
Muzikiniame teatre s  (Danės g. 19) 12 ir 14 val. premjera - „Pasaka be pavadinimo“. Tai naujas origina-
lus kompozitorės Nijolės Sinkevičiūtės, režisierės Eglės Miškinytės ir libreto autoriaus Virgio Pupšio kūrybinis 
darbas, muzikinis spektaklis vaikams apie vienybę ir tikrą draugystę.

Dramos teatro Mažojoje salėje  s 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Grybų karas“, rež. 
Valentinas Masalskis.  Trylikos bildukų „armija“ tuščioje scenoje kuria gyvą cirko ir teatro išraiškos priemonių 
sintezę, o specialiai spektakliui sukurtos dainų, a kapelos ir net triukšmo bei ritminės muzikos kompozicijos 
įdomiai ir šiuolaikiškai išreiškia poemos muzikalumą.

Gargždų „Vaivorykš- s
tės“ gimnazijos stadione 
13 val. visi gyvūnų mylėtojai kartu 
su savo augintiniais tradiciškai 
kviečiami švęsti Pasaulinę gyvūnų 
dieną. Tai šventė, į kurią susirenka 
visa gyvūnus mylinti bendruome-
nė – veisėjai, veterinarai, mitybos 
specialistai, dresuotojai, stilistai, 
prieglaudų atstovai ir kinologai. 
Turintiems gyvūnų, tai puiki proga 
pabūti su bendraminčiais, ieškan-
tiems keturkojo draugo – išgirsti 
naudingų patarimų. Tradiciškai čia 
galima pamatyti itin retų šunų ir 
kačių veislių atstovų bei egzotinių 
gyvūnų. Praėjusiais metais šventė-

je buvo galima sutikti specialiai iš JAV atkeliavusias voveres skraiduoles, papūgą, ežį ir kitus gyvūnus.

Dramos teatro Didžiojoje salėje  s 17 val. P. Gladilino „Iš miglos išniro angelas“, rež. Ramutis 
Rimeikis. Komedija originalo kalba pavadinta rusiškos vaikų skaičiuotės vardu - „Vyšel angel iz tumana“. Ne 
šiaip: nors visi personažai čia suaugę ir solidūs žmonės, jų vaikiškumas tiesiog trykšte trykšta. Vaikiški ginčai, 
vaikiški pykčiai, nuvedantys į visai nevaikiškus konfliktus,  kuriuos spręsti imasi pati vyriausioji, mama.

Žvejų rūmuose  s 18 val. Sasha Song koncertinis 
turas „Dima Šavrovas po 20 metų“. Sasha Song (Dima 
Šavrovas) būdamas vos 12 metų išpopuliarėjo Lietuvoje 
su legendine daina „Mamai“ ir pelnė daugybę apdova-
nojimų. Sasha Song atstovavo mūsų šaliai „Eurovizijoje“, 
buvo vienas pirmųjų dainininkų, patekusių į šio renginio 
finalą, ir vienintelis Lietuvos atstovas, gavęs specialų prizą 
iš organizacijos „OGAE Rest of the World“ už geriausią 
2009 metų „Eurovizijos“ pasirodymą pagal pasaulinį 
internetinį balsavimą. Atlikėjas nuolat džiugina žiūrovus 
koncertuodamas įvairiuose Lietuvos ir Europos miestuo-
se, o šįsyk kviečia į nuoširdžių emocijų kupiną koncertą, 
kurio metu atliks ne tik visiems puikiai žinomus kūrinius, 
tačiau pristatys ir naująjį savo albumą „XX“. Šiemet Sasha Song švenčia 20-ies metų kūrybinį jubiliejų.

TREČIADIENIS, RUGSĖJO 28 D.
Skulptūrų parke s  10 val. Gerlachų šeimos paminklo atstatymo iškilmės. 

Mecenatai Gerlachai buvo palaidoti senosiose Klaipėdos kapinėse, kurios buvo 
sunaikintos 1975 m. Granitinis paminklas nuo Gerlachų kapo rado prieglobstį 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus kiemelyje. I. Simonaitytės bibliotekos di-
rektoriaus J. Šikšnelio ir tautodailininko Dionyzo Varkalio iniciatyva 2014 m. buvo 
gautas leidimas jį sugrąžinti į buvusią vietą. Parko direktorės Sondros Simanaitienės 
paprašytas projektą nemokamai įgyvendino architektas Rolandas Rakevičius. 2016 
m. liepos 26 d. paminklas grąžintas į vietą. 

Koncertų salėje s  18.30 val. šiuolaikinės muzikos festivalis 
„Permainų muzika“ - „Japoniški sodai“. Fleitininkė Camilla Hoitenga 
laikoma viena madingiausių ir kūrybiškiausių šiuolaikinių meninin-
kių. Patyrusi dabarties muzikos ekspertė ir ištikima propaguotoja 
nuolat plečia tiek fleitos galimybių arsenalą, tiek repertuarą. C. 
Hoitenga gros ne tik labiausiai paplitusiomis didžiąja ir mažąja 
(piccolo), bet ir altine bei bosine fleitomis. Skambės kompozicijos 
fleitai ir mušamiesiems, jais gros perkusijos meistras Norbertas Kra-
meris. Programa, beje, pavadinta pagal Kaijos Saariaho kūrinį, turės 
keletą japoniškų momentų. C. Hoitenga, dažnai koncertuojanti šioje 
šalyje, kartu su N. Krameriu supažindins klaipėdiečius ir su japonų 
autorių muzika.

Dramos teatro Didžiojoje salėje s  19 val. Latvijos kino žvaigždžių gastrolės - muzikinis spekta-
klis „Ežys rūke“. Tai aktorių plejada, su dideliu pasisekimu vaidinusi tarybiniuose Rusijos filmuose. Dabar tik 
trys aktoriai iš Latvijos - Arnis Licitis, Martins Vilsons, Ivars Kalninš - išliko populiariausi.  „Ežys rūke“ sukurtas 
Sergejaus Kozlovo pasakų motyvais. Linksmas muzikinis festivalis skirtas įvairaus amžiaus žiūrovams.  Spek-
taklis vyks rusų kalba.

„Kultūros fabriko“ kino salėje  s 19 val. kino klubas „8 1/2“.  Filmas „Apnuoginta vaikystė“ (rež. 
Maurice Pialat, 1968 m.). Prancūzų režisierius prarasto jaunimo filme piešia sukrečiantį portretą apie globo-
jamą vaiką. 10 metų Francois (Michel Terrazon) yra gabenamas iš vienų namų į kitus, jo elgesys tampa vis 
nepastovesnis, ryšys su surogatiniais tėvais - vis sudėtingesnis. M. Pialatas savo potencialiai sentimentaliame 
scenarijuje atskleidžia stebinančiai sveiką nuovoką ir atšiaurų realizmą. Debiutinis režisieriaus filmas  išlikęs 
kaip vienas iš geriausių jo darbų.

PENKTADIENIS, 
RUGSĖJO 30 D.

Koncertų salėje s  18.30 val. 
šiuolaikinės muzikos festivalis „Per-
mainų muzika“ - „Apeigos orkestrui“. 
„Tai muzika, susijusi ne tik su klau-
symu, bet ir dalyvavimu joje. Norisi 
sujungti skirtingus raiškos būdus 
tam, kad sustiprintume muzikos 
įspūdį“, - teigia Klaipėdos kamerinio 
orkestro meno vadovas Mindaugas 

Bačkus. Pirmoji jo sumanytos programos dalis skiriama lietuviškai muzikai. Skambės Gintaro Sodeikos ir Nijolės 
Sinkevičiūtės kūrinių premjeros bei teatrališkas Jurgitos Mieželytės opusas, suteiksiantis progą orkestrantams 
parodyti savo aktorinius gebėjimus. Emocine koncerto kulminacija turėtų tapti britų kompozitoriaus Johno 
Tavenerio kūrinys „The Protecting Weil“/ „Apsauganti skraistė“. 

ŠEŠTADIENIS, RUGSĖJO 24 D.
Nuo Klaipėdos švyturio  s (Burių g. 9) 9 val. startuos ketvirtasis „Švyturių ralis“. Dalyvių lauks naujas 

nacionalinis maršrutas, jiems teks įveikti apie 400 kilometrų. Komandos aplankys keliolika miestų ir miestelių 
bei juose esančių lankytinų objektų, turės atlikti nemažai įvairių pažintinių, praktinių užduočių. Tradiciškai visų 
finišavusių ralio dalyvių lauks vaišės, edukaciniai užsiėmimai, sportinės rungtys ir, žinoma, apdovanojimai. 

Palangoje  s - Stalo šventė 
pakvies visus susėsti prie ilgiau-
sio šalyje stalo J. Basanavičiaus 
gatvėje. Išjudinta jau nuo 10 
val. šurmuliuosiančio kermo-
šiaus „Tarp stalų“, kuriame savo 
išmonę demonstruos ne tik 
palangiškiai, bet ir Žemaitijos 
regiono tautodailininkai, šven-
tė vidurdienį prasidės eisena J. 
Basanavičiaus gatve iki Jūratės 
ir Kastyčio skvero. Dalyvauti 
bei dėl prizų varžytis pakviesti 
ir svečiai iš visos Lietuvos - ren-
giamas respublikinis konkursas 
„Lietuvos stalas“. 16 val. Jūratės 
ir Kastyčio skvere įrengtoje 
scenoje bus paskelbti Stalo 
šventės nominacijų laimėtojai 

ir įvardintas Stalų stalas. 18.30 val. ten pat vyks grupės „Rondo“ gyvo garso koncertas. Sekmadienį Palanga 
taip pat neleis nuobodžiauti - veiks kermošius „Tarp stalų“, ties kurhauzu - stalo žaidimų zona, o vidurdienį 
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia pakvies į šv. Mišias už kurortą. 

Kretingos Rotušės aikštėje  s - Rudens derliaus ir moliūgo šventė. Nuo 9 val. kretingiškius ir mies-
to svečius kvies šventinė mugė, derliaus vaišės, vyks kiemelių lankymas. 10 val. - gražiausių rajono sodybų 
šeimininkų ir moliūgų augintojų apdovanojimai. 12 val. linksmins grupė „Jazmaitija“, 13 val. -  kaimiškos 
muzikos ansamblis „Jonis“, vyks didžiausio šiųmečio moliūgo skerstuvės. 

Lėlių teatre s  (Vežėjų g. 4) šeštadienį ir sekmadienį 12 
val. premjera - spektaklis „Mama“. „Spektaklio idėją įkvėpė 
lopšinė;  jos sukeltas pojūtis, kad motiniška meilė lydi visą 
gyvenimą, net kai esame toli nuo mamos. Tai pastebėti ne-
lengva, nes augant mama tarsi lieka nuošalyje, įsuka kasdie-
nybės verpetas, pamatinės vertybės išslysta iš sielos akiračio, 
pasimeta nuolatiniame skubėjime, gyvenimo maratone. Vis 
dėlto tereikia stabtelėti, kad pajustum visa apimančią, sau-
gančią mamos meilės jėgą. Juk be mamos nebūtų vaiko, o be 
vaiko nebūtų mamos. Šis cikliškumas neapsieitų be gimimo 
ir mirties. Gimstame ne vieni, šalia būna mama. Tai ramina... 
Visai kaip lopšinė“, - sako spektaklio režisierė bei dailininkė 
Aušra Bakanaitė. Tai debiutinis režisierės spektaklis. 

Klaipėdos laikrodžių muziejaus kiemelyje  s (Liepų g. 12) 14.30 val. Klaipėdos apskrities latvių 
asociacija „Atpūta“ kviečia į XII Baltų vienybės ir latvių kultūros dienos šventę „Lietuva ir Latvija - bendros 
šaknys“. Šventėje dalyvaus kolektyvai iš Latvijos bei Klaipėdos bendrijų meno kolektyvai. 

Drevernoje  s - nuo 16 val. 
Klaipėdos rajono amatininkų 
gildija „Krikragaa“ ir tarptautinė 
savanorių komanda kviečia pa-
žymėti rudens lygiadienį ir Baltų 
vienybės dieną. Gildijos nariai 
šiemet stato net 20 metrų ilgio 
ir 8 metrų aukščio baltiškųjų 
simbolių ugnies skulptūrą. Pro-
jekto „Drevernos rudens lygė“ 
renginiai vyks J. Gižo etnogra-
finėje sodyboje-muziejuje („Ru-
deninės būrų godos“, susitikimas 
su etnologu Rimantu Balsiu, 
etnodokumentika), senajame 
uoste (18 val. kino ir animacijos 
kambarys, 20.30 val. ugniniai 
lygiadienio virsmai). Drevernos 

kultūros namuose veiks fotografijos paroda „Ragu per dangų“. 20 val. eisena į senąjį uostą, 22 val. tradicinių 
šokių naktis.  

Dramos teatro Didžiojoje salėje  s (Teatro g. 2) 18.30 val. H. Ibseno „Laukinė antis“, rež. Ramutis 
Rimeikis. Šioje dramoje neaptiksite aiškios perskyros tarp gėrio ir blogio. Kaip tikrame gyvenime, čia nėra 
vien teigiamų ar vien neigiamų personažų - kiekvienas gyvena su savo ydomis, su savo iliuzijomis ir silpny-
bėmis...

„Kultūros fabrike“ s  (Bangų g. 5A) 19 val. „Padi Dapi fish“ šokio spektaklis „Aikštelėje laisvų vietų 
nėra“, choreografė Agnija Šeiko. Tai dviejų vyrų - tėvo ir sūnaus pokalbiai. Kaip savo kūne išgyventi vyriškumo 
padarinius? Kaip nuslėpti, kad nenusisekė įgyvendinti vyro tapatybės ir savo egzistencijos sąlygų? 

Žvejų rūmuose s  (Taikos pr. 70) 19 val. Gliukų 
teatro premjera - monospektaklis „Unduo Dubuo“. Vie-
nas ryškiausių Lietuvos performansų kūrėjų režisierius 
Benas Šarka kartu su kompozitoriais Vladu Dieniniu ir 
Gediminu Jakubka kviečia eksperimentinės muzikos 
mėgėjus į garso pasirodymą. Performansas leis pasinerti 
į garso vibracijas bei patiems jas kurti. Į bendro garso 
paieškas menininkai leisis scenoje sujungdami kasetinius 
grotuvus, efektinius pedalus, modulinius sintezatorius ir 
begalę kitų instrumentų. Idėjos autorius B. Šarka teigia: 
„Mes esame dubenys, mūsų kaukolės - tarsi dubenys. 
Smegenys kaukolėje - kaip aisbergas vandenyje. Atrodo, 
kad atmintis, žinios ir emocijos mumyse jau užprogramuotos. Pasirodymo metu mes ieškosime atsakymo į 
klausimą, kas yra tas vanduo ir kas sklinda iš mūsų.“ 

SEKMADIENIS, RUGSĖJO 25 D.
Klaipėdos jūrininkų ligoninės medikai s  Pasaulinės širdies dienos išvakarėse jau vienuoliktą 

kartą sės ant dviračių ir savo pavyzdžiu ragins klaipėdiečius gyventi sveikiau bei rūpintis savo širdimi. Į koloną 
bet kurioje miesto dalyje kviečiami įsilieti visi: ir jauni, ir pagyvenę, ir sveiki, ir jau žinantieji, kad nuo ligų 
galima pabėgti dviračiu. Žygio startas 11 val. prie  ligoninės, finišas - prie prekybos centro BIG. 
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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

24 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje H. Ibseno „Lauki-
nė antis“. 
25 d. 17 val. Didžiojoje salėje P. Gladilino „Iš miglos 
išniro angelas“. 

28 d. 18.30 val. Mažojoje salėje A. Strindbergo 
„Tėvas“. 
29 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje P. O. Enquisto 
„Lūšies valanda“.
10 01 d. 18.30 val. Mažojoje salėje M. Gavrano 
„Viskas apie vyrus“. 

Teatro svečiai

24 d. 17 val. Kamerinėje salėje lėlių ir objektų tea-
tro trupė 459 „Meile, don’t stop“. (Būtina išankstinė 
rezervacija tel. 8 652 89310.) 
25 d. 12 val. Mažojoje salėje Klaipėdos jaunimo 
teatro spektaklis „Grybų karas“. 
28 d. 19 val. Didžiojoje salėje Latvijos kino žvaigž-
džių gastrolės - muzikinis spektaklis „Ežys rūke“. 

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

25 d. 12 ir 14 val., 10 02 d. 12 val. premjera - mu-
zikinis spektaklis vaikams „Pasaka be pavadinimo“. 
10 01 d. 18.30 val. festivalis „Jūros mūzos“. R. Wa-
gnerio simfoninės muzikos programa.  

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

24, 25 d. 12 val. premjera - lėlių spektaklis 
„Mama“.

APEIRONO TEATRAS
Turgaus g. 16 / Tiltų g. 12

25 d. 18 val. Avshalom Farjun ir Sauliaus Petreikio  
koncertas.
29 d. 19 val. premjera - spektaklis „Nekrozė“.

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.

Festivalis „Permainų muzika“

28 d. 18.30 val. „Japoniški sodai“. Camilla Hoiten-
ga (fleitos, Vokietija-JAV), Norbert Krämer (perkusi-
ja, Vokietija).
30 d. 18.30 val. „Apeigos orkestrui“. Klaipėdos ka-
merinis orkestras, solistas Mindaugas Bačkus (vio-
lončelė), dalyvauja Joris Sodeika (fortepijonas).
10 04 d. 18.30 val. „Minimalistiniai peizažai“. The 
Gothenburg Combo: David Hansson, Thomas Hansy 
(gitaros, Švedija).
10 06 d. 18.30 val. „Muzika nebyliajam filmui“. 
Klaipėdos kamerinis orkestras.
10 07 d. 18.30 val. „Keturi saksofonai ir orkestras“. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Saksofo-
nų kvartetas „Signum“: Blaz Kemperle, Erik Nestler, 
Alan Luzar, Guerino Bellarosa (Vokietija).
Festivalio koncertų dienomis nuo 18 val. I a. fojė 
- „Iš smėlio, vandens ir geležies“. Yiorgis Sakellariou 
(Graikija, Didž.  Britanija) garso instaliacija. 
Veikia Jolitos Linkevičiūtės ir Irminos Viningie-
nės tapybos darbų parodos. 

Kiti renginiai

10 05 d. 18 val. komedija „Buvusių moterų reika-
lai“.
10 08 d. 18 val. grupės „Dagamba“ (Latvija) kon-
certinis turas „Vivaldi Rocks“.

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 dirba I-V 11-14, 16-19 val.  

ir 2 val. prieš visus renginius, tel. 300118 

25 d. 18 val. Sasha Song. Koncertinis turas „Dima 
Šavrovas po 20 metų“. (Atkelta iš 09 11 d., bilietai - 
„Bilietai.LT“.)
29 d. 19 val. Gliukų teatro premjera - „Unduo Du-
buo“, rež. Benas Šarka. (Bilietai - „Tiketa“, Teatrai.
lt.)
10 01 d. Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai: 
16 val. I a. fojė Klaipėdos pagyvenusių žmonių aso-
ciacijos paroda „Mano skrybėlaitė rudeniu dabinta“ 
(nemokamai). 17 val. Aliuko Evaldo ir sesutės Silvi-
jos koncertas. Dalyvauja senjorų jūrinės dainos kon-
kurso „Dainos ir jūros pašaukti“ laureatai. (Bilietai 5 
€, pateikus pensininko pažymėjimą 2 €, „Tiketa“.)

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

bendruomene@zvejurumai.lt

30 d. Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai: 15 
val.  Pagyvenusių žmonių asociacijos kolektyvų 
koncertas „Dainuojame džiaugsmą“. 17 val. šokių 
vakaras „Sušiauškim rudenio lapus“. Nemokamai.

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

10 07-09 d. parodos „Grožis 2016“ ir „Stiliuz 
2016“.

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

24 d. 9 val. startuolių dirbtuvės - hakatonas „Hac-
ker games: Klaipėda“.
24 d. 19 val. „Padi Dapi Fish“ šokio spektaklis 
„Aikštelėje laisvų vietų nėra“.
26 d. 18 val. „Misija Sibiras’16“: Klaipėda.
27 d. 19 val. Klaipėdos start-up bendruomenė 
„Mazgas“.
30-10 01 d. kultūros ir verslo savaitgalis „Rudens 
maratonas“.

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
Mažoji aula, 6 korpusas, Herkaus Manto g. 84

27 d. 11 val. „Kinija: įspūdis, ritmas, kūrybišku-
mas“. VU Konfucijaus institutas kviečia susipažinti 
su Kinijos kultūra. 11 val. vieno žymiausių Kinijos 
dizainerių, prof. Xiao Yong paskaita (anglų k.); 
11.45 val. Vilniaus dailės akademijos ir Kinijos 
centrinės meno ir dizaino akademijos studentų kū-
rybinės dirbtuvės; 12.30 val. kovos menų meistro 
Liang Wenming pasirodymas.
28 d. 14 val. konferencija „Vaikų globa šeimo-
je: mitai ir realybė“. Registruotis iki 23 d. el. p. 
rk.karalieneluize@gmail.com. Daugiau informaci-
jos www.karalieneluize.lt/naujienos.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

Pirmadieniais 10 ir 11 val. tradicinės lopšinės ir 
žaidinimai besilaukiančioms ir kūdikius auginan-
čioms šeimoms. Inf., registracija tel. (8 46) 312113, 
el. p. loreta.darguziene@etnocentras.lt.
Antradieniais 18 val. tradicinių dainų klubas. 
Visiems, norintiems dainuoti. 
Nuo 29 d. ketvirtadieniais 19 val. tradicinių 
šokių klubo „Vožinis“.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Turgaus g. 8

27 d. 17.30 val. dailės darbų konkurso „Mano 
giminės genealoginis medis“ ir rašinių konkurso 
„Mano giminės istorija: prisiminimai ir pamąsty-
mai“ laureatų apdovanojimas. 
30 d. 17 val. susitikimas su televizijos žurnaliste, 
laidų vedėja Palmira Galkontaite. Renginys organi-
zuojamas pagal projektą „Šeimos istorija - išsaugok 
atmintį“.
Veikia Editos Skrickienės paroda „Siuvinėjimo 
magija“ (iki 10 12).

Pempininkų filialas, Taikos pr. 79/81A

27 d. 17 val. susitikimas su rašytoja Gina Viliūne.

29 d. 17 val. susitikimas su Klaipėdos universiteto 
Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių kalbos 
katedros doc. dr. Jūrate Lubiene. „Apie grybų var-
dus ir grybavimo įdomybes“.

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

Ateities laboratorija 3D kviečia 14-25 m. jaunimą 
į nemokamus užsiėmimus: skraidyklių/dronų val-
dymas, galimybės ir praktinis pritaikymas (nuo 10 
01); papildytos realybės sprendimai nuo nulio iki 
aplikacijos kūrimo (nuo 10 17). Registruotis tel. (8 
46) 314728, jaunimas@biblioteka.lt.

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2, tel 314446

Ekskursijos po Parodų rūmuose veikiančias parodas 
pavieniams lankytojams rengiamos 28, spalio 1 
d. 12 val.
Moksleivių ir studentų grupės laukiamos trečia-
dienį - penktadienį joms patogiu metu. Į ekskur-
sijas su gidu būtina užsiregistruoti iš anksto el. p. 
edukacija@kkkc.lt, tel. 8 602 21167. Ekskursijų kai-
na įeina į parodos bilieto kainą: suaugusiems - 1,70 
€; senjorams, neįgaliesiems, studentams, mokslei-
viams, pateikusiems pažymėjimą, - 0,85 €.
24 d. 11.15 val. šeimų ir jaunimo šeštadienis: pa-
stelė. Užsiėmimai mokami (suaugusiems - 1,85 €, 
studentams, moksleiviams, pateikusiems pažymė-
jimą, - 0,95 €). Būtina registruotis el. p. edukacija@
kkkc.lt, tel. 8 602 21167.

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

24 d. 12 val. komandinis žaidimas „Klaipėdos 
miesto detektyvai“ (komandoje - ne daugiau kaip 
6 nariai, turėti skaitmeninį fotografuojantį prie-
taisą). Būtina registracija el. p. inga@kkkc.lt, tel. 
8 618 14506.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

26 d. 17 val. Konferencijų salėje Marius Abrama-
vičius Neboisia - Užupio Respublikos diplomatas, 
dailininkas, poetas, fotografas, keliautojas, prista-
tys savo knygą „Iranas – kita Mėnulio pusė“. 
27 d. 17 val. Galerijoje 13L atidaroma paroda 
„Lietuvos spaudos fotografija 2016“.

28 d. 17.30 val. bibliotekos kavinėje „Pauzė“ ren-
ginys „Trečiadienį „Pauzėje“ skaitoma be pauzių“. 
Fragmentus iš būsimos knygos skaitys Virginija 
Kairienė.

KLAIPĖDOS MARIJOS TAIKOS  
KARALIENĖS BAŽNYČIA

Rumpiškės g. 6

25 d. bus meldžiamasi už vairuotojus ir keliautojus.  
Bažnyčios šventoriuje po 10 ir 12 val. šv. Mišių bus 
šventinami automobiliai, motociklai ir kitos trans-
porto priemonės.  Klaipėdiečiai kviečiami atvykti į 
bažnyčią, dalyvauti šv. Mišiose ir pasinaudoti gali-
mybe pašventinti savo transporto priemones.

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

25 d. 12 val. renginys „Pirma pamoka“, skirtas 
tautinių mažumų sekmadieninių mokyklų vai-
kams.
29 d. 17 val. muzikinis-literatūrinis vakaras „Mar-
gas pasaulis“. Nemokamai.

LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
Neufeldo auditorija, Kretingos g. 36

26 d. 18.30 val. br. Pauliaus Vaineikio (OFM) 
paskaita „Metanoja - sėkmės faktorius!“ iš Biblijos 
katechezės ciklo.  Nemokamai. 

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

Veikia Andrus Joonas (Estija) kūrybos paroda 
„Proto banglentininkas, vol. 4“ („Mindsurfer, 

vol. 4“); Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureato skulptoriaus Regimanto Mi-
dvikio (1947-2015) memorialinė paroda „3M“ 
(abi iki 10 09).
Fotografijos galerijoje veikia Roman Pyatkovka 
(Ukraina) fotografijų paroda (iki 11 06).

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 6

Veikia tarptautinė tapybos paroda „Procesas. 
Lėtai“. Lietuva, Latvija, Estija (iki 10 20). 

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

Veikia Algimanto Jusionio (1954-2003) tapybos 
darbų paroda „Sugrįžimai“ (iki 10 14).

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

Veikia Ievos Lygnugarytės tapybos ir grafikos 
paroda „Sintetinė kilmė: 8 metamorfozės“ 
(iki 10 05).

M ART GALERIJA
Turgaus g. 9

Veikia tapytojo Algirdo Taurinsko personalinė 
paroda „Mano gamta“ (iki 10 06).

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

Veikia parodos: Nerijaus Ermino „Aš būsiu pasi-
rengęs, kai tu ateisi“ (iki 10 04); „Susisiekian-
tys indai“ (Rytas Jurgelis, Petras Saulėnas, Ričar-
das Šileika, Vilma Samulionytė, iki 10 07).

TAUTODAILĖS SALONAS „MARGINIAI“
Sukilėlių g. 4

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

ŽEMAITIJOS DAILININKŲ  
SĄJUNGOS GALERIJA

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

Kviečia senjorus į kūrybinius tapybos ant šilko, ke-
ramikos, tapybos, dekupažo užsiėmimus ketvirta-
dieniais 17-19 val. Būtina registruotis tel. 8 676 
71329.

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Gandrų siuntų tarnyba“ (dubl. liet., V) - 10.20, 
11.15, 13.30, 15.45, 18 val.; 3D: 12.30, 14.45, 20.15 
val.
„Šaunioji septyniukė“ (vesternas, N-16) - 11, 
13.45, 18.30, 21.20 val.
„Snowdenas“ (biografinis trileris, N-13) - 17.30, 
20.30 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(fantastinis nuotykių, N-7) - 29 d. 18.50 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (dubl. liet., V) 
- 10.10, 12.20, 14.30, 16.40 val.
„Pito drakonas“ (animac. nuotykių, N-7) - 11.30, 
13.50, 16.10 val.
„Žuvytė Dorė“ (dubl. liet., V) - 10.30 (vyks 24, 25 
d.), 12.45, 15.10 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (romantinė komedi-
ja, N-13) - 16.40, 19.10, 21.50 val.
„Dešrelių balius“ (animacinė komedija, N-16) - 
17, 19.20 (nevyks 29 d.), 21.30 val.
„Jaunikis“ (komedija, N-13) - 18.50 (nevyks 29 
d.), 19.20 (vyks 29 d.), 21 (nevyks 29 d.), 21.40 
(vyks 29 d.) val.

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

24 d. 19 val. kino klubas „8 1/2“. Tarptautinis debiu-
tinių filmų festivalis „GoDebut“.
24 d. 17 val. Šeimos ekranai: „Pito drakonas“ 
(JAV, nuotykių,  2016 m.).
25 d. 12 val. Sekmadienio animacija: „Nemato-
mas herojus“ (Prancūzija, Belgija, animacija, 
2015 m.).
28 d. 19 val. kino klubas „8 1/2“ pristato: „Apnuo-
ginta vaikystė“ (Prancūzija, 1968 m.).
29 d. 19 val. Kino naujiena: „Florence“ (Prancūzi-
ja, Jungtinė Karalystė, biografinė komedija, drama, 
2016 m., N-13).
30 d. 20 val. Gurmano pasirinkimas: „Natūralus 
pasipriešinimas“ (Prancūzija, Italija, dokumen-
tika, 2014 m., N-13) + lietuviško vyno degustacija. Už programos pakeitimus redakcija neatsako.
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