
ANTRADIENIS, SPALIO 25 D.
Atgimimo aikštėje s  17-19 val. asociacija „Gyvastis“ jau trečią kartą inicijuoja akciją, skirtą spalį mi-

nimai Pasaulio ir Europos organų donorystės dienai. Ta proga devyniuose Lietuvos miestuose bus uždegtos 
žvakutės, skirtos 1410-iai organų donorų. Šia akcija siekiama ne tik atkreipti visuomenės dėmesį į itin aktualią 
ir opią organų donorystės problemą, bet ir pagerbti kiekvieno - gyvo ar mirusio - donoro atminimą. 

Koncertų salėje s  (Šaulių g. 36) 18.30 val. „LISZT: dievai ir demonai“. 205 metai po vengrų romantizmo 
žvaigždės gimimo - tokią sukaktį žymės fortepijoninės muzikos koncertas. Klausytojams Ferenzo Liszto kūry-
bines galias atskleis pianistė Šviesė Čepliauskaitė. Savo rečitaliui ji pasirinko kūrinius, suteikiančius galimybę 
paklajoti po Dantės pragarą bei rojų, Venecijoje paklausyti romantiškos gondolininkų dainos, drauge su 
Obermanu susimąstyti apie gyvenimo prasmę, išgirsti demoniškojo Paganinio kaprisų versiją fortepijonui 
bei įspūdingąjį „Mefisto valsą“.

„Švyturio“  s arenoje“ (Dubysos g. 10) 19 val. Klaipėdos „Neptūnas“ - Varezės „Openjobmetis“ (Italija). 
Lietuvos vicečempionas stoja į tarptautines kovas FIBA Čempionų lygos pirmenybėse - krepšinio aistruoliai 
kviečiami palaikyti savo miesto komandą!

„Kultūros fabrike“  s 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro 
premjera - „Žvaigždės vardas - Metėlė“. Spektaklis tiesiogiai siejasi 
su 30-osiomis Černobylio atominės elektrinės avarijos metinėmis 
ir yra skirtas šiai tragedijai paminėti. 1986 metų katastrofa - baisus, 
vis dar iki galo neatskleistas nusikaltimas. Pasitelkdami menines 
formas, teatras, režisierius bei dramaturgas iš Prancūzijos Jean-Cyril 
Vadi kalba apie tai, kaip žmonijai gyventi ir išgyventi po panašaus 
masto katastrofų. Kūrėjai atkreipia dėmesį ir į tai, kaip Černobylio 
atominės elektrinės avarija susijusi su tragedija Fukušimoje. Nors 
nelaimes skiria 25 metai, tačiau atrodo, kad informacijos skleidimo 

būdai ir avarijos neutralizavimo priemonės dar negali būti laikomos visavertėmis.

TREČIADIENIS, SPALIO 26 D.
Koncertų salėje s  18.30 val. Kišiniovo vaisty-

binio jaunimo teatro tragikomedija M. Makdonach 
„Apleisti vakarai“. Airijos dramaturgo pjesė - tai 
dalis jo trilogijos apie Konnemara salos gyvento-
jus. Šią trilogiją sudaro pjesės „Grožio karalienė“ 
ir „Kaukolė iš Konneramos“, siužetą - airiško mies-
telio gyventojų istorijos. M. Makdonacho pjesės 
- ironiškos, absurdiškos ir kruvinos, labai primena 
Tarantino filmus, o siužetai - juokingi ir išradingi. 
Visos trys pjesės šokiruoja žiūrovą savo tragedi-
jomis, vykstančiomis Linen miestelio namuose ir 
gyventojų širdyse. Spektaklis rusų kalba.

„Kultūros fabrike“  s 19 val. 
kino klubas „8 1/2“. Klube svečiuosis 
lietuvių režisierius Ignas Miškinis, jis 
pristatys savo naujausią filmą „Karalių 
pamaina“ (2016 m.). Jau para, kai jau-
nas policininkas priemiesčio klinikoje 
saugo komos ištiktą ligonį, įtariamą 
Antrojo pasaulinio karo nusikaltimais. 
Pamaina seniai baigėsi, bet niekas 
neatvyksta jo pakeisti. Jaunuolis pasi-
ryžęs nepalikti posto, kol negaus kito 
įsakymo. Vienatvė, nuovargis, alkis, vis 

didėjantis neužtikrintumas, užsispyrimas paverčia jį tiksinčia bomba. Ji sprogsta netinkamiausiu momentu, 
kai policininkas turi priimti sudėtingiausią sprendimą - kam jis pasiryžęs, saugodamas įtariamojo gyvybę, 
kai visas pasaulis trokšta šio mirties.

KETVIRTADIENIS, SPALIO 27 D.
Koncertų salėje s  18.30 val. „Rudens lyrika ir 

džiazas“. Scenoje muzikuos jaunosios kartos atlikė-
jų duetas - Rimvydas Savickas (klarnetas) ir Milana 
Dunauskaitė (fortepijonas). Klaipėdos krašte užaugę 
atlikėjai jau keletą metų muzikuoja kartu. Retai su-
tinkamos sudėties ansamblis turi sukaupęs nemažą 
repertuarą, kurį sudaro XIX ir XX amžiaus užsienio bei 
lietuvių kompozitorių opusai. Pernai Koncertų salės 
scenoje debiutavęs duetas dabar sugrįžta su spal-
vinga lietuvių, prancūzų, britų, amerikiečių bei rusų 
autorių programa, joje skamba kūriniai nuo klasikos 
iki džiazo. Prasidėjęs Antolijaus Šenderovo opusu, jų 
pasirodymas dar pristatys Camille Saint-Saenso, Jeano 
Francaix, Josepho Horowitzo kūrinius, o pasibaigs Alexanderio Rosenblatto ir George’o Gershwino muzika.

PENKTADIENIS, SPALIO 28 D.
Palangos koncertų  s

salėje (Vytauto g. 43) 19 val. 
G. Puccinio opera „Bohema“. Į 
sceną grįžta vienas naujausių 
spektaklių - režisierės staty-
tojos Dalios Ibelhauptaitės, 
scenografo Dicko Birdo bei 
kostiumų dailininko Juozo 
Statkevičiaus kurta „Bohema“. 
Šiuokart žiūrovai turės neeili-
nę galimybę Rudolfo vaidme-
nyje pamatyti pasaulinio garso 
gruzinų kilmės tenorą George 
Oniani. Pats G. Oniani prisi-
pažįsta, jog Rudolfo vaidmuo 
„Bohemoje“ jam yra vienas 
mylimiausių - jį tenoras atliko 
jau daugiau nei šimtą kartų 
skirtingose šalyse. Atlikėjas 

ne kartą minėjo Lietuvoje besijaučiantis kaip namie ne tik dėl puikios auditorijos, bet ir aukščiausio lygio 
pastatymų, kuriuose jam iki šiol teko dainuoti. Operos siužeto centre - meilės ir mirties drama, nerūpestingas, 
tačiau skurdus jaunų menininkų gyvenimas. 

ŠEŠTADIENIS, SPALIO 22 D.
Lėlių teatre s  (Vežėjų g. 4) 12 val. spektaklis 

visai šeimai „Mama“. Jaunos teatro režisierės Aušros 
Bakanaitės debiutiniame spektaklyje tarsi pro didina-
mąjį stiklą tyrinėjamas mamą ir vaiką siejantis ryšys, 
atskleidžiama mamos meilės jėga ir galingas kuriantis 
pradas. Ką reiškia išleisti į pasaulį naują gyvybę ir pa-
tirti nepakartojamą gimimo stebuklą? Lydėti mažąją 
būtybę, žengiančią pirmuosius nedrąsius žingsnius, 
padėti jai pažinti paslapčių kupiną, gražų ir negan-
domis bauginantį pasaulį? Poetiškas, subtilių faktūrų 
ir formų bežodis lėlių spektaklis - odė mamos meilei, 
galingai, suteikiančiai stiprybės visais vaiko gyvenimo 
etapais.

Turgelyje Minijos g. 137A s  12-14 val. laukiami visi, kam reikia paramos (daugiavaikės šeimos, 
vieniši tėvai, bedarbiai, neįgalieji) - rengiama 4-oji rūbų dalinimo akcija. Organizatoriai - NVO „Pokyčių ben-
druomenės fondas“, Sulupės seniūnaitis Saulius Liekis, Klaipėdos m. viešosios bibliotekos Kalnupės filialas. 

„Švyturio“ arenoje s  (Dubysos g. 10) 19 val. išskirtinis   garsiausio 
jaunosios kartos tenoro Merūno Vitulskio koncertas su Lietuvos valsty-
biniu simfoniniu orkestru (dirigentas Gintaras Rinkevičius) ir naujojo 
albumo „Muzika - Lietuvai“ pristatymas. Merūnas visada pasižymėjo 
unikaliu talentu derinti klasikinį žanrą su populiariąja muzika. Merūnas 
prisipažįsta, kad, nepaisant vis didesnės sėkmės operos scenoje, širdyje 
jis išliko toks pat paprastas vaikinas. „Muzika - Lietuvai“ - labai  tiksliai 
nusako albumo ir koncertų esmę. „Man didžiausias džiaugsmas dainuoti 
lietuviškai ir Lietuvoje. Esu laimingas, kad turiu galimybę šiemet surengti 
ypač didelius ir galingus koncertus“, - sako Merūnas. Tai jau trečiasis dai-
nininko išleidžiamas albumas, tačiau pirmasis, kuriame - vien originalios, 
specialiai jam sukurtos dainos. Muziką naujiems kūriniams sukūrė kom-
pozitorius Kipras Mašanauskas, žodžius - Marijus Mikutavičius, Romas 
Lileikis, Rimvydas Stankevičius ir pats Merūnas. 

Žvejų rūmuose s  (Taikos pr. 70) 18 val. 
Klaipėdos pilies teatro spektaklis - L. Zorino 
meilės istorija „Varšuvos melodija“, rež. Alvydas 
Vizgirda. Jaudinanti per ilgus metus išsaugotos 
meilės istorija, kurią sugriovė žiauri sovietinė 
realybė, - tai sulaužytų likimų ir neišsipildžiusių 
vilčių istorija. Jos herojai - Viktoras ir Helena 
- susitiko atsitiktinai. Jis - karą perėjęs karei-
vis, dabar studentas ir būsimas technologas 
vyndarys, 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. Akivaizdu, kad visa, kas geriausia ir brangiausia, likę praeity...

„Kultūros fabrike“ s  (Bangų g. 
5A) 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro 
spektaklis „Šauktiniai“, rež. Paulius 
Pinigis. Kas apgins tavo laisvę? Kas ga-
rantuos šviesią ateitį? Kas užtikrins tavo 
saugumą? Kur yra tavo priešas? Kokiu 
būdu tu prieš jį kovosi? Ar kovosi? O kas 
kovos, jei ne tu? Dabartinė geopolitinė 
situacija verčia kiekvieną iš mūsų atsaky-
ti į šiuos ir panašius klausimus. Spekta-
klio kūrėjai kviečia šių atsakymų ieškoti 
kartu  „Šauktiniuose“. Jie siekia kalbėti 
atvirai ir iškelia savas karo sampratas. 
Kartu žiūrovams suteikiama unikali ga-
limybė rinktis, kurią iš pozicijų palaikyti: abejingumą ar ryžtą, baimę ar pasitikėjimą, drąsą ar bukumą.

SEKMADIENIS, SPALIO 23 D.
Dramos teatro Didžiojoje salėje s  

(Teatro g. 2) 12 val. premjera - spektaklis vai-
kams nuo 4 iki 12 m. (su vertimu į gestų kalbą) 
K. Grahame „Vėjas gluosniuose“, rež. Antanas 
Gluskinas. Ramiame gamtos kampelyje, prie 
Upės ir Girios, gyveno kuklus, ramus Kurmis, 
kuriam vieną pavasario dieną iki gyvo kaulo 
įgriso kasdienė rutina, ir jis nusprendė keisti 
savo gyvenimo būdą. Kurmis paliko savo namus 
ir iškeliavo ieškoti nuotykių, o šie jo tik ir laukė... 
Nuotykis veja nuotykį, bet vieną dieną Kurmis 
supranta, kad jam laikas grįžti namo, nes ten 
vis dėlto geriausia. Kurmis, lydimas naujųjų 
bičiulių, grįžta į apleistus ir vienišus namus, 
paliktus prieš metus. Tačiau ne siužetas šioje 

knygoje svarbiausia, o pati atmosfera, neįkyri filosofija, visa persmelkianti draugystė ir gerumas, garbingu-
mas ir ištikimybė.

PIRMADIENIS, SPALIO 24 D.
Klaipėdos apygardos teisme  s (Herkaus Manto g. 26) 14 val. bus pristatomas specialiai moks-

leiviams skirtas leidinys - komiksas-byla „Teismiesčio byla: kaip Elzė ir Kajus padėjo surasti teisingumą“. 
Jaunimui bus dalijami leidiniai, kuriuose aprašytos paauglių pasaulio aktualijos, paliečiamos chuliganizmo, 
atsakomybės už savo veiksmus, patyčių temos ir pateikiamas teismo posėdžio scenarijus, pagal kurį galima 
suvaidinti teismo posėdį. Europos teisės dienai skirtas renginys. 

Etnokultūros centre s  (Daržų g. 10) 17.30 val. tradicinių giedojimų vakaras „O dūšia nemari“. Dalyvaus 
liaudiškų giesmių pateikėjos seserys  Zita Žemekienė, Elena Pakalniškienė, Marija Birbalienė iš Veiviržėnų, 
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės liaudiškų giesmių ansamblis (vad. Vidmantas Budreckis), renginį ves 
kun. dr. Saulius Stumbra. Visų Šventųjų ir Vėlinių dieną kai kuriose kapinėse galima sutikti ir patriūbočius, jie 
paprašyti pagiedos prie jums artimo žmogaus kapo. Tai jau nykstanti tradicija, buvusi gaji visoje Žemaitijoje. 
Keičiasi ir budėjimo prie mirusiojo, vadinamųjų budynių tradicijos. Kokios jos buvo seniau, kas buvo giedama 
jų metu? Šį giedojimų vakarą ir skambės kantičkinės bei tradicinės šermeninės giesmės.
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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

22 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje I. Vyrypajevo 
„Girti“.
23 d. 12 val. Didžiojoje salėje - premjera K. Graha-
me „Vėjas gluosniuose“. 17 val. Kamerinėje salėje P. 
O. Enquisto „Lūšies valanda“. 
26 d. 18.30 val. Mažojoje salėje M. Duras „Savanos 
įlanka“. 
28 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje P. Zelenkos „Pa-
prastos beprotybės istorijos“. 
30 d. 12 val. Mažojoje salėje S. Maršako „Katės na-
mai“. 17 val. Didžiojoje salėje I. Turgenevo „Įnamis“. 

Teatro svečiai

22 d. 17 val. Kamerinėje salėje lėlių ir objektų tea-
tro trupė 459 „Meile, don’t stop“ (bilietas 10 €, būti-
na išankstinė rezervacija tel. 8 652 89310). 18 val. 
Mažojoje salėje kamerinis spektaklis „24 valandos iš 
moters gyvenimo“.
25, 26 d. 18 val. Didžiojoje salėje Naisių vasaros 
teatro spektaklis „Dramblys“. (Nemokamai. Dėl 
kvietimų iš anksto kreiptis tel. 8 674 51078.)

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

22 d. 18.30 val. operetė „Misteris X“ (Cirko prin-
cesė).
23 d. 12 val. opera vaikams „Makaronų opera“.
11 04, 5 d. 18.30 val. teatralizuotas koncertas 
„Romansų vakaras“.

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

22 d. 12 val. spektaklis visai šeimai „Mama“. 
23 d. 12 val. šešėlinių lėlių spektaklis „Sudaužytas 
kiaušinis“.

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.

25 d. 18.30 val. „LISZT: dievai ir demonai“. Šviesė 
Čepliauskaitė (fortepijonas).
27 d. 18.30 val. „Rudens lyrika ir džiazas“. Rim-
vydas Savickas (klarnetas), Milana Dunauskaitė 
(fortepijonas).

Kiti renginiai

26 d. Kišiniovo valstybinio jaunimo teatro spekta-
kliai: 12 val. spektaklis vaikams „Pepė Ilgakojinė“. 
18.30 val. M. Makdonach tragikomedija „Apleisti 
vakarai“ (spektakliai rusų k.).
28 d. 18 val. humoro šou „Buvusių moterų reikalai. 
Mano geriausias bernvakaris“. 
29 d. 19 val. Monika Linkytė su styginių kvintetu. 

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 

22 d. 18 val. Klaipėdos pilies teatro spektaklis „Var-
šuvos melodija“.

23 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų“ muzikinis 
spektaklis vaikams „Pasaka apie Senbernarą ir ka-
tytę Fėją“.
30 d. 12 val. pantomimos teatro „A“ muzikinis ju-
desio spektaklis vaikams „Muzikinė kelionė“.

Naujametiniai renginiai vaikams  
su Kalėdų Senelio programa

12 17 d. 12 val., 21 d. 11 val., 27 d. 16 val. jauni-
mo teatro „Be durų“ premjera - muzikinis spektaklis 
„Pepė Ilgakojinė“.
12 18 d. 12 val., 19 d. 11 val. cirko studijos „Šypse-
na“ teatralizuotas vaidinimas „Pelenės istorija“.
12 22 d. 11 val. teatro laboratorijos „Atviras ratas“ 
muzikinis spektaklis „Apie meilę, karą ir kiškio ko-
pūstus“.

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

zvejurumai.lt

28 d. 17 val. šokių vakaras senjorams (bilietai 2 €, 
„Tiketa“).

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

22 d. 19 val. Merūnas „Muzika - Lietuvai“.
23 d. 11 val. Uodo šeimos turgelis.
25 d. 19 val. FIBA Čempionų lygos rungtynės: Klai-
pėdos „Neptūnas“ - Varezės „Openjobmetis“ (Italija).

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

22 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis 
„Šauktiniai“.
25 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro premjera 
„Žvaigždės vardas - Metėlė“.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

Edukaciniai keramikos užsiėmimai grupėms „Molio 
monai“ -  šeštadieniais (22, 11 05, 12 d.) 10 ir 
12.30 val. Registracija, inf. tel. (8 46) 310022.
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.
Veikia dailininko gvido Latako tapybos darbų par-
oda „Nekalendoriniai“.

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

22, 23 d. 10-13 val. „Dizaino manufaktūros“ kūry-
binės dirbtuvės: socialinis plakatas „Informacijos pa-
tikimumas XXI amžiuje“, lektorė Giedrė Karsokienė 
(nemokamai, dalyviams reikia atsinešti kompiuterį 
su „Adobe Photoshop“ programa, fotografuojan-
tį įrenginį (pageidautina), registruotis tel. 8 618 
14506, el. p. inga@kkkc.lt).
Meno kiemo dirbtuvėse 25, 11 08, 15 d. 18-19.30 
val. namų ekodizaino studija „Gyvenamosios erdvės 
funkcija ir estetika“, lektorius Vytautas Alšauskas. 
Užsiėmimai mokami (viso ciklo kaina 34 €, 1 užsiė-
mimo - 6,8 €). Būtina registruotis el. p. inga@kkkc.
lt, tel. 8 618 14506.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

Vokiečių kalbos dienos Klaipėdoje. Ekskursijos po 
biblioteką vokiečių kalba 22-28 d. 10-19 val., 
trukmė 1 val. Registruotis  iš anksto el. p. vokieciu@
klavb.lt, tel. 8 650 17634.
24 d. Pasaulinė informacinių technologijų plėtros 
diena. Visą dieną - 3D išmaniųjų akinių demonstra-
vimas, papildytos realybės piešinių spalvinimas.
25 d. 17 val. Gerlacho palėpėje Agluonėnų klojimo 
teatro spektaklis pagal B. Brechto pjesę „Motušė Ku-
raž ir jos vaikai“.
27 d. 18 val. Gerlacho palėpėje vakaras-koncertas 
„Vien tik džiazo kalba...“

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Miško filialas, Kretingos g. 61 

27 d. 17 val. poezijos ir filmo vakaras „Ir kaip keista 
per visą dangų krinta mano žvaigždė...“ (Just. Mar-
cinkevičius). Dalyvaus režisierė Dalia Kanclerytė, 
pranciškonas Tėvas Juozapas. Bus rodomas doku-
mentinis filmas „Tėveliukas“.

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

27 d. 17 val. susitikimas su kultūrinio-pažintinio 
puslapio „Mėmelio žirafos“ kūrėju Remigijumi Kos-
trovicku. Projektas „Pagauk bangą: įvaldyk naujas 
medijas“.

Kalnupės filialas, Kalnupės g. 13

27 d. 15 val. makiažo pamoka Helovino tema. 
Registruotis  tel. (8 46) 366542, el. p. kalnupe@
biblioteka.lt
11 05 d. 15 val. susitikimas su sveikos gyvense-
nos entuziastais Vadimu ir Anastasija (Ironman.
lt svetainės atstovai) bei Europos jaunimo kultū-
rizmo čempionu Ovidijumi Ringiu. Nemokamai.  
Registruotis tel. (8 46) 366542, el. p. kalnupe@
biblioteka.lt.

Laukininkų filialas, Laukininkų g. 42

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

Vaikų skyrius, Danės g. 7

Veikia paroda „Vaikų knyga 2016“ (iki 11 30). 
Teatralizuoti parodos pristatymai ikimokyklinio ir 
pradinių klasių grupėms. Registruotis tel. (8 46) 
314719.

girulių filialas, Šlaito g. 10A

Veikia tapybos kursų suaugusiems studijos, 
veikiančios Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre, 
dalyvių tapybos darbų paroda „Aš ir kūryba“ (iki 
12 04).

KU MENŲ AKADEMIJOS KONCERTŲ SALĖ
K. Donelaičio g. 4

22 d. 17 val., 23 d. 16 val. X tarptautinio akorde-
ono muzikos festivalio „Vivat Accordeon“ koncertai.
Festivalis „Częstochowa - Klaipėda“, skirtas Częs-
tochowos Jano Dlugoszo universiteto (Lenkija) 
ir Klaipėdos universiteto kūrybinio bendradar-
biavimo 10-mečiui. 24 d. 18 val. gitarų duetas 
„Kupinski Guitar Duo“ (Ewa Jablczynska ir Dariusz 
Kupinski). 25 d. 18 val. Katarzyna Suska-Zagorska 
(mecosopranas), Maciej Zagorski (fortepijonas). 26 
d. 18 val. akordeonų duetas „Amalgalis Duo“ (Ewa 
Grabowska-Lis ir Daniel Lis). 

ŠV. PRANCIŠKAUS ONKOLOgIJOS CENTRAS
Savanorių g. 4

22 d. 14.30 val. Rožinio kaspino mėnesio renginys 
„Ką reikia žinoti po krūties vėžio operacijos?“ Daly-
vaus gydytoja reabilitologė Sigita Karpavičienė, 
UAB „Ortopedijos centras“ Klaipėdos filialo vadovė 
Rita Čėsnaitė.

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO BAŽNYČIA
Savanorių g. 4

23 d. 16 val., po šv. Mišių, Klaipėdos jungtinio jau-
nimo simfoninio orkestro koncertas. Nemokamai.

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

26 d. 17 val. muzikinis - literatūrinis vakaras „Ru-
duo mus ruošia šalčiams...“

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).

KLAIPĖDOS gALERIJA
Bažnyčių g. 6

Veikia projekto „Mazgas - Jūra“ dalyvių sukurtų 
objektų paroda (iki 11 24).

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

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

TAUTODAILĖS SALONAS „MARgINIAI“
Sukilėlių g. 4

Veikia Deniso Kalė (Denis Calleja, Malta) abstrak-
čios kūrybos kompozicijų paroda (iki 11 14).

ŽEMAITIJOS DAILININKŲ  
SĄJUNgOS gALERIJA

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

Veikia Lietuvos akvarelininkų darbų, dalyva-
vusių tarptautiniame Fabriano (Italija) akvarelės 
festivalyje, 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). 

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).

KINAS
„FORUM CINEMAS“

Taikos pr. 61, PC „Akropolis“

„Troliai“ (dubl. liet., V) - 10.20, 11.30, 14.50 val.; 
3D: 12.30, 17.10 val.
„Džekas Ryčeris: Nesidairyk atgal“ (veiksmo 
trileris, N-13) - 10.50, 13.25, 16, 18.20, 21 val.
„Septynios minutės po vidurnakčio“ (drama, 
fantastika, N-13) - 13, 18.40, 21.20 val.
„Sąskaitininkas“ (kriminalinis trileris, N-13) - 26, 
27 d. 18.30 val.
„Daktaras Streindžas“ (fantastinis veiksmo, 
N-13) - 3D: 27 d. 19 val.
„gautas iškvietimas 3“ (juodoji komedija, LT, 
N-16) - 13.50, 16.10, 19.30, 21.35 val.
„Inferno“ (trileris, N-13) - 10.30, 15.30, 19.10 (ne-
vyks 27 d.), 20.30 val.
„Machinatoriai“ (kriminalinė komedija, N-13) - 
13.10, 18.10 val.
„Kubo ir stebuklingas kardas“ (dubl. liet., V) - 
2D: 10.40, 12.20 val.; 3D: 16.50 val.
„gandrų siuntų tarnyba“ (dubl. liet., V) - 10.10 
(vyks 22, 23 d.) val.; 3D: 14.35 val.
„Bleiro ragana“ (siaubo, N-16) - 21.50 val.
„Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“ 
(fantastinis nuotykių, N-7) - 15.35 val.
„Mergina traukiny“ (drama, N-16) - 23, 25 d. 
18.20 val.
„Karalių pamaina“ (LT, N-13) - 23, 25, 27 d. 21.10 
val.
„Bridžitos Džouns kūdikis“ (romantinė komedi-
ja, N-13) - 22, 24 d. 18.20 val.
„Mylėti negalima mirti“ (komiška drama, dubl. 
liet., N-13) - 22, 24, 26 d. 21.10 val.

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

22 d. 17 val. Šeimos ekranai: „Panelės Peregrinės 
ypatingų vaikų namai“ (JAV, nuotykių, 2016 m.); 
19 val. Sapnų fabrikas: „Chuljeta“ (Ispanija, Pran-
cūzija, romantinė drama, 2016 m., N-13).
23 d. 12 val. Sekmadienio animacija: „Troliai“.
26 d. 19 val. kino klubas „8 1/2“: „Karalių pamai-
na“ (2016 m., rež. Ignas Miškinis).
27 d. 19 val. Kino naujiena: „Tonis Erdmanas“ (Vo-
kietija, Austrija, drama, komedija, 2016 m., N-16).
28 d. 19 val. Kino naujiena: „Dypanas“ (Prancūzija, 
drama, 2015 m.).

PALANgOJE
„RAMYBĖS“ KULTŪROS CENTRAS

Vytauto g. 35, tel. 8 648 46042

22 d. 19 val. muzikinis projektas „Beatles’n’Jazz“.
29 d. 19 val. Adriano Trindade (Brazilija). Už programos pakeitimus redakcija neatsako.
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