis ragas, Danės g. 1). Norintieji pabėgti nuo Jūros šventės šurmulio bus pakviesti tapti tikro stebu-
klo liudininkais - kelte griaudės specialiai jubiliejiniam sezonui suburtas projektas „Radžis ir 3 jo moterys“. 
Festivalio organizatoriai drįsta teigti, kad būtent dailiosios lyties atstovės padėjo Radžiui prasiskinti kelią į 
pramogų verslo aukštumas. Tačiau pats Radžis juokaudamas sako, kad jos tiesiog papildė atlikėjo muzikinę 
veiklą. Kartu su atlikėju pasirodys Agnė Petravičienė, apie kurią Lietuva sužinojo tuo pat metu, kaip ir apie 
Radžį. Projekte „Kelias į žvaigždes“ dalyvavusios poros dainos tiesiog šovė į populiariausiųjų dešimtukus. 
Scenoje uždainuos ir savo unikaliu balsu bei talentu garsėjanti lietuviškoji primadona Birutė Dambrauskaitė. 
Na, o trečiasis nežinomasis - santūrumu garsėjanti atlikėja Laisva (žurnalistė Donata Gutauskienė), su kuria 
dainininkas šiųmetiniuose „Žvaigždžių duetuose“ iškovojo tradicinius auksinius projekto mikrofonus.

„Kultūros fabriko“ lauko terasoje  s 22 val. - vasaros kino naktys. Filmas „Meilė ir malonė“ (JAV, 
muzikinė drama, 2014 m., rež. Bill Pohlad). Šviesiaplaukė Melinda nė nenutuokia, kas ką tik įžengė į jos 
automobilių saloną. Bet pamačiusi kojas, keliamas iš kadilako, ji iškart supranta, kad tai Brajenas Vilsonas - 
grupės „Beach Boys“ įkūrėjas, lyderis ir kultinių dainų autorius. Kuo artimiau Melinda ima su juo bendrauti, 
tuo daugiau sužino apie jo gyvenimą ir sunkią vaikystę. Ji pastebi, koks liguistas perfekcionistas yra Brajenas, 
ir sužino apie jam psichoterapeuto diagnozuotą ligą. Ar jis tikrai kenčia nuo paranojinės šizofrenijos? Gal 
visai kitos priežastys jam sukelia panikos priepuolius? Filmą pristato „Kino pavasario“ inicijuojamas projektas 
„Kino karavanas“.

SEKMADIENIS, LIEPOS 31 D.
Šv. Kazimiero bažnyčios rūsyje s  (Kretingos g. 40, tel. 8 609 72602) 13.30 val. vyks atviras ano-

niminių alkoholikų susirinkimas. Kviečiami dalyvauti asmenys, turintys ir neturintys problemų dėl alkoholio 
vartojimo. 

„Kultūros fabriko“  s
lauko terasoje 22 val. va-
saros kino naktys. Filmas „Hon-
kongo trilogija“ (Honkongas, 
drama, 2015 m.,  rež. Christop-
her Doyle). Žinomas operatorius 
ir menininkas Christopheris 
Doyle’as sugrįžta prie režisūros. 
Filme triptike jungdamas vaidy-
binio ir dokumentinio kino sti-
lius į pasakojimą apie Honkongą 
ir jo žmones režsierius susitelkia 
į trijų amžiaus grupių atstovus: 
ikimokyklinukus, studentus 
ir senolius. Visi veikėjai laisvai 
improvizuoja pagal savo pačių 
atskleidžiamas istorijas, kurias žiūrovui pasakoja balsas už kadro. Vaikai kalbasi apie skirtingas pasaulio re-
ligijas ir svarsto, kodėl jų tiek daug, jauni reperiai ir menininkai dalijasi kasdienybe alternatyviame muzikos 
bare, studentai, pradėję „geltonųjų skėčių“ revoliuciją, užima miesto gatves, o senjorai važinėjasi specialiais 
aklų pasimatymų tramvajais. Visi charakteriai atskleisti su nepaprastu švelnumu ir meile.

Šeštadienis  2016 07 30
Dienraščio “Vakarų ekspresas”  laisvalaikio priedas.  

laisvalai
"vakarų ekspresas" 19"vakarų ekspresas"18

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

08 24, 26 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje premje-
ra - S.  Mrożeko „Petro Ohėjaus kankinystė“.

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“

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.

XIII koncertinio sezono atidarymo koncertai

09 15 d. 18.30 val. „Baltijos jūros atradimai“. 
„Baltic Sea Philharmonic“. (Bilietai 18 €)
09 16 d. 18.30 val. „Kerinti ekspresija“. Klaipėdos 
kamerinis orkestras. (Bilietai 14 €) Sutaupykite 25 
proc. pirkdami vieną bilietą į du koncertus. Pasiū-
lymo kaina - 24 €.

Kiti renginiai

09 08 d. 18 val. humoro šou „Buvusių moterų 
reikalai. Mano geriausias bernvakaris“. 

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. 19 val. teatro „Tamburinas“ spektaklis vai-
kams „Coliukė“.
08 04 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.

30 d. populiariosios estrados koncertas „Radžis 
ir trys jo moterys“. Koncertuoja Radžis, 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 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.

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 APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

08 12-15 d. „Keliaujanti biblioteka“ pakvies Kar-
klės muzikos festivalio dalyvius į „Roko skaityklą“, 
joje pasiūlys geriausios literatūros apie roko muzi-
ką, atlikėjus ir grupes.
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.
Galerijoje 13L - tarptautinis akvarelės pleneras 
„Akvajungtys - Ieva Simonaitytė“ (iki 09 01).

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.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Girulių filialas, Šlaito g. 10A

Programa „Pėdink į Girulius“. 08 03 d. 18 val. 
poezijos ir muzikos vakaras „Kai susitinkame...“: 
Ritos Bijeikytės-Gatautės poezija, fortepijoninio 
dueto „Non Stop“ (Tamara Prokopovič, Natalija 
Blauberg) ir Gintaro Vainučio (barokinė fleita) 
koncertas. 
08 10 d. 18 val. muzikinė-literatūrinė kompozi-
cija „Gyvenimo eskizai“. Lietuvių autorių kūrinius 
skaitys režisierė Dalia Kanclerytė, dainuojamąją 
poeziją atliks bardas Arūnas Raudonius, emocijas 
perteiks mimas Aleksas Mažonas.
08 13 d. 15 val. Girulių bendruomenės šventė 
„Šeimos atmintis“: kraštiečių susitikimas. 19 val. 
Stepono Januškos ir grupės „Studija“ koncertas.
08 14 d. 14.30 val. „Šeimų sąskrydis“: loginės, 
meninės ir sportinės šeimų rungtys genealogijos 
tema. Prizas – šeimos genealoginio medžio su-
darymas. Šeimas registruoti tel. (8 46) 314725, 
info@biblioteka.lt (komandoje 3-6 vienos giminės 
atstovai).
Veikia Irminos Viningienės ir Virginijaus Vi-
ningo tapybos darbų paroda „Trisdešimt +“ (iki 
08 24). 

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

08 01 d. 17 val. paskaita-diskusija „Skiriantys 
tiltai“ apie planuojamos Bastionų gatvės ir tilto 
poveikį kvartalams abipus Dangės. Lektorius - is-
torikas Dainius Elertas.

TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B, tel. (8 46) 210283

08 03 d. 16 val. renginys „Kartu susirinksim, už 
rankų susiimsim ir visas geriausias dainas sudai-
nuosim!“, skirtas žurnalo „Rusų Baltija“ 4-erių 
metų gimtadieniui. Nemokamai.
08 16 d. 16 val. ukrainiečių kalendorius (litera-
tūros ir istorijos apžvalga). Nemokamai.
08 27 d. 12 val. renginys, skirtas Ukrainos ne-
priklausomybės 25-mečiui. 

KLAIPĖDOS LAIKRODŽIŲ  
MUZIEJAUS KIEMELIS

Liepų g. 12

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

KLAIPĖDOS MIESTO GIMTADIENIO ŠVENTĖ
Rugpjūčio 1 d.

Klaipėdos koncertų salė, Šaulių g. 36

16 val. iškilminga Klaipėdos miesto garbės pilie-
čio ženklo ir Klaipėdos miesto kultūros magistro 
žiedų įteikimo ceremonija (su kvietimais).
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus kiemas, Didžioji 

Vandens g. 2

16–22 val. karių ir amatininkų stovykla.
16–17.30 val. skambant grupės „Krikragaa“ 
muzikai dalyviai ir žiūrovai kviečiami žaisti ar-
chajiškus žaidimus.
17.30 val. Klaipėdos miesto gimtadienio šven-
tės atidarymas.
18 val. riterių ir vikingų turnyrai Klaipėdos mies-
to gimtadienio prizams laimėti.
19 val. Klaipėdos miesto mero sveikinimo žodis 
ir turnyro nugalėtojų apdovanojimas.
19.30–20.30 val. grupės „Gyvata“ koncertas.
20.30 val. Memelburgo pilies įkūrimo įvykių 
inscenizacija, masinė kova.
21–22 val. grupės „Joryj Kloc“ (Ukraina) kon-
certas.
Renginio dieną Mažosios Lietuvos istorijos mu-
ziejus veiks 14-22 val. Muziejaus lankymas ir 
dalyvavimas renginyje nemokamas. 

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“. 
Apžvalginė paroda šiemet skiriama Klaipėdos 
vykdomojo komiteto pirmininko (1969-1990), 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo 
Seimo signataro, Klaipėdos miesto garbės pilie-
čio Alfonso Žalio (1929-2006) atminimui (iki 08 
07).
Fotografijos galerijoje veikia Eglės Vertelkaitės 
kūrybos paroda „Glosos“ (iki 08 28).

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 6

Veikia nacionalinės karikatūristų asociacijos 
„Humor Sapiens“ karikatūrų paroda „Humo-
ristinis brizas 2016. Atostogos Rivjeroje“ 
(iki 08 26).
Filialas PC „Herkaus galerija“, Herkaus Manto g. 22, II a.

Veikia Ispanijos dailininkų Perez Casanova ir 
Torregar paroda iš ciklo „Ispanijos dialogai“ 
(iki 08 24).
Veikia Modesto Malinausko tapybos darbų 
paroda (iki 08 27).

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

Veikia Vytauto Tomaševičiaus tapybos darbų 
paroda „Nuostabios kasdienybės atspin-
džiai“ (iki 08 24).

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

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

LIEPŲ BIURAI
Liepų g. 4

Veikia Gintauto Jonkaus skulptūros ir Auri-
mo Anuso piešinių paroda (iki 08 06).

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Džeisonas Bornas“ (veiksmo trileris, N-13) - 
10.30, 13.10, 16, 18.30, 21.15, 23.55 (vyks 30 d.) 
val.
„Vaiduoklių medžiotojai“ (nuotykių komedija, 
N-7) - 10.50, 13.20, 15.55, 18.45, 21.20, 23.50 
(vyks 30 d.) val.
„NERVE: drąsos žaidimas“ (trileris, N-13) - 
10.40, 12.50, 15.05, 19.30, 23.59 (vyks 30 d.) val.
„Savižudžių būrys“ (fantastinis veiksmo, N-16) - 
3D: 08 04 d. 19 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (dubl. liet., 
V) - 3D: 31 d. 12.35 val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (dubl. liet., V) - 2D: 
10.20, 11.20,  14.50, 19.20 (nevyks 08 04 d.), 23.45 
(vyks 30 d.) val.; 3D:  12.35 (nevyks 31 d.), 17.05, 
21.35 (nevyks 08 04 d.), 21.50 (vyks 08 04 d.) val.
„Neišjunk šviesos“ (siaubo, N-13) - 12.35, 17.20, 
19.10, 21.45 val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, LT, N-16) - 16.50, 
21.10, 23.30 (vyks 30 d.) val.
„Nepriklausomybės diena: atgimimas“ 
(mokslinės fantastikos trileris, N-13) - 3D: 16.20 
val.
„Tarzanas: džiunglių legenda“ (veiksmo, nuo-
tykių drama, N-13) - 3D: 19 val.
„Žvaigždžių kelias į begalybę“ (fantastinis 
veiksmo, N-13) - 3D: 21.30 val.; 2D: 13.40 val.
„Pusryčiai pas tėtį“ (komedija, N-13) - 
14.35 val.
„Išvarymas 2“ (siaubo trileris, N-16) - 23.40 
(vyks 30 d.) val.
„Monstrų viešbutis 2“ (V) - 10.10 val. (vasaros 
akcija vaikams, bilietai - 1,8 €).

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

Lauko terasoje „Vasaros kino naktys“. „Kino kara-
vanas“ pristato: 30 d. 22 val. „Meilė ir malonė“ 
(JAV, muzikinė drama, 2014 m.); 31 d. 22  val. 
„Honkongo trilogija“ (Honkongas, drama, 2015 
m.). 08 05 d. 22 val. „Didis grožis“ (Italija, Pran-
cūzija, drama, komedija, 2013 m.). 08 12 d. 22 val. 
„Karaliaus kalba“ (UK, drama, istorinis, 2011 
m.). 08 19 d. 22  val. „Su meile, Rouzė“ (JAV, UK, 
komedija, romantinis, 2014 m.). 08 26 d. 22 val. 
„Neracionalus žmogus“ (JAV, mistinė drama, 
2015 m.). Nemokamai.

PALANGOJE
VALSTYBINIO ŠIAULIŲ DRAMOS  

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

Bilietai - gimnazijos kasoje kasdien 11–13,  
16–20 val., www.ticketmarket.lt. Išankstinis  

užsakymas, inf. tel. 8 698 82297, 8 684 06587.

08 03 d. 20 val. M. Panjolio romantinė istorija 
„Duonkepio žmona“, rež. A. Lebeliūnas.
08 04 d. 20 val. M. Lado graudi komedija „Labai 
paprasta istorija“, rež. G. Padegimas.
08 05 d. 20 val. J. O’Nilo drama „Meilė po guobo-
mis“, rež. P. Ignatavičius.

08 06 d. 20 val. satyrinis farsas „Vardan tos“, rež. 
A. Giniotis.
08 07 d. 20 val. vasaros skaitykloje – poezijos ir 
muzikos vakaras „Mano trintukas prieš jūsų tikro-
vę“. Gintaro Grajausko ir Bruno K. Oijerio poezija.

FESTIVALIS „VASAROS DESERTAS 2016“
Kurhauzo salė, Grafų Tiškevičių al. 1

08 12 d. 20 val. Liudas Mikalauskas. Autorinis 
vakaras.

„RAMYBĖS“ GALERIJA
Vytauto g. 35, tel. 8 607 88990

Beno Staškausko šiuolaikinės juvelyrikos paro-
da „More is Present“ (veikia iki 08 11); Miglės 
Kosinskaitės tapybos darbų paroda (veiks 08 
02-17).

kio  gidas
Daugiau laisvalaikio skaitinių - www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/renginiai/

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


