
ANTRADIENIS, SPALIO 18 D.
Koncertų salėje s  12 ir 18 val. koncertas visai šeimai „Žaismingos muzikos orkestras XX“. Edukacinis 

projektas tęsia gabiausių vaikų muzikavimo su Klaipėdos kameriniu orkestru tradiciją. Koncerte su orkestru 
gros septyni solistai iš Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos 
ir Mažeikių V. Klovos muzikos mokyklos. 

„Kultūros fabrike“  s antradienį ir trečiadienį 19 val. „Padi Dapi Fish“ performansas „Dior in Moscow“. 
Idėjos autorės choreografė Agnija Šeiko ir dramaturgė Ingrida Gerbutavičiūtė nori gilintis ir paliesti moters 
asmenybės sluoksnius, sugulusius mamų, močiučių, gražuolių konkursų laureačių, kino aktorių ir kt. įvaiz-
džiuose, formuoja šiuolaikinės moters (ne)sąmoningus pasirinkimus ir elgesį.

TREČIADIENIS,  
SPALIO 19 D.

Koncertų salėje s  18.30 val. 
valstybinis choras „Vilnius“ ir Klaipėdos 
choras „Aukuras“ - septynios dešimtys 
balsų - galingai ir darniai prabils pro-
gramoje „Akmenėlis turi šaltą širdį“, 
skirtoje kompozitoriaus Juliaus Juze-
liūno 100-mečiui. Scenoje išsiskleis 
skambanti lietuvių chorinės muzikos 
istorija - paties J. Juzeliūno, jo mokytojo 
Juozo Gruodžio bei mokinių Antano 
Rekašiaus, Vytauto Laurušo, Mindaugo 

Urbaičio, Onutės Narbutaitės, Ryčio Mažulio, Vaclovo Augustino, Nomedos Valančiūtės chorinės kompozicijos. 
Skirtingo kūrybinio braižo autorių programą vienys lietuviškoji gija, pasireiškianti kaip  pagarba gimtajam 
kraštui, jo istorijai ir gamtai. Diriguos chorų vadovai - Artūras Dambrauskas ir Alfonsas Vildžiūnas.

Dramos teatro Didžiojoje salėje  s 18.30 val. M. Gavrano „Poros“, rež. Ramunė Kudžmanaitė. Savąjį 
gyvenimą, panašų į paradoksalią mozaiką, bando suvaldyti poros, porų draugai ir priešai. Vyrai ir moterys 
pjesėje barasi, taikosi, giriasi ir skundžiasi, tačiau tai tarsi vienas didelis namas, kurio kambariuose vis kiti 
žmonės ir jų istorijos...

KETVIRTADIENIS, SPALIO 20 D.
Koncertų salėje s  19 val. „Idioteatro“ komedija „Urvinis žmo-

gus“. Urvinis - vienintelis komedijos herojus - ir į vyrus, ir į moteris 
žvelgia neslėpdamas atlaidžios šypsenos. Todėl šis nepretenzingas 
ir humoro kupinas monospektaklis vienodai smagus ir vieniems, ir 
kitiems. Žiūrovai jaučiasi nuolat įtraukti į veiksmą scenoje ir kvato-
dami atpažįsta save. Vonios kambaryje kabančius rankšluosčius, 
kuriais kažkodėl negalima šluostytis. Buto kampelius, kuriuos 
tvirtai okupavo lūpdažiai, kvepalai ir kremai. Visada šaltas moterų 
kojas. Žvejybą - geriausią būdą leisti laiką nieko neveikiant. Komplimentų virtinės, kurių tikisi moterys. Ir dar 
daugybė kiekvienam puikiai pažįstamų kasdienybės akimirkų.

„Kultūros fabrike“ s  19 val. „Low Air“: „Šventasis pavasaris“. Spektaklio kūrėjai - jaunosios kartos cho-
reografai Laurynas Žakevičius ir Airida Gudaitė, žinomi kaip kūrybinis tandemas „Low Air“. Duetas pristato 
modernią klasikinio baleto „Šventasis pavasaris“ versiją. Tai pirmoji urbanistinė šio kūrinio interpretacija, 
kurios idėjinė atrama - aukojimo ir aukojimosi ritualai. 

Dramos teatro Didžiojoje salėje  s 19 
val. monospektaklis pagal Yukyo Mishima kūrinį 
„Auksinė šventykla“. Atlikėjas Kęstutis Marčiuly-
nas, dzen vienuolis (Bo Haeng SN), režisierė Eglė 
Mikulionytė. 1950 m. dzen vienuolis sudegino 
Kioto architektūros šedevrą - septynių šimtmečių 
Auksinę šventyklą. Vienuolį pripažino išprotėjusiu. 
Japonų rašytojas Yukio Mishima aprašė tai roma-
ne. Kitą dzen vienuolį Kęstutį Marčiulyną sukrėtė 
šiame kūrinyje pateikta padegėjo charakterio 

interpretacija. Pats K. Marčiulynas vienuoliu tapo 2001 m., praktikuoja meditaciją Korėjos šventyklose. „Man 
pasirodė, tarsi mane patį laikytų bepročiu, nes noras sudeginti šventyklą, kurioje gyveni, kyla daugeliui, - tai 
yra dalis dvasinės praktikos“. Spektaklis - apie to vienuolio dvasinį kelią, gyvenimą ir išėjimą. 

Dramos teatro Mažojoje salėje s  20 val. Aktorės jausmų džiazas. Eglės Jackaitės kūrybinis vakaras, 
skirtas aktorės 20 metų sceninės veiklos jubiliejui. Jausmai, prisiminimai, muzika, fotografija ir poezija - kad 
širdys būtų kupinos Gyvenimo meilės. Programoje dalyvauja džiazo virtuozas Vytautas Labutis.

PENKTADIENIS, SPALIO 21 D.
Viešosios bibliotekos Kalnupės filiale  s (Kalnupės g. 13) 10-17 val. bus renkama parama - ren-

giama 4-oji rūbų dalinimo akcija. Turintieji nebereikalingų gerų drabužių, avalynės, indų, žaislų, patalynės ir 
kt. kviečiami pasidalinti. Surinkti daiktai bus dalinami šeštadienį, spalio 22 d., 12-14 val. turgelyje Minijos g. 
137A, - laukiami visi, kam reikia paramos (daugiavaikės šeimos, vieniši tėvai, bedarbiai, neįgalieji). 

Kretingos muziejuje s  (Vilniaus g. 20) 18 val. Kretingos dvaro menų festivalio „Mėnuo su žvaigžde 
čia būti norėjo“ renginys - akustinis vakaras. Svečiuose - Virgis Stakėnas. 

Muzikiniame teatre s  18.30 val. F. Wildhorno miuziklas 
„Boni ir Klaidas“, rež. Rūta Bunikytė. Didžiosios depresijos metais 
niekam nežinomo mažo miestelio gyventojai Boni Parker ir Klai-
das Berou tampa žymiausiais Vakarų Teksaso herojais ir Teksaso 
teisėsaugos košmaru. Tragiška ir jaudinanti meilės, nusikaltimų 
ir nuotykių istorija, prikausčiusi visos Amerikos dėmesį, miuzikle 
virtuoziškai pasakojama per bliuzo, roko elementų ir gospelo 
muzikos sintezę. Pagrindinių herojų desperatiškas noras pelnyti 
visuomenės dėmesį ir greitai išgarsėti taip pat yra tarsi aliuzija į 
šiuolaikinio pasaulio demonstravimosi kultą socialiniuose tinkluo-
se, nepaisant moralės normų ir ribų. 

Žvejų rūmuose s  19 val. A/CH teatras: „Otelas“. Šokio spektaklis V. Šekspyro tragedijos motyvais pagal 
Džono Adamso ir kitų šiuolaikinių kompozitorių muziką. Įsimintinus vaidmenis šokio spektaklyje sukūrė 
Valerijus Suanovas (Otelas), klastingąjį Jagą įkūnijo Martynas Kavaliauskas, tyrosios meilės etalonu - Dezde-
mona - tapo Karina Krysko, Kasijaus vaidmenį sukūrė Tomas Legenzovas.

Koncertų salėje s  19 val. „Domino“ teatro premjera - „Prie dangaus vartų“, rež. Marcinas Slavinskis. Britų 
autorės Pam Valentine teatro pjesė, pirmą kartą parodyta Kanadoje 2010 m., pasakoja jausmingą istoriją apie 
dvi šeimas. Taikliu humoru, ironiškomis ir dviprasmiškomis situacijomis pjesė atskleidžia gyvenimo pamokas, 
kurias išmoksta dvi šio pasakojimo šeimos, - kad meilė niekada nemiršta ir nesibaigia, kad į meilę atsakyti 
įmanoma tik meile, kad tikros ar netikros meilės nebūna.

ŠEŠTADIENIS, SPALIO 15 D.
Lėlių teatre s  11 ir 12 val. „Sapnų pasakėlė - vandenynas“ - antra dalis iš spektaklių ciklo kūdikiams 

„Miego pagalvėlės - sapnų pasakėlės“. Spektaklis skirtas kūdikiams nuo 2 mėn. ir vaikams iki 3 m., rež. Do-
natas Savickis.

Autodrome Ketvergių  s
kaime (Klaipėdiškių g. 2, Klaipėdos 
r.) nuo 11 val. vyks automobilių klubo 
„Bucket club“ Klaipėdos vasaros se-
zono uždarymas. Jau antrus metus 
iš eilės organizatoriai suburs uosta-
miesčio (ir ne tik) automanus į vieną 
vietą. Joje bus klubų zona, išsirikiuos 
senoviniai ir „show-off“ parodų au-
tomobiliai, gatvėse praeivius priver-
čiantys stabtelėti, nuo variklio garso 
atsisukti, dėl žemumo pasižiūrėti, ar 
neliečia dugnu žemės, kitaip dėmesį 
atkreipsiantys „bolidai“. Išsirikiuos 
ir visa „Bucket club“ komanda, vyks 
rungtys tarp automobilių ir jų vairuo-
tojų. Planuojami rinkimai: žemiausio 

automobilio, automobilio garso išmetimo, „chebrovežio“, gražiausių ratų, gražiausio automobilio, gražiausio 
variklio skyriaus, gražiausio salono. Renginio rėmėjai žada išdalinti šūsnį prizų dalyviams ir žiūrovams.

Dramos teatro Kamerinėje salėje  s (Teatro g. 2) 12 val. teatro „Lino lėlės“ spektaklis „Lietuviška 
pasaka apie tris seseris“. Aktorius, režisierius, dailininkas ir idėjos sumanytojas Linas Zubė kūrybinio įkvėpimo 
semiasi lietuvių liaudies pasakose ir kalba apie kitokį, nestandartinį, žmogų, vienų vadinamą tiesiog kvailiu, 
kitų - išminčiumi.

Dramos teatre s  - Lie-
tuvos rusų dramos teatro 
gastrolės. 16 val. Mažojoje 
salėje monospektaklis „Oska-
ras ir ponia Rožė“, rež. Juliana 
Laikova, vaidina Jelena Bog-
danovič. Spektaklis pasakoja 
apie berniuką, rašantį juokin-
gus, išmintintingus, jautrius ir 
kartais liūdnus laiškus Dievui. 
Laiškuose jis išgyvena visą 
gyvenimą, kupiną meilės, 
atleidimo, kančios, susitaiky-
mo su artimaisiais, draugais 
ir pačiu gyvenimu. 18.30 val. 
muzikinis plastinis spektaklis „Septynios gražuolės“, rež. Jonas Vaitkus. Poema pasakoja apie persų šachą 
Bachramą ir jo septynias žmonas - įvairių kraštų princeses. Ši kupina viduramžių Persijos egzotikos, išminties 
ir grožio poema dėsningai vertinama ir kaip erotiškiausias viduramžių persų literatūros kūrinys. Spektaklis 
rusų kalba su lietuviškais titrais.

Koncertų salėje s  (Šaulių g. 36) 18.30 val. „Ke-
lionė su akordeonu ir orkestru“. Kaip skamba kelionė, 
aprėpianti du šimtus metų? Kur nuves energingi Min-
daugo Piečaičio mostai? Kaip tame kelyje sutiksime 
Martyną Levickį? Sceną užpildys galinga simfoninė 
jėga, atvykusi iš sostinės, - Lietuvos valstybinis sim-
foninis orkestras (meno vadovas ir vyr. dirigentas 
maestro Gintaras Rinkevičius). Šiam atlikėjų pulkui 
kryptį rodys charizmatiškasis dirigentas Mindaugas 
Piečaitis, o publikos dėmesį prikaustys Martynas Levic-
kis ir jo kalbinamas akordeonas. Vos per porą valandų 
„Kelionės“ dalyviai apsilankys įvairiausiose muzikinėse 
erdvėse ir laikuose.

SEKMADIENIS, SPALIO 16 D.
Lėlių teatre s  12 val. spektaklis vaikams nuo 3 m. ir visai šeimai „Raudonkepuraitė“, rež. Gintarė Radvi-

lavičiūtė. Siužetą spektaklyje pasakoja iš vilnos nuveltos, spalvingos pirštininės lėlės, žavinčios originalumu 
ir įspūdingomis plastinėmis galimybėmis.

„Kultūros fabrike“  s 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis vaikams „Knygų personažai atgyja“, 
rež. Neringa Krunglevičiūtė. Šeši personažai iš vaikų literatūros klasikos kūrinių atgyja tiesiog žiūrovų aki-
vaizdoje ir kuria nuotaikingą bei įtraukiantį reginį. 

Muzikiniame teatre s  (Danės g. 19) 12 val. opera vaikams „Bulvinė pasaka“, rež. Ramūnas Kaubrys. 
Pasak autoriaus Antano Kučinsko, ši žaisminga, šmaikšti, dinamiška pasaka yra metaforiška nūdienos bei 
universaliųjų temų refleksija. Tai savotiška parafrazė socialinio konflikto tema, kartų konflikto tema, operos 
profana ir sakra. 

Žvejų rūmuose s  (Taikos pr. 70) 12 val. jaunimo teatro „Be durų“ muzikinis spektaklis vaikams Š. Pero 
pasakos motyvais „Batuotas katinas“, rež. Angelė Juškevičienė. Spektaklyje dalyvauja visas teatro kolektyvas, 
jis kviečia ateiti ir pabūti drauge su išmintinguoju Batuotu Katinu, pasidžiaugti jaunėlio Žako laime. Talentas, 
protas ir sumanumas visada padeda pasiekti didžiausių tikslų bei įgyvendinti svajones. 

Dramos teatro Didžiojoje salėje s  12 val. „Nutikimai Smaližių šalyje“, rež. K. Macijauskas. Tai 
pasaka apie Smaližijos šalies karalių Medlaižį, jo dukrą - princesę Meilutę ir visą būrį spalvingų Smaližijos 
gyventojų. Visiems be saiko smagiai smaližiaujant, šalį užpuola baisi saldligės epidemija...

Dramos teatro Mažojoje salėje s  17 val. 
K. Dragunskajos „Lunačiarskio lunaparkas“, rež. Darius 
Rabašauskas. Pjesė apie naujų ir senų laikų sankirtas, 
apie dirbtinį sostinės spindesį ir tikrą provincijos 
nykulį, grėsmingą visuomenės susiskaldymą, gre-
siantį socialiniu sprogimu. Ir, žinoma, apie konkrečius 
žmones - graudokai juokingus, iškritusius iš savojo 
laiko, tačiau tebegyvus ir tebesvajojančius apie didelį 
stebuklą, visam laikui pakeisiantį jų mažus gyvenimus. 
Situacija artima ir nesunkiai atpažįstama ne tik Rusijo-
je, bet ir Lietuvoje. Taip, teisingai pagalvojote - elitas 
ir „runkeliai“...

„Švyturio“ arenoje s  (Dubysos g. 10) 17 val. Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynės: Klai-
pėdos „Neptūnas“ - Utenos „Juventus“. 
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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

16 d. 12 val. Didžiojoje salėje K. Macijausko „Nu-
tikimai Smaližių šalyje“. 17 val. Mažojoje salėje K. 
Dragunskajos „Lunačiarskio lunaparkas“.
19 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje M. Gavrano 
„Poros“.
20 d. 20 val. Mažojoje salėje Aktorės jausmų 
džiazas. Eglės Jackaitės kūrybinis vakaras.
21 d. 18.30 val. Mažojoje salėje A. Strindbergo 
„Tėvas“. 
22 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje I. Vyrypajevo 
„Girti“.
23 d. 12 val. Didžiojoje salėje - premjera K. Gra-
hame „Vėjas gluosniuose“. 17 val. Kamerinėje 
salėje P. O. Enquisto „Lūšies valanda“. 

Teatro svečiai

Lietuvos rusų dramos teatro gastrolės. 15 d. 16 
val. Mažojoje salėje E. E. Schmitt „Oskaras ir ponia 
Rožė“. 18.30 val. Didžiojoje salėje N. Gandževio 
„Septynios gražuolės“. 
18 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje muzikinis 
monospektaklis „Ufo“.
20 d. 19 val. Didžiojoje salėje monospektaklis 
pagal Yukyo Mishima kūrinį „Auksinė šventykla“. 

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

15 d. 18.30 val. muzikinė komedija „Šounuoly-
nas“. 
16 d. 12 val. opera vaikams „Bulvinė pasaka“.
18 d. 12 val. šokio spektaklis „Altorių šešėly“ 
(spektaklis mokiniams ir studentams).
21 d. 18.30 val. miuziklas „Boni ir Klaidas“.
22 d. 18.30 val. operetė „Misteris X“ (Cirko prin-
cesė).
23 d. 12 val. opera vaikams „Makaronų opera“.

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

15 d. 11 ir 12 val. „Sapnų pasakėlė - vandeny-
nas“ (kūdikiams nuo 2 mėn. ir vaikams iki 3 m.).
16 d. 12 val. „Raudonkepuraitė“.

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.

15 d. 18.30 val. „Kelionė su akordeonu ir orkes-
tru“. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, so-
listas Martynas Levickis (akordeonas), dirigentas 
Mindaugas Piečaitis.
18 d. 12 ir 18.30 val. koncertas visai šeimai 
„Žaismingos muzikos orkestras XX“. 
19 d. 18.30 val. kompozitoriaus Juliaus Juze-
liūno 100-mečiui - „Akmenėlis turi šaltą širdį“. 
Valstybinis choras „Vilnius“, Klaipėdos choras 
„Aukuras“.
25 d. 18.30 val. „LISZT: dievai ir demonai“. Šviesė 
Čepliauskaitė (fortepijonas).

Kiti renginiai

20 d. 19 val. „Idioteatro“ komedija „Urvinis žmo-
gus“. 
21 d. 19 val. „Domino“ teatro premjera „Prie 
dangaus vartų“.

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 

15 d. 12 val. Klaipėdos miesto katalikų bendruo-
menės renginys „Tūkstantoji karta“.

16 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų“ muzikinis 
vaidinimas „Batuotas katinas“.
21 d. 19 val. A/CH teatro šokio spektaklis „Otelas“.
22 d. 18 val. Klaipėdos pilies teatro spektaklis „Var-
šuvos melodija“.

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

bendruomene@zvejurumai.lt

Antradieniais 16 val. Lietuvos pensininkų susi-
vienijimas kviečia visus aktyvius žmones (nuo 18 
m. ir vyresnius) į susitikimus -  prisijungti ir aktyviai 
dalyvauti sprendžiant Lietuvos problemas.

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

16 d. 17 val. Lietuvos krepšinio lygos čempionato 
rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas“ - Utenos „Juven-
tus“.
22 d. 19 val. Merūnas „Muzika - Lietuvai“.

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

15 d. 11 val. Diena su auksakaliais: vestuviniai ir 
sužadėtuvių žiedai.
16 d. 11 val. „Padi Dapi Fish“ spektaklis vaikams 
„VVV + v“. 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro spek-
taklis vaikams „Knygų personažai atgyja“.
18, 19 d. 19 val. „Padi Dapi Fish“ performansas 
„Dior in Moscow“.
19 d. 8.30-11 val. visuomenė kviečiama dalyvauti 
viešoje diskusijoje - Europos kaimyninių šalių bei 
Lietuvos urbanistai diskutuos dėl Klaipėdos miesto 
viešųjų erdvių prie vandens telkinių raidos. Bus pri-
statomi dviejų dienų kūrybinių dirbtuvių rezultatai 
– nagrinėjamų teritorijų ateities perspektyvos už-
sienio ekspertų akimis (anglų k.).
20 d. 19 val. „Low Air“ šokio spektaklis „Šventasis 
pavasaris“.
22 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis 
„Šauktiniai“.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

Edukaciniai keramikos užsiėmimai grupėms „Molio 
monai“ -  šeštadieniais (15, 22, 11 05, 12 d.) 10 
ir 12.30 val. Registracija, inf. tel. (8 46) 310022.
21 d. 16.30 val. atidaroma dailininko gvido Lata-
ko tapybos darbų paroda „Nekalendoriniai“.
24 d. 17.30 val. tradiciniai giedojimai „O dūšia 
nemari“. 
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 vi-
siems, norintiems dainuoti. 
Ketvirtadieniais 19 val. tradicinių šokių klubo 
„Vožinis“.

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

Meno kiemo dirbtuvėse 18, 25, 11 08, 15 d. 
(antradieniais) 18-19.30 val. namų ekodizaino 
studija „Gyvenamosios erdvės funkcija ir estetika“, 
lektorius Vytautas Alšauskas. Užsiėmimai mokami 
(viso ciklo kaina 34 €, 1 užsiėmimo - 6,8 €). Būtina 
registruotis el. p. inga@kkkc.lt, tel. 8 618 14506.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

17 d. 17 val. Gerlacho palėpėje literatūrinio alma-
nacho „Baltija“ sutiktuvės.
18 d. 17 val. Konferencijų salėje biografinės kny-
gos „15 metų su Galina Dauguvietyte“ pristatymas. 
19 d. 17 val. kino kritikės Auksės Kancerevičiūtės 
seminaras „Kinas kaip kultūrinio identiteto formavi-
mo veiksnys“.

20 d. 17 val. vokiškų leidinių bibliotekoje atidaro-
ma teminė erdvė „Vokiškai: klausyti, šnekėti, skai-
tyti, rašyti“.
Vokiečių kalbos dienos Klaipėdoje. Ekskursijos po 
biblioteką vokiečių kalba 21-28 d. 10-19 val., 
trukmė 1 val. Registruotis  iš anksto el. p. vokieciu@
klavb.lt, tel. 8 650 17634.
21 d. 18 val. Gerlacho palėpėje šokių studijos 
„Duende“ seminarų ciklas „Žinomas ir nežinomas 
flamenkas“.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Visuose bibliotekos padaliniuose

17-22 d. nurašomų spaudinių išpardavimas. Ieško-
kite knygų, kurias svajojote perskaityti, ir pratęskite 
jų gyvavimą.

girulių biblioteka - bendruomenės namai, Šlaito g. 10A

15 d. 11 val. ekskursija su gamtininku Arvydu Ur-
biu. Tema „Melnragio slėpiniai: priešistorinės kranto 
deformacijos; senovės kuršių pakrantės gynybinė 
sistema; Forsterei kurorto miško parkas“. Nemoka-
mai, maršruto ilgis apie 3 km, trukmė 3 val. Grįšime 
pajūriu. Rinktis bibliotekoje.

Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Turgaus g. 8

18 d. 17 val. Skuodo r. savivaldybės R. Granausko 
viešosios bibliotekos įgyvendinamo projekto „Že-
maičių kalba - 24/7“ pristatymas Klaipėdoje.

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

19 d. 17.30 val. susitikimas su grafiku Mikalojumi 
Vilučiu, knygų „Tortas“ ir „Sriuba“ autoriumi. Tėvo 
kūrybą pristatys aktorė Aldona Vilutytė.

Laukininkų filialas, Laukininkų g. 42

Antradieniais 17 val. rankdarbių klubo „Kūry-
bos fabrikas“ edukaciniai užsiėmimai. Tel. (8 46) 
326465.

Kalnupės filialas, Kalnupės g. 13

Antradieniais 15 val. rankdarbių valandėlės mo-
terims. Inf. tel. (8 46) 366542.
Ketvirtadieniais 15 val. moterys, merginos kvie-
čiamos į makiažo pamoką: sužinosite natūralaus 
makiažo subtilybes ir išmoksite sau jį atlikti. Atsi-
nešti pastatomą veidrodėlį, savo kosmetiką. Kaina 
- 1,74 €. Tel. (8 46) 366542.

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

Šiuolaikinio Baltarusijos kino festivalis. Filmų per-
žiūros: 15 d. 12 val. „Saldus Veros atsisveikini-
mas“ (2014 m.). Nemokamai.
15 d. 17 val. renginys „Mano gimtoji šalis“, skirtas 
Azerbaidžano nepriklausomybės dienai. 
Veikia Lietuvoje gyvenančių baltarusių daili-
ninkų (Vladimir Golubov) paroda (iki 11 15).

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
Herkaus Manto g. 84, konferencijų salė

19 d. 10 val. Pasaulinės bioetikos dienos minėji-
mas. Tema - žmogaus orumas ir žmogaus teisės.

X TARPTAUTINIS AKORDEONO  
MUZIKOS FESTIVALIS

Festivalio „Vivat Accordeon“ koncertai vyks: 21 d. 17 
val. Juozo Karoso muzikos mokykloje, Puodžių g. 4.
22 d. 17 val., 23 d. 16 val. Klaipėdos universiteto 
Menų akademijos salėje, K. Donelaičio g. 4.

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

Veikia parodos: grafikės Elenos grudzinskaitės 
personalinė paroda „Įvietinta“; „Postidėja IV. 
Karas“ (abi iki 11 13).
16 d. 16 val. tarptautinės garso ir vaizdo meno re-
zidentūros projekto „Baltijos landšaftai“ (Šveicarija 
ir Rusija) rezidentų baigiamasis koncertas.

ŽEMAITIJOS DAILININKŲ  
SĄJUNgOS gALERIJA

Žvejų g. 1 / Tiltų g. 2, II-V 12-17 val., VI 11-14 val.

Veikia Lietuvos akvarelininkų darbų, dalyvavusių 
tarptautiniame Fabriano (Italija) akvarelės festivaly-
je, paroda (iki 11 02).

gALERIJA „SI:SAID“
Daržų g. 18, III-V 16-18 val.

Veikia tapytojos Agnės Jonkutės paroda  „Daik-
tai“ (iki 11 11). 

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 Algirdo Vadoklio jubiliejinė paroda „Be 
pavadinimo“ (iki 11 10).

RŪTŲ gALERIJA
Danės g. 9

Veikia Vytauto Poškos personalinė tapybos darbų 
paroda „Nutapyta svajonė“ (iki 10 26).

M ART gALERIJA
Turgaus g. 9

Veikia Dalios Kirkutienės studijos tapytojų par-
oda. Dalyviai: Sonata Mūrinienė, Nikita Gojevič, Ara 
Budreckienė (iki  10 28).

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

Veikia Laisvydės Šalčiūtės paroda „(Melo)dra-
mos. Isterija“ (tapyba, objektai, instaliacija) (iki 
11 02).

VIEŠBUTIS „NAVALIS“
Herkaus Manto g. 23

Veikia dailininkės Renatės Lūšis akvarelių paroda 
(iki 12 mėn.).

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Inferno“ (trileris, N-13) - 11.20, 16.20, 18.50, 
21.30 val.
„Bleiro ragana“ (siaubo, N-16) - 15.50, 19, 21.10 
val.
„Machinatoriai“ (kriminalinė komedija, N-13) - 
14, 18.15, 20.30 val.
„Mylėti negalima mirti“ (komiška drama, dubl. 
liet., N-13) - 12.35, 18 (nevyks 20 d.) val.
geriausios 2016 metų „Kanų liūtų“ reklamos 
(N-13) - 18 d. 19, 21.30 val.
„Troliai“ (dubl. liet., V) - 3D: 20 d. 19 val.
„gautas iškvietimas 3“ (juodoji komedija, LT, 
N-16) - 10.10, 12.10, 15.15, 17.20, 19.30, 21.40 val.
„gandrų siuntų tarnyba“ (dubl. liet., V) - 13, 
16.35 val.; 3D: 10.20, 14.45 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (dubl. liet., V) - 
3D: 12.30, 17 val.; 2D: 10.40, 14.15 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(fantastinis nuotykių, N-7) - 12.45, 15.30 val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (romantinė komedi-
ja, N-13) - 21.20 (nevyks 18 d.) val.
„Mergina traukiny“ (drama, N-16) - 19.20 (ne-
vyks 18, 19 d.) val.
„Liepsnojantis horizontas“ (katastrofų trileris, 
N-13) - 21.50 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (dubl. liet., V) - 
2D: 10.30 (vyks 15, 16 d.) val.

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

Lenkų kino festivalis. 15 d. 15 val. „Blogio ana-
tomija“ (Lenkija, trileris, 2015 m., N-16); 17 val. 
„Šokių aikštelės dukterys“ (Lenkija, muzikinė 
drama, 2015 m., N-18). 16 d. 12 val. „Mami fata-
le“ (Lenkija, animac. serialas, 2012-2014 m., dubl. 
liet.); 15 val. „Ekscentrikai“ (Lenkija, muzikinis, 
2015 m., N-14); 17 val. „Svetima padangė“ 
(Lenkija, Švedija, drama, 2015 m., N-14); 19 val. 
„Vienišių planeta“ (Lenkija, romantinė komedija, 
2016 m., N-14).
15 d. 19 val. Sapnų fabrikas: „Pakeliui į amžiny-
bę“ (Indija, Prancūzija, drama, 2016 m., N-13).

19 d. 19 val. kino klubas „8 1/2“: „Barbara“ (Vokie-
tija, 2012 m., rež. Christian Petzold). Svečiuose kino 
kritikė Auksė Kancerevičiūtė.
20 d. 19 val. Kino naujiena: „Dypanas“ (Prancūzija, 
drama, 2015 m.).
21 d. 19 val. Premjera: „gitel“ (Lietuva, Didž. Brita-
nija,  istorinė drama, 2015 m., N-13). Už programos pakeitimus redakcija neatsako.
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