
„Švyturio” arenoje s  19 val. Žy-
gimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės 
legenda. Kupina romantikos, intrigų ir 
nelengvų apsisprendimų meilės istorija 
vyksta Lietuvoje ir Lenkijoje XVI amžiuje. 
Jaunasis karalius Žygimantas Augustas 
į sostą sėda dar būdamas vaikas. Vie-
nintelis žmogus, kuris gali jam patarti 
-  dvasinis mokytojas senasis ponas Tvar-
dovskis. Žygimantas visiškai neatitinka 
jo motinos, Krokuvoje reziduojančios 
karalienės Bonos Sforcos lūkesčių. Italės 
karalienės sprendimams įtakos negali 
daryti niekas, net jos vyras karalius Žy-
gimantas Senasis. Jaunojo Žygimanto 
meilė Barborai sukelia sumaištį valstybė-
je. Barboros pusbrolis Radvila Juodasis ir 
brolis Radvila Rudasis nebežino, ar džiaugtis artėjančia karūna, ar baimintis dėl giminaitės likimo. Po palankių 
užsienio ekspertų atsiliepimų svarstoma galimybė miuziklą parodyti Vakarų Europoje ir JAV. 

TREČIADIENIS, GRUODŽIO 7 D.
Koncertų salėje s  (Šaulių g. 

36) 18.30 val. šventinės klasikos 
festivalis „Salve Musica”: „NIKO 
- Šviesos”. Lygiai prieš dešimtme-
tį įkurto Naujų idėjų kamerinio 
orkestro (NIKO) meno vadovas 
ir dirigentas - respublikinių bei 
tarptautinių konkursų laureatas, 
kompozitorius Gediminas Gelgotas. 
Orkestro branduolį sudaro 6 jauni, 
talentingi ir profesionalūs styginin-
kai, daugelio tarptautinių konkursų 
laureatai. Manantieji, kad moderni 
klasikinė muzika yra kažkas nesu-
prantamo ar nuobodaus, išgirdę 
NIKO atliekamus kūrinius, tikėtina, 

pakeis savo nuomonę ir taps tikrais tokios muzikos entuziastais. Į  festivalį „Salve Musica” NIKO sugrįžta su 
programa „NIKO - Šviesos”. Joje išgirsite energija užburiančią šiuolaikinę Antonio Vivaldžio 4 koncertų smuikui 
ir orkestrui ciklo „Metų laikai” rekompoziciją, kurią sukūrė Maxas Richteris.

„Kultūros fabrike” s  (Bangų g. 5A) 19 val. kino klubas „8 1/2” kviečia į režisieriaus Philippe de Broca 
filmą „Vyras iš Rio” (1964 m., Prancūzija, drama). Filme vaidina garsiausi to meto aktoriai Jean Paul Belmon-
do ir Francoise Dorleac. Juodaodis šnipas ignoruoja brangakmenius tam, kad pavogtų amazonių figūrėlę 
iš Paryžiaus „Musee de l’Homme“. Agnes - dukra vyro, kuris buvo apsėstas vienos iš dviejų panašių relikvijų. 
Armijos eilinis Adrienas savaitei atvyksta į Paryžių susitikti su savo mylimąja Agnes, tačiau ji yra pagrobiama 
ir išskraidinama į Rio. Adrienas leidžiasi į persekiojimą... Filmas buvo nominuotas „Oskarui“ už geriausią 
istoriją ir scenarijų. 

KETVIRTADIENIS, GRUODŽIO 8 D.
Koncertų salėje s  19 val. „Idiotea-

tras” - „Meilės laiškai”. Naujausiame Dai-
niaus Kazlausko spektaklyje - intymi, pusę 
amžiaus trukusi Aleksandros (Ilona Balsytė) 
ir Tomo (Kostas Smoriginas) laiškų, taigi ir 
jų gyvenimų, meilės ir visų patirčių istorija. 
Pagal garsią amerikiečių dramaturgo Al-
berto Ramsdello Gurney pjesę pastatytas 
duetinis spektaklis klausia, ką reiškia rašyti 
laiškus, kodėl įsimylima laiškais ir ar juose 
galima susikurti realybėje neįmanomą 
santykį, tuos mus, kurie egzistuotų tik 
laiškuose ir jų kontekstuose? Kiek laiškuose 
įmanoma būti savimi ir sykiu pažinti kitą? 
Galiausiai kiek išlikusi korespondencija 
gali kitiems papasakoti apie ją rašiusius 
žmones ir apie tai, kas buvo (iš)gyventa, patirta, mylėta ir nekęsta? Tai spektaklis apie moterį ir vyrą, jų  eg-
zistavimo galimybes duetu. Tai spektaklis apie meilę, kitaip tariant, gyvenimą...

PENKTADIENIS, GRUODŽIO 9 D.
Teatro aikštėje s  13 val. apsilankys Kalėdų karavanas. Jis mokykloms atgabens dovanų - sportinio 

inventoriaus. Kartu su 17-ąjį kartą per Lietuvą keliaujančiu Kalėdų karavanu atvyks trys olimpiečiai, kilę iš 
Klaipėdos ir jos krašto: lengvaatletė Lina Grinčikaitė-Samuolė, sunkiaatletis, Rio olimpinių žaidynių bronzos 
medalininkas Aurimas Didžbalis ir disko metikė Zinaida Sendriūtė. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir 
bendrovės „Coca-Cola HBC Lietuva” rengiamo Kalėdų karavano svarbiausia misija - padėti Lietuvos mokykloms 
sukurti vaikams geresnes sąlygas sportuoti ir paskatinti kuo daugiau žmonių gyventi sveikai. 

Koncertų salėje s  18.30 
val. šventinės klasikos festivalis 
„Salve Musica” - „Taip arti, taip 
toli”. Žymus pianistas Petras Ge-
niušas gyvena labai intensyviu 
ritmu, sėkmingai laviruodamas 
tarp įvairiose pasaulio šalyse 
vykstančių koncertų ir dėstymo 
Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijoje bei Karališkojoje Škotijos 
konservatorijoje Glazge. Būtent 

čia jis neseniai sutiko studijų Maskvos P. Čaikovskio konservatorijoje bendramokslį, indų pianistą Fali Pavri. 
Festivalyje skambėsiančią programą P. Geniušas pavadino pagal vokiečių režisieriaus Wimo Wenderso filmą 
„Faraway, So Close”/”Taip arti, taip toli”. Be grojimo duetu, joje pianistai atliks ir solinius kūrinius. „Visur publika 
yra gera, jei tik groji iš širdies, o ji klauso širdimi”, - teigia P. Geniušas, tapęs aukšto lygio muzikos simboliu.

„Švyturio” arenoje s  19 val. dainininkas Mantas Jankavičius savo gerbėjams rengia nepamirštamą 
koncertą: kelionę laiku ir erdve. „In One Show” sujungs geriausius Manto muzikinės karjeros momentus. 
„Čiuožki” klube jis šėls su ištikimaisiais draugais Gyčiu Ivanausku, Eimučiu Kvoščiausku, Evaldu Taujanskiu 
ir Mantu Stabačinsku. 6-ojo dešimtmečio Niujorko atmosferą F. Sinatra tapusiam Mantui kurti padės Kauno 
bigbendas. „Queen” ir Robbie Williams programas praturtins simfoninis orkestras ir roko grupė. Koncerto 
metu scenoje bus apie 100 žmonių. Pasirenkite patirti tikrą emocijų perkrovą!

ŠEŠTADIENIS, GRUODŽIO 3 D.
Lėlių teatre s  (Vežėjų g. 4) 

12 val. iškilmingai bus atvertos iš 
šaltosios Laplandijos atvykusio 
Kalėdų Senelio namelio durys ir 
prasidės stebuklai. Atgabenęs ga-
balėlį amžinos vaikystės ir stebu-
klų šalies, Kalėdų Senelis kviečia į 
unikalią ekskursiją. Ji vyks Senelio 
namelyje teatre. Ekskursijos metu 
prognozuojami šalčio, sniego ir ledo 
eksperimentai, nuotykių kupina La-
plandijos ištakų paieška, efektinga 
šiaurės pašvaistė ir šiltas, jaukus bei 
daug žadantis susitikimas su Kalėdų 
Seneliu. Visi kviečiami pasisvečiuoti 
jaukiame namelyje ir dar draugų 
atsivesti. Kalėdų Senelis Lėlių teatre 
viešės iki gruodžio 23 d.

„Akropolyje”  s (Taikos pr. 61) 12 val. 
bus atidaryta „Vilties” parduotuvė. Lietuvos 
Raudonasis Kryžius šventiniu laikotarpiu 
įgyvendina netradicinį projektą ir kviečia 
dovanoti viltį - pirmą kartą didžiuosiuose 
šalies miestuose organizacija atidaro uni-
kalias „Vilties” parduotuves. Jose galima 
nusipirkti S, M ar L dydžio viltis ir už 5, 10 
ar 15 eurų prisidėti prie jų išsipildymo. 
Lankytojai kviečiami orios senatvės viltį 
suteikti Raudonojo Kryžiaus slaugomiems 
vienišiems seneliams, saugios vaikystės viltį 
padovanoti prieglobstį nuo karo Lietuvoje 
radusioms šeimoms su vaikais. Pirkdami 
išgelbėtos gyvybės viltį, lankytojai prisi-
deda prie organizacijos įgyvendinamos 

pirmosios pagalbos mokymų programos. Parduotuvė veiks iki gruodžio 9 d.

Kretingos muziejuje s  (Vilniaus g. 20) menų festivalio „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo” uždarymas. 
13 val. paveikslo „Salaspilio mūšis 1605” interaktyvus pristatymas Dvaro istorijos ir kultūros ekspozicijoje; 
13.30 val. iškilmingas festivalio uždarymas Žiemos sode; 14 val. kraštietės prof. Reginos Maciūtės (sopranas) 
ir studentų koncertas, skirtas R. Maciūtės jubiliejui, Žiemos sode.

Teatro aikštėje s  - stebuklingos Kalė-
dos Klaipėdoje prasideda! 14 val. atidaroma 
kalėdinė mugė, 16.30 val. Danės krantinėje 
(ties Žvejų g. 2) bus įžiebta „Maltiečių” geru-
mo žvaigždė. 17 val. uostamiestis pakvies 
laukti kalėdinio stebuklo. Magiškoje Teatro 
aikštėje bus įžiebta pagrindinė, klaipėdiečių 
dovanota miesto žaliaskarė, siaus pūgos ir 
šypsenos, juokas ir džiaugsminga Kalėdų 
laukimo nuotaika. Šventinį vakarą nušvis 
ir pagrindinis šių metų kalėdinių renginių 
akcentas - prancūzų menininko Jacqueso 
Rivalio projektas „I love Klaipėda”. Teatro aikš-
tėje kartu su patyrusia komanda menininkas 
kurs Kalėdų stebuklą - stilizuotą sniego rutulį. 
Populiarų kalėdinį suvenyrą atkartojančios instaliacijos epicentre atsidurs tariamu stiklo gaubtu uždengta 
Taravos Anikės skulptūra. Kaip ir suvenyriniame sniego rutulyje, aplink Taravos Anikę nuolat siaus sniego 
pūga.

„Švyturio” arenoje s  (Dubysos g. 10) 19 val. Ro-
landas Kazlas ir Pakeleiviai - „Toks koncertas”. Gruodžio 
mėnesį, kada metai artėja prie pabaigos, o didžiausios 
metų šventės prie pradžios, kai beveik nėra renginių 
ir koncertų, nėra kur nueiti įdomiai praleisti laiką, kai 
žmonės yra skatinami pirkti nereikalingus daiktus ir 
produktus, o norisi kažko nematerialaus, nenusakomo, 
nesukramtyto, neapčiuopiamo ir dar negirdėto, galbūt ne 
dainininko, ne poeto, ne kompozitoriaus, tačiau Rolando 
Kazlo  ir jo Pakeleivių koncertas kaip tik ir bus toks. Bet 
kuriuo atveju šis sunkiai pasiduodantis aprašomas ir len-
gvai nenusakomas atlikėjas kartu su puikiais muzikantais 
surengs „Tokį koncertą”, o sykiu supažindins su nauju 

Rolando Kazlo   autorinių dainų albumu „Toks”. „Toks koncertas” - puiki proga susipažinti iš naujo, šiuolaikiškai 
tariant, padaryti „restart’ą”, susitikti akis į akį bei dovanoti dainas į ausį”, - sako R. Kazlas.

Palangos centrinėje aikštėje s  17.30 val. bus įžiebiama Kalėdų eglė. Sužibus pagrindiniam žiemos 
švenčių simboliui, šventinėmis lemputėmis nušvis ir visas kurortas, tad Palanga taps Kalėdų šviesos miestu. 
Šventė palangiškius ir kurorto svečius pradžiugins Paulinos Skrabytės dainomis, Palangos kamerinio choro 
pasirodymu, Kauno Ugnies teatro pristatomu pirotechnikos šou, dangų nutvieksiančiu fejerverku ir išskirtine, 
Lietuvoje dar nematyta Kalėdų egle. Kalėdų Senelis šiemet į kurortą atvyks šventiškai padabintu dviračiu. Įžie-
busi miesto eglę, Palanga pradės visą mėnesį truksiantį kalėdinių renginių ciklą „Kalėdų šviesos miestas”.

SEKMADIENIS,  
GRUODŽIO 4 D.

Muzikiniame teatre s  (Danės g. 19) 12 
val. šokio spektaklis visai šeimai „Ten, kur gyvena 
pabaisos”. Kas sukasi supykusio vaiko galvoje, kai 
jis trinktelėjęs durimis užsidaro savo kambaryje? 
Kokias pabaisas iš staiga sukunkuliavusios pykčio 
gelmės kuria jo vaizduotė? Kuo vaiko fantazijų pa-
saulyje virsta tėvai, kiti šeimos nariai? Kaip pykčio 
vietoje atrasti patį svarbiausią iš visų dalykų - meilę? 
Vaikų ir jų tėvų laukia ypatingas šokio spektaklis, 
įkvėptas dar 1963 m. Maurice’o Sendako parašytos 
kultinės knygos vaikams „Ten, kur pašėlę dalykai”. Vienu metu uždrausta dėl tariamai destruktyvaus pagrindinio 
herojaus ir baugių jį lydinčių pabaisų, ši paveikslėlių knyga iki šiol laikoma viena svarbiausių ir įspūdingiausių 
knygų vaikams. Spektaklį kūrė choreografas ir šokėjas Donatas Bakėjus. 
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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.  
El. p. info@kldt.lt, www.kldteatras.lt, www.tiketa.lt

3, 4 d. 18.30 val. Mažojoje salėje premjera - A. 
Strindbergo „Tėvas”.
3, 4, 21, 22 d. 12 val. Didžiojoje salėje K. Grahame 
„Vėjas gluosniuose”.

8 d. 20 val. Mažojoje salėje „Aktorės jausmų džia-
zas”. Eglės Jackaitės kūrybinis vakaras. Dalyvauja 
džiazo virtuozas Vytautas Labutis.
10 d. 18.30 val., 11 d. 17 val. Mažojoje salėje „Ka-
lėdos Kupjelų namuose”.

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

3 d. 18.30 val. operetė „Vienos kraujas”.
4 d. 12 val. premjera - šokio spektaklis visai šeimai 
„Ten, kur gyvena pabaisos”. 
9 d. 18.30 val. koncertas Johanno Strausso valsai 
ir polkos. 
10 d. 18.30 val. muzikinė komedija „Šounuoly-
nas”.

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

3, 4 d. 12, 14, 16 val. Kalėdų Senelio namelis.

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.

Šventinės klasikos festivalis „Salve Musica”. 7 d. 
18.30 val. „NIKO - šviesos”. Naujų idėjų kamerinis 
orkestras (NIKO).
9 d. 18.30 val. „Taip arti, taip toli”. Petras Geniušas 
(fortepijonas), Fali Pavri (fortepijonas, Indija).

Kiti renginiai

3 d. 18 val. komedija „Buvusių moterų reikalai”. 
4 d. 18 val. „Domino” teatro komedija „Vyras po 
padu”.
5 d. 18 val. Manto Stonkaus ir gyvo garso grupės 
humoro šou  „Kultas”.
8 d. 19 val. „Idioteatras” - „Meilės laiškai”.
10 d. 18 val. Flamenko šokio teatras. „Fiesta: val-
gyk, melskis ir mylėk”.
11 d. 17 val. Ovidijaus Vyšniausko koncertas.

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 

3 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų” nuotaikinga 
pasaka visai šeimai V. Kupšio „Girių karaliai”. 17 val. 
Tarptautinei žmonių su negalia dienai - grupės „Pa-
truliai” koncertas.
8 d. 18 val. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo 
centro vaikų šokių kolektyvo „Junga” šventinis kon-
certas „Kalėdinė „Jungos”  kelionė”. Nemokamai.
10 d. 14 val. jaunimo teatro „Be durų” premjera 
- muzikinis spektaklis vaikams A. Lindgren „Pepė 
Ilgakojinė”.

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

bendruomene@zvejurumai.lt

6 d. 16 val. Klaipėdos socialinių mokslų kolegijos ir 
senjorų bendra vakaronė „Sukurkime advento dva-
sią”. Nemokamai. 
6 d. 16 val. Lietuvos pensininkų susivienijimo ren-
giama nemokama paskaita „Dvasinis tobulėjimas 
- paaugliai teisme”. Skaitys teismo psichologė Aušra 
Augaitienė. 
9 d. 15 val. senjorų šokių kolektyvas „Klaipėdos 
zunda” kviečia į vakarą „Uždekim advento žvakelę”. 
Nemokamai.

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

3 d. 19 val. Rolandas Kazlas ir Pakeleiviai. „Toks 
koncertas”.
4 d. 19 val. Žygimanto Augusto ir Barboros Radvi-
laitės legenda. 
6 d. 19 val. FIBA Čempionų lygos rungtynės: Klai-
pėdos „Neptūnas” - Ušako „Muratbey Usak Sportif” 
(Turkija).
9 d. 19 val. Mantas. „In One Show”.

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

Auksinis savaitgalis. 3 d. 12 val. „Padi Dapi Fish” - 
„Pamirštų ir nežinomų princesių istorijos”. 13 val. 
paramos ir labdaros fondo „Mamų unija” projektas 
„Pramogaukime prasmingai”. 10-18 val. kalėdinės 
dirbtuvės (reikia registruotis). 19 val. teatralizuotas 
koncertas „Graži ir ta kita”. 11-20 val., 4 d. 11-16 
val. IKRA MADA. Auksinis showroom’as - kalėdinė 
mugė. Nemokamai. 3, 4 d. moterų filmų festivalis 
„Šeršėliafam”.
8 d. 16 val. Reklama, kuri patinka. Su Aidžiu Daliku. 
18 val. Kubas #6. Kalba vaikai!
10 d. 10 val. „Padi Dapi Fish” edukacinė programa 
vaikams „Šokio pusryčiai”.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

Iki 16 d. pirmadieniais-penktadieniais 13-19 
val. Meno kiemo dirbtuvėse sociokultūrinė akcija 
„Auskime kultūros sostinę”. Tradiciniai tekstilės raštai 
+ šiuolaikinės technologijos.
Projekto „Tradicija šeimai” edukacinės dirbtuvės. 5, 
6, 12, 13 d. 16 val. šiaudinės eglutės puošmenos. 3 
d. 10 ir 12.30 val. atvirukai iš popieriaus ir odos. 10 
d. 10 ir 12.30 val. odinės apyrankės. 17 d. 10 val. 
tekstilinės eglutės puošmenos; 12.30 val. adatinės. 
Inf., registracija tel. (8 46) 310022.
Edukaciniai užsiėmimai moksleiviams. 7, 21 d. (1-4 
klasėms)  tradicinė namų puošyba. Iki 21 d. (1-8 
klasėms) advento ir Kalėdų papročiai, tradicijos, 
burtai. Laikas derinamas. Inf., registracija tel. (8 46) 
312113.
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 klube - 
advento ir Kalėdų dainos. 

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

Meno kiemo dirbtuvėse antradieniais (iki 13 d.) 
18-19.30 val. Namų ekodizaino studijos kursai 
„Interjero detalė. Baldas”, lektorė Lina Jaruševičiūtė 
(atsinešti džinsinių žaliavų). Užsiėmimai mokami (20 
€), dalyvių skaičius ribotas, būtina registracija el. p. 
inga@kkkc.lt, tel. 8 618 14506.

TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

11 d. 15 val. renginys, skirtas Klaipėdos lenkų ben-
drijos susikūrimui paminėti. Su kvietimais. 

KLAIĖPDOS MOKSLO IR  
TECHNOLOGIJŲ PARKAS

Vilhelmo Berbomo g. 10

10 d. 11 val. „Hour Of Code” renginys. Tau 6-14 
metų? Prisijunk prie pasaulinės „Hour Of Code” inicia-
tyvos ir su daugiau nei 100 milijonų bendraminčių iš 
viso pasaulio švęsk technologijas. Nemokamai, reikia 
registruotis http://bit.ly/2fom2be. Atsinešti planše-
tinį arba nešiojamąjį kompiuterį. Užsiėmimo trukmė 
1 val. Vieno užsiėmimo metu subursime 140 vaikų. 
www.hourofcode.com, el. p. hourofcode@bitbyte.lt.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Turgaus g. 8

3 d. 12 val. protų kovos senjorams „Palydint Biblio-
tekų metus”. Registruotis individualiai arba koman-
domis (2-4 žmonės) tel. (8 46) 314723.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

6 d. 18 val. bibliotekos kiemelyje Kalėdinių eglu-
čių kiemelio atidarymo šventė. Kiemelį nušvies 21 
originali eglutė. Dalyvaus bibliotekos direktorius 
Juozas Šikšnelis, „Grock” studijos muzikantai „Afro 
būgnų ratas”, įsibrovėliai į šokių pasaulį „Intrus” 
šokėjai, žiemos pasaką skaitys Dainius Sobeckis. Su-
šalti neleis karšta arbata, nuoširdūs pasikalbėjimai 
ir linkėjimai.
7 d. 17 val. Renginių salėje pristatoma meninė 
istorinė dokumentinė knyga fotoalbumas „Savelijus 
Golubevas: žmogus ir jūra”. 18 val. Konferencijų 
salėje „Vėtrungės” gimnazijos kino kūrėjų studijos ir 
kino dirbtuvių kartu su režisiere Jūrate Samulionyte 
sukurto trumpametražio vaidybinio filmo „Pakelk 
akis” premjera. 17.30 val. bibliotekos kavinėje 
„Pauzė” savo kūrybą pristatys Laima Vytaitė.
8 d. 17 val. Gerlacho palėpėje Vaikų laisvalaikio 
centro projekto „Mažasis improvizatorius” užbaigi-
mo šventė „Vaikai vaidina vaikams”. 
9 d. 16 val. Muzikos skyriuje vaikų laisvalaikio 
centro klubo „Liepsnelė” vaikų koncertas „Kalėdų 
žvaigždelė”.

KALĖDINIAI RENGINIAI KLAIPĖDOJE
Gruodžio 3 d.

17 val. teatralizuotas Kalėdų eglutės įžiebimo ren-
ginys „Kalėdų stebuklai prasideda”, prancūzų meni-
ninko Jacqueso Rivalio projekto - magiškas sniego 
rutulys „I love Klaipėda”  pristatymas ir šventinis 
fejerverkas.
14 val. Teatro aikštėje šventinės mugės atidary-
mas.
16.30 val. Danės krantinėje, ties Žvejų g. 2, „Maltie-
čių” gerumo žvaigždės įžiebimas.

Gruodžio 4 - sausio 7 d. Teatro a.

16-24 val. Didysis kalėdinis stebuklas - prancūzų 
menininko Jacqueso Rivalio magiškas sniego rutu-
lys „I love Klaipėda”. 
Kalėdinė mugė, šventinė karuselė ir žiemiškas šur-
mulys. Kalėdiniai nameliai dirba: I-IV 16-20 val., 
V-VI 12-22 val., VII 16-20 val.  

Gruodžio 4 d.

12 val. Teatro a. „Maltiečių” kalėdinės sriubos ak-
cija.
13 val. Danės skverelyje (prie buv. TEO pastato) So-
cialinių mokslų kolegija kviečia - „Keturkojų Kalėdos 
2016”.

Gruodžio 10 d.

17 val. Teatro a. šviesų projekto „Sniego paroda” 
pristatymas. Bus eksponuojamas iki sausio 7 d. 

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

Veikia trys fotografijos parodos: Vito Luckaus foto-
grafijos centro parengta paroda „(Ne)fotografinis 
laukas. 1988-1995”, Lietuvos fotomenininkų 
sąjungos Klaipėdos skyriaus tęstinis fotografijos 
projektas KITI 7 ir „Photobookshow” fotografijos 
savileidybos knygų kolekcija iš Didžiosios Britanijos 
bei Roko Pralgausko personalinė fotografijų par-
oda „Lagaminas” (visos iki 12 11).

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 6

Veikia Sofijos Kanaverskytės paroda „Kalėdinė 
dovana” (iki 12 31). 

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

Veikia tapytojų Editos Rakauskaitės, Lilijos Pui-
pienės, skulptorės Raimos Drąsutytės ir parodos 
bendraautorių Marijos Puipaitės, Algimanto 
Pauliukevičiaus paroda „Laike” (iki 12 07).

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

Veikia Vytauto Kumžos paroda „Trust it, use it, 
prove it” (iki 12 31).

RŪTŲ GALERIJA
Danės g. 9

Veikia jungtinė Klaipėdos dailininkų paroda. 
Eksponuojami Petro Lukošiaus, Algirdo Vadoklio, 
Edvardo Malinausko, Juozo  Vosyliaus, Sergejaus 
Plotnikovo, Šarlotos Mockuvienės, Ernesto  Žvaigž-
dino, Sergej Lysyj darbai (iki 12 14).

M ART GALERIJA
Turgaus g. 9

Veikia Anatolijaus Michailovo-Klošaro persona-
linė tapybos darbų paroda „Dviese” (iki 12 27).

KINAS
„FORUM CINEMAS”

Taikos pr. 61, PC „Akropolis”

„Kitas pasaulis: kraujo karai” (siaubo, N-13) - 
11.20, 13.30, 15.50, 19.10, 21.30 val.
„Žemės drebėjimas” (katastrofų drama, N-13) - 
10.40, 15.40, 18, 21.20 val.
„Šaunusis kapitonas: gyvenimas be taisyklių” 
(romantinė komedija, N-13) - 13, 19 val.
„Kalifornijos svajos” (komedija, muzikinis, N-13) 
- 8 d. 18.10 val.
„Vajana” (dubl. liet., V) - 2D: 11.10 (vyks 3, 4 d.), 
13.40, 16, 17.30 val.; 3D: 10.20, 13.10 val.
„Fantastiniai gyvūnai ir kur juos rasti” (nuoty-
kių, N-13) - 3D: 12.50, 18.40 val.; 2D: 10.10, 15.45, 
20.30 val.
„Sąjungininkai” (romantinė veiksmo drama, 
N-13) - 16.15, 20.10 val.
„Atvykimas” (fantastinė drama, N-13) - 21.40 
val.
„Didysis šunų pabėgimas” (animac. komedija, 
dubl. liet., V) - 10.30 val.
„Troliai” (dubl. liet., V) - 12.40 val.
„Geras berniukas” (komedija, N-13) - 15, 18.10 
(3, 5 d.) val.
„Ledlaužis” (katastrofų trileris, N-13) - 4, 6 d. 
18.10 val.
„Pjūklo ketera” (biografinė drama, N-13) - 20.50 
val.

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

Tarptautinis moterų filmų festivalis „Šeršėliafam”. 3 
d. 15 val. „Gėlės” (Ispanija, drama, 2014 m., N-7); 
17 val. „Hana: neapsakoma budizmo kelionė” 
+ diskusija (Jungtinė Karalystė, Ispanija, Nepa-
las, Indija, Vengrija, Honkongas, Vokietija, Danija, 
Bahreinas, dokumentika, 2014 m., N-7); 19 val. 
„Nekaltosios” (Lenkija, Prancūzija, drama, 2016 
m., N-13). 4 d. 14 val. „Mergaitė su katinu” (Itali-
ja, Prancūzija, drama, 2014 m., N-13).

7 d. 19 val. kino klubas „8 1/2”. „Vyras iš Rio” (1964 
m., Prancūzija, drama).
8 d. 19 val. Kino klasika: „Dainuojantys lietuje” 
(JAV, miuziklas, 1952 m., N-13).
9 d. 19 val. Kino naujiena: „Gimme Danger” (JAV, 
dokumentika, 2016 m., N-16).

MUZIEJAI
LDM PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA

Liepų g. 33, tel. 410421,  
el. p. info.domsaitis@zebra.lt

11 d. 12 val. popietė šeimoms „Mozaikinė prakar-
tėlė”.  Nemokamai.
Veikia parodos: XVI-XX a. pr. miniatiūrų ir Lidos 
Meškaitytės akvarelinių miniatiūrų ekspo-
zicija; 6-oji vaikų ir jaunimo kūrybos paroda 
„Mano prakartėlė” (iki 2017 01 10); „Tradicijos 
ir naujovės” (iki 2017 04 03).

PALANGOJE
„RAMYBĖS” KULTŪROS CENTRAS

Vytauto g. 35, tel. 8 648 46042

3 d. 19 val. „Vizijos iš Lotynų Amerikos” (Italija,  
Kuba, Lietuva). Už programos pakeitimus redakcija neatsako.


