
SEKMADIENIS, RUGPJŪČIO 28 D.
Žvejų rūmuose s  (Taikos pr. 70) 18 val. Klaipėdos pilies 

teatro spektaklis - L. Zorino meilės istorija „Varšuvos melodija“, 
rež. A. Vizgirda. Jaudinanti, per ilgus metus išsaugotos meilės 
istorija, kurią sugriovė žiauri sovietinė realybė, - tai sulaužytų 
likimų ir neišsipildžiusių vilčių istorija. Pjesės herojai Viktoras 
ir Helena susitiko atsitiktinai. Jis - karą perėjęs kareivis, dabar 
studentas, ji - konservatorijos studentė, lenkų dainininkė ir 
galbūt būsima žvaigždė. Du jauni žmonės įsimyli vienas kitą. 
Juos išskiria Stalino įstatymas. Viktoras ir Helia po 10-ies metų 
susitinka Varšuvoje, o dar vėliau - Maskvoje. Deja, kartu su 
prabėgusia jaunyste blėsta ir jų jausmai. Spektaklyje tik du 

personažai, du vaidmenys ir abu pagrindiniai, juos kuria Lina Rastokaitė ir Gabrielius Zapalskis.

PIRMADIENIS, RUGPJŪČIO 29 D.
Palangos Birutės parke s  (Vytauto g. 17) visą 

rugpjūtį - orientavimosi sporto pramogos Palangoje 
„Orientuokis Birutės parke“. Priimkite orientuokis.lt mestą 
kultūrinį edukacinį iššūkį: kasdien 11-18.30 val. gražiau-
siame Vakarų Lietuvos parke judėkite visa šeima, pažin-
kite Botanikos parko istoriją bei kultūrą, laimėkite prizų. 
Pramogos trukmė - 75 minutės, projektas vyksta anglų, 
rusų ir lietuvių kalbomis, numatyti 2 maršrutai: gintaro 
arba botanikos. Programa parengta sėkmingų ankstesnių 
projektų pagrindu: „Pažink savo miestą kitaip“ ir „Mies-
tas ir pasaulis“. Greičiausia dienos šeima apdovanojama 
kvietimu į „Neatrasto pasaulio“ ekspoziciją. Bilietai - „Tiketa“ kasose, Palangos turizmo informacijos centre, 
www.tiketa.lt. Daugiau informacijos taisyklėse parko prieigose, gautoje užduotyje arba tel. 8 652 02040, 
„Facebook“ - orientuokis.lt.

KETVIRTADIENIS, RUGSĖJO 1 D.
„Švyturio“ arenoje s  (Dubysos g. 10) 18 val. naujieji mokslo metai Klaipėdoje prasideda su Radistais! 

Laukiami visi miesto mokiniai, įsigiję įėjimo bilietus už simbolinę kainą - 1,45 €, -  didžiąją koncerto dalį mo-
kiniams dovanoja miesto Savivaldybė. Radistai kviečia triukšmingai paminėti Mokslo ir žinių dieną, mokinių 
laukia puiki, nuotaikinga, žaižaruojanti sąmoju daugiau nei dviejų valandų trukmės programa.

Lietuvininkų aikštėje s  
19 val. prasidės mokslo metų pra-
džios šventė „Klaipėda - studentų 
uostas“. Studentų ir moksleivių 
eisena miesto gatvėmis žygiuos 
į Teatro aikštę. Čia jų lauks Klai-
pėdos miesto mero - renginio 
globėjo - Vytauto Grubliausko 
sveikinimo kalba, grupių „Disco-
very“ ir „Antikvariniai Kašpirovskio 
dantys“ koncertas, jį vainikuos 
šventinis fejerverkas. Trečius me-
tus vyksiančią šventę organizuoja 
miesto aukštosios mokyklos - Klai-
pėdos universitetas, Socialinių 
mokslų kolegija, LCC tarptautinis 

universitetas, Lietuvos verslo kolegija, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Klaipėdos valstybinė kolegija, 
Technologijų mokymo centras bei Klaipėdos miesto savivaldybė. 

PENKTADIENIS, RUGSĖJO 2 D.
„Kultūros fabriko“ lauko terasoje s  (Bangų 

g. 5A) 18 val. „Kultūros fabriko“ kinas sveikina visus mo-
kytojus su mokslų pradžios švente ir kviečia į išskirtinį ir 
nemokamą kino seansą! „Mari istorija“ (Prancūzija, bio-
grafinė drama, 2014 m., rež. Jean Pierre Ameris). Filmas 
paremtas tikrais įvykiais. Antroje XIX amžiaus pusėje 
Larnay institutas, vienuolynas netoli Poiterio (Prancū-
zija), vadovaujamas „Išminties seserų“, subūrė grupę 
kurčių ir aklų vaikų, suteikė jiems išsilavinimą ir išmokė 
juos bendrauti ženklų kalba. Gimusi kurčia ir akla, Marie 
Heurtin, sulaukusi 14 metų, nebuvo pajėgi bendrauti su 
pasauliu. Nepaisant gydytojo rekomendacijos, maniusio 
ją esant protiškai neįgalią, Mari tėvas negali prisiversti jos 
atiduoti į psichiatrijos prieglaudą. Iš nevilties jis nuvyksta 
į Larney institutą. Jauna vienuolė paima šį „laukinį mažą gyvūną“ į savo globą ir daro viską, kad išlaisvintų ją 
iš tamsos. (Mokytojai kviečiami registruotis į filmą el. p. ukana@kepa.lt)

Ralis „Aplink Lietuvą 2016“. s  Rugsėjo 1-4 d. vyksiančio jubiliejinio, 25-ojo, ralio organizatoriai 
- Lietuvos automobilių klubas - šventę dovanos klaipėdiečiams. 18.30-20.30 val. Melnragėje, neįgaliųjų pa-
plūdimio automobilių stovėjimo aikštelėje, vyks slalomo rungtis, o 19.30–22 val. Kruizinių laivų terminale 
organizuojamos saugaus eismo akcijos ir šventinė programa. Ralio dalyviams iki lenktynių finišo tradiciškai 
teks įveikti daugiau nei 1 tūkst. kilometrų maršrutą, nusidrieksiantį vaizdingiausiomis Lietuvos vietovėmis 
per šalies miestus ir miestelius, kaimus ir gyvenvietes.

„Kultūros fabriko“ lauko  s
terasoje 21 val. „Vasaros kino 
naktys“ dar nebaigia sezono ir visus 
moksleivius kviečia sutikti naujus 
mokslo metus, stebint lietuviškų 
trumpametražių filmų programą LED 
ekrane. Programoje - penki filmai: 
„Mėgėjai“ („The Amateurs“, 2015, 
dokumentinis, 23 min.), „Miškas“ 
(„Woods“, 2015, animacinis, 12 min.), 
„Triukšmadarys“ („The Noisemaker“, 
2014, vaidybinis, 15 min.), „Tardytojas“ 
(„Interrogator“, 2015, vaidybinis, 21 
min.), „Man dvim keli“ („I’m twenty so-
mething“, 2014, vaidybinis, 20 min.). 
Renginys nemokamas; esant blogam 
orui, perkeliamas į kino salę.

ŠEŠTADIENIS, RUGPJŪČIO 27 D.
Gargždų Minijos slėnyje s  

9-20 val. antrasis sveikatos festivalis 
„Tu gali“. Renginys prasidės joga su 
Aušra Srėbaliūte. Paskaitas skaitys 
kvalifikuoti lektoriai, bus gausu 
fizinio aktyvumo užsėmimų suau-
gusiesiems ir vaikams. Norintieji 
galės pasivaišinti sveiku maistu. 
Veiks sveikatingumo mugė bei gau-
sybė edukacinių užsėmimų - nuo 
arbatų gaminimo iki vantų rišimo 
ir mandalų piešimo. Vyks treniruotė 
su sertifikuotu „Insanity“ treneriu 
Ignu Bakėjumi, treniruotė-paskaita 
„Taisyklingai laikysenai ir sveikam 
stuburui - cantienica metodika“ su 
Renata Ložiene. Paskaitą „Pozityvaus 
pavyzdžio galia“ skaitys biomedi-
cinos mokslų daktaras profesorius Aurelijus Veryga. Festivalyje bus žinomos žolininkės Adelė Karaliūnaitė 
(pristatys 7 kūno galias, mokys, kaip jas stiprinti augalais), Danutė Kunčienė (atskleis, kaip būti gražioms, 
pasitelkus gamtos dovanas). „Žolinčių akademija“ slėnyje įkurs tikrą „Liaudies išminties kliniką“, joje bus 
galima ne tik pasigydyti, bet ir pasimokyti, kaip pasigaminti žolinių vaistų kasdieniam vartojimui. Festivalis 
nemokamas.

Juodkrantėje savaitgalį s  
- devintoji regioninė folkloro šventė 
„Pūsk, vėjuži!“ Penktadienį prasidėjusi 
šventė šiemet skirta lietuvių raštijos 
puoselėtojo Martyno Liudviko Rėzos 
240-osioms gimimo metinėms. Marių 
krantinėje ties Raganų kalnu vyks 
folkloro ansamblių koncertai. Svečių 
lauks Kuršių marių puošmena, žvejų 
maitintojas kurėnas, pasiruošęs „bėgti 
maružėm“ ir su savimi pasiimti drąsiau-
sius. Veiks tautodailininkų ir kulinarinio 
paveldo mugė, bus pristatoma rudeni-
nės žuvies ant vytelių kepimo tradicija. 
Išbandysite vienos seniausių audinių 
grupių - vytinių juostų gamybą, rankos 
tikslumą kalvio amate, pasilinksminti 
žaidžiant senovinius žaidimus arba 

paklajoti po Raganų kalną, pasiklausyti jo legendų. Vakarinėje programoje - grupės „Esatis“ koncertas, va-
karonė „Šok, broluži!“

Nidoje, pievoje greta  s
oro uosto, 9 val. prasidės 400-
osioms Viljamo Šekspyro mirties 
metinėms skirtas festivalis „Visas 
pasaulis - teatras“. Festivalio metu 
greta Nidoje įkurtos „Globe“ teatro 
kopijos šurmuliuos viduramžiškas 
gyvenimas, kviesiantis laimėti bi-
lietus į vakare vyksiančius teatro 
trupių, kurios buvo atrinktos iš 63 
kandidačių, pasirodymus. Į vakari-
nę festivalio dalį iš viso planuojama išdalinti tik 200 bilietų. Juos gaus pirmieji įveikę visas festivalio edukacinių 
užsiėmimų užduotis, t. y. susidoroję su sunkiomis XVI amžiaus gyvenimo sąlygomis. Vakare vyksiančiuose 
pasirodymuose dalyvaus trys festivalio atrankas įveikusios ir geriausiomis išrinktos teatrų trupės. Scenoje 
bus vaidinamos ištraukos iš spektaklių, pastatytų pagal V. Šekspyro pjeses: „Karalius Lyras“, „Koriolanas“, 
„Vasarvidžio nakties sapnas“, „Romeo ir Džiuljeta“ (lėlių teatras). Festivalyje dalyvaus animatoriai ir trupės iš 
Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Estijos, Baltarusijos, Lenkijos.

Palangos botanikos parke, rozariume šalia grafų Tiškevičių rūmų,  s 18.30 val. 
Sigitas Staniūnas, Juozas Tubinas ir Palangos ROTARY klubas kviečia į tapybos ir instrumentinės muzikos 
vakarą „Drums & Roses. 3 gracijos“. Kūryba rožių sode, mylimoje tėvynėje - tai dešimtmetį puoselėta maestro 
dailininko S. Staniūno svajonė. Šiemet ši vizija galiausiai pavirs ode gyvenimui, kupina džiaugsmo, jaudulio, 
gamtos spalvų, meilės ir istorijos. Sigito Staniūno pakviestas, į Lietuvą atvyksta roko grupės „Akvariumas“ 
narys Olegas Šavkunovas-Šar. Vakaro metu kartu gros grupė „Lady Gothenburg“ (Leon V. Lowczyk, Augustas 
Genutis, Waldemar Lowczyk). Renginys nemokamas.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Meno kieme s  (Bažnyčių g. 4) 21 val. Sonatos 
Žiži drabužių kolekcijos „Jūra. Baltai“ pristatymas. Per beveik du mėnesius, kol truko Meno kvartalo įveikli-
nimo programa, kūrybinėse dirbtuvėse kartu su bendraminčiais sukurta 20 drabužių kolekcijos modelių, 
inspiruotų jūros ir baltų ženklų. Rengdama atviras kūrybines dirbtuves, Sonata Žiži turėjo tikslą į procesą 
įtraukti kuo daugiau kūrybingų jaunų žmonių, kad galėtų su jais dalintis savo patirtimi. Kolekcijoje bus 20 
modelių, iš kurių keturis sukūrė mergaitės. Per visą kūrybinių dirbtuvių laikotarpį į improvizuotą ateljė užsuko 
labai daug žmonių, ypač smalsūs buvo turistai - vokiečiai, anglai, ispanai, japonai. Stilizuotame kolekcijos 
pristatyme dalyvaus Klaipėdos muzikinio teatro baleto šokėjos, dainuos ir ypatingą nuotaiką kurs atlikėja 
Ingaja. Renginys nemokamas.
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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

09 07 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje paskutinį kar-
tą teatro scenoje - I. Šeiniaus „Kuprelis“. 
09 09 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje premjera - S. 
Mrožeko „Petro Ohėjaus kankinystė“.
09 11, 21 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje A. Juozai-
čio „Karalienė Luizė“.
09 13, 14, 28 d. 18.30 val. Mažojoje salėje prem-
jera - A. Strindbergo „Tėvas“. 
09 16 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje N. Saimono 
„Saugokite Florą“. 
09 17 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje G. Grajausko 
„Mergaitė, kurios bijojo Dievas“. 

Teatro svečiai

09 22 d. 19 val. Didžiojoje salėje Aistė Smilgevičiū-
tė ir grupė „Skylė“ - rudens lygiadieno koncertas.
09 24 d. 17 val. Kamerinėje salėje lėlių ir objektų 
teatro trupė 459 „Meile, don’t stop“. (Būtina išanks-
tinė rezervacija tel. 8 652 89310.) 

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

09 16, 17 d. 18.30 val. premjera - F. Wildhorno 
miuziklas „Boni ir Klaidas“.
09 23 d. 18.30 val. G. Verdi opera „Traviata“. 
09 25 d. 12 ir 14 val. premjera - muzikinis spekta-
klis vaikams  „Pasaka be pavadinimo“.

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

09 10 d. 12 val. lėlių spektaklis medžiuose visai 
šeimai „Ieškoma: teisybė“ (vyks viename iš miesto 
parkų).
09 11 d. 12 val. „Raudonkepuraitė“.
09 17 d. 12 val. „Coliukė“.
09 18 d. 12 val. „Nepaprasta Edvardo Tiuleino 
kelionė“.

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.

XIII koncertinio sezono atidarymo koncertai

09 15 d. 18.30 val. „Baltijos jūros atradimai“. „Bal-
tic 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. Pasiūly-
mo kaina - 24 €.

Festivalis „Permainų muzika“

09 20 d. 18.30 val. „Švytėjimas“. Choras „Jauna 
muzika“, Michele Tadini, Antonello Raggi (elektro-
nika, Italija).
09 22 d. 18.30 val. „Smuiko, alto ir videomeno 
virtuozerija“. Karen Bentley Pollick (smuikas, altas, 
JAV).
09 28 d. 18.30 val. „Japoniški sodai“. Camilla Hoi-
tenga (fleitos, Vokietija-JAV), Norbert Krämer (per-
kusija, Vokietija).
09 30 d. 18.30 val. „Apeigos orkestrui“. Klaipėdos 
kamerinis orkestras, solistas Mindaugas Bačkus 
(violončelė), dalyvauja Joris Sodeika (fortepijonas).

Kiti renginiai

09 08 d. 18 val. humoro šou „Buvusių moterų rei-
kalai. Mano geriausias bernvakaris“. 
09 18 d. 19 val. „Domino“ teatro komedija „Prima-
donos“.
09 23 d. 19 val. „Domino“ teatro premjera „Žavios 
ir pavojingos“.

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 CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI
Taikos pr. 70, tel. (8 46) 410565,  

info@zvejurumai.lt, www.zvejurumai.lt;  
bilietų kasa dirbs nuo rugpjūčio 28 d.  

16-18 val., nuo rugsėjo 1 d. I-V 16-19 val. ir  
1 val. prieš visus renginius, tel. 300118 

28 d. 18 val. Klaipėdos pilies teatro spektaklis „Var-
šuvos melodija“.
09 08 d. 19 val. Rusijos teatro ir kino žvaigždės mu-
zikinėje komedijoje „Džiaze tik moterys“.
09 11 d. 18 val. Sasha Song. Koncertinis turas 
„Dima Šavrovas po 20 metų“.
09 19 d. 19.30 val. Aleksandro Rozenbaumo (Rusi-
ja) jubiliejinis koncertas.
09 21 d. 19 val. teatro kompanija „Svobodnaja 
scena“ (Rusija). V. Šekspyro „Otelas“, rež. Jakovas 
Lomkinas.

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

09 01 d. 19 val. Naujieji mokslo metai su Radistais. 
(Bilietai 1,45 €)
09 10 d. 12 val. sporto renginys „Judrioji mugė“.
09 16-18 d. tarptautinis krepšinio turnyras V. Ga-
rasto taurei laimėti. 16 d. 17 val. „Lietuvos rytas“ - 
„Jenisej“; 19.30 val.  „Neptūnas“ - „Avtodor“. 17 d. 
15 val. „Lietuvos rytas“ - „Avtodor“; 17.30 „Neptū-
nas“ - „Jenisej“. 18 d. 15 val. „Avtodor“ - „Jenisej“; 
17.30 val. „Neptūnas“ - „Lietuvos rytas“.
09 17 d. 11-18 val. aikštelėje prie arenos - Rudens 
gėrybių mugė. 

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

09 02 d. 17 val. šokių mokyklos „CODA“ sezono 
atidarymas-susitikimas.
09 10 d. 19 val. „Padi Dapi Fish“ šokio spektaklis 
„Aš esu Kovo 11“.
09 15 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro spekta-
klis „Šauktiniai“.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

Ketvirtadieniais 19 val. tradicinių šokių klubo 
„Vožinis“. Nemokamai.
Veikia paroda „Tradiciniai muzikos instrumen-
tai“ (meistras Egidijus Virbašius, iki 09 02).

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS 

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

27 d. 21 val. Sonatos Žiži drabužių kolekcijos „Jūra. 
Baltai“ pristatymas, dalyvaus atlikėja Ingaja. Nemo-
kamai, trukmė 1 val.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

30 d. 17 val. Konferencijų salėje Roko Flicko kny-
gos „Pradingę klajojančiam smėlyje: romanas apie 
senovės kuršius“ pristatymas.
Ketvirtadieniais bibliotekos kavinėje „Pauzė“ 19 
val. ispaniško filmo vakarai. 09 01 d. „Un cuento 
chino“ (2011 m.).
09 02 d. 17 val. I a. hole atidaroma Lietuvos ar-
chitektų sąjungos parengta paroda „Medis Lie-
tuvos architektūroje“.
09 09, 10 07, 21 d. 18 val. Gerlacho palėpėje šokių 
studijos „Duende“ seminarų ciklas „Žinomas ir neži-
nomas flamenkas“. Bus pristatoma flamenko šokio 
istorija, stiliai, kostiumo ypatumai.

IX poezijos ir muzikos šventė „Naktigonės 2016“

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

09 02 d. 20 val. „Kojinės per kiauros - širdis per pla-
ti“. „Antro posmelio klubas“: Gintarius Petkus, Edita 
Miravičiūtė, Rita Andriulionienė, Vilija Gruodytė-Še-
putienė, Ramūnas Šeputis.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Turgaus g. 8

Veikia tautodailininkės Renoldos Senavaitienės 
tapybos darbų paroda (iki 09 11).

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

Veikia Adomo Brako dailės mokyklos suaugu-
sių mokinių darbų paroda „Sąlyčio taškas“ (iki 
09 01).

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

27 d. 12 val. renginys, skirtas Ukrainos nepriklauso-
mybės 25-mečiui. 

SENAMIESTIS, AUKŠTOJI GATVĖ
Gatvės atkarpoje tarp Parodų rūmų ir  

senojo pašto

28 d. 9-15 val. blusų turgus. 

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

Veikia parodos: retrospektyvinė Algio Griškevi-
čiaus tapybos, fotografijos bei objektų paroda „Trys 
bandymai pagauti šviesą“; tarptautinė akva-
relės paroda „Klaipėda 2016“ (abi iki 09 04).
Fotografijos galerijoje veikia Eglės Vertelkaitės 
kūrybos paroda „Glosos“ (iki 09 04).

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

Veikia Simo Žaltausko tapybos darbų paroda 
„Cells“ (iki 09 14).

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

Veikia vienos žymiausių Lietuvos tekstilininkių Ma-
rijos Švažienės (Vilnius) gobelenų ir tapybos 
darbų paroda (iki 09 21).

ŽEMAITIJOS DAILININKŲ  
SĄJUNGOS GALERIJA

Žvejų g. 1 / Tiltų g. 2, II-V 12-17 val., VI 11-17 val.

Veikia Birutės Kuic (Šiauliai) tapybos darbų paroda 
„Parkas“ (iki 09 14).
Kviečia senjorus į kūrybinius tapybos ant šilko, kera-
mikos, tapybos, dekupažo užsiėmimus ketvirtadie-
niais 17-19 val. Būtina registruotis tel. 8 676 71329.

TAUTODAILĖS SALONAS „MARGINIAI“
Sukilėlių g. 4

Veikia autorinė Rūtos Emigart karpinių paroda 
„Tai, kas artima ir miela“ (iki 09 30).

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Ben-Huras“ (kino epas, N-13) - 13.10, 18, 23.20 
(vyks 27 d.) val.; 3D: 16, 20.50 val.
„Devyni gyvenimai“ (komedija, N-7) - 12.35, 17, 
19.10 val.
„Mirties namai“ (trileris, N-16) - 14.45, 19, 21.10, 
23.50 (vyks  27 d.) val.
„Nakties sergėtojai“ (dubl. liet., N-13) - 09 01 d. 
19, 21.30  val.
Nick Cave & The Bad Seeds - „One more time 
with feeling“ (muzikinė dokumentika, N-13) - 3D: 
09 08 d. 19 val.
„Tristanas ir Izolda“ (tiesioginė premjeros trans-
liacija iš Niujorko Metropolitano operos, HD-LIVE, 
originalo k., 15 €) - 10 08 d. 19 val.
„Žuvytė Dorė“ (dubl. liet., V) - 10.30, 13, 15.30, 
18.20 val.; 3D: 11.30 val.
„Karo šunys“ (komedija, N-16) - 15.40, 18.50 (ne-
vyks 09 01 d.), 21.30, 23.40 (vyks 27 d.) val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (dubl. liet., V) 
- 10.20, 11.20, 12.25, 14.40, 16.50, 18.40 val.; 3D: 
13.50 val.
„Savižudžių būrys“ (fantastinis veiksmo, N-13) - 
15.50, 20.40, 23.30 (vyks 27 d.) val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (dubl. liet., V) - 2D: 
10.50, 13.30 val.
„Modelis“ (drama, N-16) - 21 (nevyks 09 01 d.) val.
„Blogos mamos“ (komedija, N-16) - 21.20 val.
„NERVE: drąsos žaidimas“ (trileris, N-13) - 23.59 
(vyks 27 d.) val.

„Avelės ir vilkai“ (dubl., 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“. 09 02 d. 18 
val. specialus seansas mokytojams „Mari istorija“ 
(Prancūzija, biografinė drama, 2014 m.; mokytojai 
kviečiami registruotis į filmą el. p. ukana@kepa.lt). 
21 val. lietuviškų trumpametražių filmų programa. 
09 09 d. 21 val. „Cukraus bliuzas“ (Čekija, doku-
mentika, 2014 m.). Nemokamai.
Kino klubas „8 1/2“ pristato: 09 07 d. 19 val.  „Atos-
togos Italijoje“ (rež. M. Winterbottom, 2014 m.). 
09 14 d. „Magnetinis medis“ (rež. Isabel Aygua-
vives, 2013 m.). 
09 16 d. 18 val. KUFA kino sezono atidarymas su 
rež. Tadu Vidmantu. 20 val. atidarymo filmas „Tonis 
Erdmanas“ (Vokietija,  komiška drama, 2016 m.).

MUZIEJAI
LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS

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

Rugpjūčio mėn. delfinų pasirodymai vyksta antra-
dienį-sekmadienį 11.30, 13, 15, 16.30 val.
Kalifornijos jūrų liūtų pasirodymai Saulės įlankoje 
rugpjūtį vyksta antradienį-sekmadienį 12.15, 
14, 16 val.
Etnografinė pajūrio žvejo sodyba kviečia antradie-
nį-sekmadienį 10.30-18 val. Nemokamai.

NIDOJE
TARPTAUTINIS KINO FESTIVALIS  

„BALTIJOS BANGA“
Kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, 

Taikos g. 4

27 d. 16 val. animacijos mokykloje sukurto filmo 
premjera.Animacijos mokyklos uždarymas. Festi-
valio viešnia - Lenkija. 19 val. „Įsibrovėlis“ (rež. 
Magnus von Horn). 21.30 val. „Dievai“ (rež. L. 
Palkowski).
28 d. 18 val. „Mariupolis“ (Lietuva, rež. M. Kveda-
ravičius). 20 val. „Nulinis taškas“ (Estija, rež. M. 
Ulk). 22.15 val. „Mano turtinga ponia“ (aukso 
fondas, Latvija, rež. L. Leimanis).

29 d. 18 val. „Į šviesą“ (Estija, rež. N. Sarak). 19 val. 
„Aušra“ (Latvija, rež. L. Pakalnina). 21.30 val. „Liz-
das vėjyje“ (aukso fondas, Estija, rež. O. Neuland).
30 d. 18 val. trumpametražiai latvių režisierių filmai. 
20 val. „Jausmai“ (Lietuva, aukso fondas, rež. A. 
Dausa, A. Grikevičius).

FESTIVALIS „KURŠIŲ NERIJA 2016“
27 d. 20 val. L. Rėzos g. 56, Juodkrantėje, 28 d. 20 
val. Pamario g. 43, Nidoje, - Kauno styginių kvar-
tetas. 
09 10 d. 20 val. Pamario g. 43, Nidoje, XVIII tarp-
tautinio festivalio „Kuršių nerija 2016“ baigiamasis 
koncertas „Bachas ir Vivaldi“. 

PALANGOJE
„RAMYBĖS“ KULTŪROS CENTRAS

„Ramybės“ galerija, Vytauto g. 35, tel. 8 607 88990

Veikia Eglės Gandos Bogdanienės ir Jolantos 
Vazalinskienės paroda „Lengvai“ (iki 09 09).

BIRUTĖS PARKAS
Vytauto g. 17

Rugpjūtį - orientavimosi sporto pramogos Palan-
goje „Orientuokis Birutės parke“. Judėkite, pažinkite 
Palangą ir pasaulį, laimėkite prizus. Du maršrutai 
lietuvių, rusų, anglų kalbomis, trukmė 75 min., kas-
dien 11-18.30 val. Bilietas šeimai nuo 7 Eur, www.
tiketa.lt ir Palangos TIC. „Facebook“ - orientuokis.lt, 
tel. 8 652 02040.

BOTANIKOS PARKAS
Rozariumas šalia grafų Tiškevičių rūmų

27 d. 18.30 val. tapybos ir instrumentinės muzikos 
vakaras „Drums & Roses. 3 gracijos“. Nemokamai.

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.
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