
PIRMADIENIS, SAUSIO 23 D.
Koncertų salėje s  18 val. „Domino” teatro premjera 

„Žavios ir pavojingos”. Šio susitikimo nekantriai laukia 
visos šešios draugės, artimos dar nuo studijų laikų. Tačiau 
nuo studijų laikų tęsiasi ne tik draugystė, bet ir nuoskau-
dų šleifas, kuris, akivaizdu, sugadins ir šį vakarą. O gal vis 
dėlto šį vakarą viskas bus kitaip? Gal Marta nepasirodys? 
Ramus turėjęs būti vakaras netrukus pavirsta tikra san-
tykių audra, keliančia grėsmę senai moterų bičiulystei. 
Tačiau gal būtent tokia ir yra tikra moteriška draugystė, 
kurioje tarpusavio supratimas ir gebėjimas atleisti tiesiog 
neįmanomas be pavydo, pykčio ir intrigų?  Pavojingas 

atvirumas, rizikingas kerštas ir jautrūs prisipažinimai, riedantys nuo ašarų pakalnės, - viskas apie moteris, 
kurios pavojingos ne tik viena kitai, bet ir sau pačioms.

ANTRADIENIS, SAUSIO 24 D.
Koncertų salėje s  18.30 val. skambės itin 

retos sudėties ansamblio - soprano, kontraboso 
ir fortepijono - programa „Jei mano dainos turėtų 
sparnus...” Turbūt tai pirmasis tokios sudėties an-
samblis, kurį galime išgirsti Lietuvoje. Jo atsiradimą 
inicijavo dainininkė Asta Krikščiūnaitė, Lietuvos 
nacionalinės premijos laureatė, jau daug metų kon-
certuojanti su pianiste Audrone Kisieliūte. Atlikėjos 
šį kartą į kompaniją pasikvietė kontrabosininką 
Donatą Bagurską. Programa pavadinta pagal vie-
ną A. Krikščiūnaitės kūrinių. Ji sudėta iš originalių 
ir pritaikytų šiai ansamblio sudėčiai kompozicijų. 
Klausytojų dėmesio laukia netikėtas balso ir styginių instrumentų karaliaus - kontraboso - duetas. Talentingo 
atlikėjo D. Bagursko rankose šis didžiulis instrumentas skamba subtiliai ir švelniai. Jo melodijos tarsi susilieja 
į vieną darnų skambesį su nuostabiu A. Krikščiūnaitės sopranu.

TREČIADIENIS, SAUSIO 25 D.
„Kultūros fabriko” kino salėje s  19 val. kino klubas „8 1/2”  pristato jausmingą ispanišką Achero 

Manas dramą „Kamuolys” (El bola, 2000 m.). El Bola yra dvylikos metų berniukas, kurio gyvenime - tik smurtas 
bei sudėtingos gyvenimo sąlygos. Savo šeimos padėtį, kuri, jo akimis, yra labai gėdinga, berniukas bando 
visais būdais nuslėpti nuo visuomenės ir bendraminčių bei  susidraugauti su kitais berniukais. Atvykęs į 
naująją mokyklą bei atradęs tikruosius draugus, pažinęs visiškai kitokį šeimos paveikslą, jaunuolis atranda 
savyje stiprybės priimti savo šeimą bei pralenkti ją.

KETVIRTADIENIS,  
SAUSIO 26 D.

Dramos teatro Didžiojoje  s
salėje 18.30 val. Gintaro Grajausko 
„Pašaliniams draudžiama”, rež. Os-
karas Koršunovas. Dramaturgas G. 
Grajauskas apie pjesę sako: „Tai tarsi 
savotiškas kelionių filmas - apie kelio-
nę per gyvenimą ir dar toliau.” Pjesės, 
turinčios autobiografinių momentų, 
pagrindinis herojus - Poetas. Pradžio-
je visai jaunas jis keliauja per laiką ir 
gerai atpažįstamas situacijas, pamažu 
bręsdamas ir mėgindamas perprasti 
savo paskirtį pasaulyje. Groteskas, 

farsas, autoironija - trys amžini jo palydovai. Kelionėje Poetas sutinka daugybę žmonių - nuo seno Bitininko, 
jaunystėje buvusio žinomu poetu, iki beveik metafizinės Valytojos. Poetą lydi ir savotiškas antikinis choras - 
šiurpokos būtybės, save kaskart vis kitaip įvardijančios. Gal tai nebe gyvųjų, o mirusiųjų kelionė - po teritoriją 
tarp gyvenimo ir mirties?

„Kultūros fabrike”  s 19 val. Klaipėdos 
jaunimo teatro monospektaklis „Kont rabosas”, 
rež. Valentinas Masalskis. Vieno veiksmo pjesė 
- tai paralelė su mūsų pačių kasdienybe. Dabar-
tinė garbėtroškų ir narcizų visuomenė kasdien 
mokosi tą pačią pamoką, kaip ir P. Suskindo 
dramos herojus: pervertinus savo galimybes, 
lieka protestuoti prieš tavo talento nepastebė-
jusį pasaulį ir jo nekęsti. Arba galų gale suvokti, 
kad esi tik vienas didelio orkestro instrumentas, 
greičiausiai net ne kontrabosas, o barškutis. 
Tai tragikomiškas savimi, muzika ir pasauliu 
nusivylusio kontrabosininko monologas. Jame 
žiūrovui atskleidžiama mažo žmogaus drama 
- kaip susitaikyti su tuo, kad niekada neatliksi 
solo partijos, kad niekada nestovėsi pirmoje eilėje, kad savo paties gyvenime esi tik antraeilis veikėjas.

PENKTADIENIS,  
SAUSIO 27 D.

Muzikiniame teatre s  18.30 val. 
miuziklas „Boni ir Klaidas”, rež. Rūta Buni-
kytė. Didžiosios depresijos metais niekam 
nežinomo mažo miestelio gyventojai Boni 
Parker ir Klaidas Berou tampa žymiausiais 
Vakarų Teksaso herojais ir Teksaso teisė-
saugos košmaru. 2009 m. kompozitorius 
Frankas Wildhornas drauge su dainų tekstų 
autoriumi Donu Blacku ir libreto autoriumi 
Ivanu Menchelliu perkėlė šią legendą į Bro-
dvėjaus sceną. 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 tinkluose, nepaisant moralės normų ir ribų. 

ŠEŠTADIENIS, 
SAUSIO 21 D.

Muzikinio teatro s  

miuziklas „Smuiki-
ninkas ant stogo” 
išeis į miesto erdves. 12 
val. prekybos ir pramogų 
centre „Akropolis” bus 
rengiamas „flashmobas” 
(momentinė meno akcija), 
kuriame bus atgaivinta 
viena iš miuziklo scenų. 
Joje dalyvaus muzikinio 
teatro solistai, choras, 
baleto trupės šokėjai. 13 
val. senamiestyje prasidės 
ekskursija po žydiškąją 
Klaipėdą. Galimybę daly-
vauti joje laimėjo 20 bilie-

tus į miuziklą (sausio 28 d. Palangos koncertų salėje) pirkusių žmonių (įsigyto bilieto numerį reikia registruoti 
adresu administratore@klaipedosmuzikinis.lt, nurodant savo vardą, pavardę ir kontaktus). Naują, tik šį rudenį 
pristatytą ekskursiją „Šekelio keliu” ves gidė Laurencija Budrytė-Ausiejienė. Ji kvies sužinoti, kiek uostamies-
tyje buvo sinagogų, kas Klaipėdos žydus sieja su gintaru, kaip žydų kilmės gydytojas prisidėjo stabdydamas 
raupsų plitimą į Europą ir daug kitų įdomybių. Čia teatro gerbėjų laukia netikėtumas – viešbutyje „Michaelson 
boutique hotel” juos pasitiks pagrindinis miuziklo herojus pienininkas Tevjė.

„Kultūros fabrike” s  (Bangų g. 5A) 19 
val. premjera - Vytauto Kernagio fondas pri-
stato monospektaklį „Sriuba”, sukurtą pagal 
šmaikščias bei groteskiškai filosofiškas Mika-
lojaus Vilučio esė. Pjesės autoriai Vytautas V. 
Landsbergis, Gediminas Storpirštis, režisie-
rius Rimantas Teresas, scenografė  Neringa 
Keršulytė, vaidina Gediminas Storpirštis. 
Tai ironiški pamąstymai apie Dievą, gėrį ir 
blogį, žmogaus prigimtį. Nepraradę humoro 
jausmo „Sriubos” ragautojai ir valgytojai ras 
čia įvairiausių prieskonių - puiki literatūrinė 
M. Vilučio (dailininko, dėstytojo, rašytojo) 
sriuba bus paskaninta Romo Lileikio (kino 
režisieriaus, dainų kūrėjo, Užupio respubli-
kos prezidento) sukurtomis dainomis - ba-
ladėmis. M. Vilutis: „Nežinau nieko. Iš savo 
nežinojimo knygą parašiau ir pavadinau ją „Sriuba”. Mano virtuvėje virtos visiems žinomos mintys. Gal kiek 
kitokio skonio. „Sugrįžki, jaunyste, alyvom sužydėk!”

Dramos teatro Didžiojoje salėje s  
(Teatro g. 2) 18.30 val. „Laukinė antis”, rež. R. Rimei-
kis. Aiškios perskyros tarp gėrio ir blogio Henriko 
Ibseno dramoje „Laukinė antis” neaptiksite. Kaip 
tikrame gyvenime, čia nėra vien teigiamų ar vien 
neigiamų personažų - kiekvienas gyvena su savo 
ydomis, su savo iliuzijomis ir silpnybėmis. Net 
tyriausios svajonės pamažu virsta būdu paslėpti 
nuo kitų savo tingumą, o didieji kovotojai su pa-
saulio neteisybe pasirodo besą mirtinai pavojingi ir 
nešantys pražūtį kitiems, mažiau tobuliems šio ne-
tobulo pasaulio gyventojams... Anot vieno pjesės 
personažo, „atimti iš paprasto žmogaus jo kasdienį 
melą - tai tas pats, kaip atimti iš jo laimę...”

Koncertų salėje s  (Šaulių g. 36) 19 val. „Idio-
teatro” komedija „Urvinis žmogus”, vaidina Darius 
Meškauskas. Kodėl moterys parduotuvėse gali leisti 
valandų valandas, o vyrams ten ir keliolika minučių 
prailgsta? Kodėl moterys gali vienu metu daryti penkis 
darbus, o vyrai - tik vieną? „Urvinis žmogus” - apie tai. Ir 
apie visas kitas svarbias smulkmenas, dėl kurių vyrai ir 
moterys nuolat ginčijasi, pykstasi, bet dažniausiai taip 
ir lieka iki galo nesupratę vienas kito. Tik nesitikėkite, 
kad po spektaklio sužinosite atsakymus į šiuos amži-
nuosius klausimus. Jei jau vyrams ir moterims dorai 
susikalbėti nepavyko nuo pat urvinio žmogaus laikų, 
vienas vakaras teatre tikrai nepadės. Na, gal tik šiek 
tiek... Bet ką jau ką, o pasijuoksite į valias! Juk to, beje, 
ir tikimasi iš komedijos.

SEKMADIENIS,  
SAUSIO 22 D.

Žvejų rūmuose s  (Taikos 
pr. 70) 16 val. lietuviška muziki-
nė pasaka visai šeimai „Tilidūda”. 
Milžiniškos sėkmės sulaukęs 
animuotų lietuviškų dainelių 
rinkinys persikelia į didžiąją sce-
ną. Nuo šiol vaikai galės gyvai 
susipažinti su savo pamėgtais 
herojais: ponu Jonu, jo tėveliais, 
Pelėda, Žvirbliu, Vilku, Gaidžiu ir 
kitais linksmais dainelių veikė-
jais. „Tilidūda”  pasakoja smagią 
istoriją apie trejų metukų poną 
Joną, kuris nemokėjo ir nenorė-
jo groti dūda. Ir dūda įsižeidusi 

nuo jo pabėgo. Tėtis ir mama nusprendė padėti Jonukui rasti dingusią dūdą ir jie leidosi į kelią. Bekeliaudami 
patyrė daug nuotykių... Muzikinę pasaką seks profesionalūs aktoriai. Žinomas daineles dainuos Aistė Smilge-
vičiūtė ir Rokas Radzevičius, o pono Jono vaidmuo patikėtas dainininkės Jurgos Šeduikytės ir aktoriaus Vido 
Bareikio sūnui Adui, labai rimtai vertinančiam savo darbą profesionalioje scenoje.
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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.kldt.lt, www.tiketa.lt

21 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje H. Ibseno „Lau-
kinė antis”.
22 d. 12 val. Didžiojoje salėje K. Grahame „Vėjas 
gluosniuose”. 
25 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje P. O. Enquisto 
„Lūšies valanda”.
26 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje G. Grajausko „Pa-
šaliniams draudžiama”.
27 d. 18.30 val. Mažojoje salėje E. De Filippo „Ka-
lėdos Kupjelų namuose”.
28 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje A. Juozaičio „Ka-
ralienė Luizė”.
29 d. 12 val. Mažojoje salėje S. Maršako „Katės 
namai”. 17 val. Didžiojoje salėje S. Mrožeko „Petro 
Ohėjaus kankinystė”.

Teatro svečiai

31 d. 18.30 val. Mažojoje salėje Klaipėdos jauni-
mo teatro spektaklis „Šauktiniai”.

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

21 d. 18.30 val. operetė „Šikšnosparnis”.
22 d. 12 val. opera vaikams „Bulvinė pasaka” at-
šaukiama.  Vietoje jos - muzikinė pasaka vaikams 
„Verpalų pasakos”. Bilietai galioja, arba juos galima 
grąžinti „Tiketa” kasose iki 02 05 d.
27 d. 18.30 val. miuziklas „Boni ir Klaidas”.
29 d. 12 val. muzikinis spektaklis vaikams „Pasaka 
be pavadinimo”.

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

21 d. 12 val. „Stebuklingas Pelenės laikas”.
22 d. 11 ir 12 val. „Labas, mažyli”.
28 d. 12 val. „Coliukė”.
29 d. 12 val. „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelio-
nė”.

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.

24 d. 18.30 val. „Jei mano dainos turėtų sparnus...” 
Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Audronė Kisieliūtė 
(fortepijonas), Donatas Bagurskas (kontrabosas).
26 d. 18.30 val. „Inspiracijų grandinėlė”. Vestard 
Šimkus (fortepijonas, Latvija).
31 d. 18.30 val. „Klasika yra įkvėpimas”. Styginių 
kvartetas „Mettis”.
02 02 d. 12 ir 18.30 val. I a. fojė koncertas visai 
šeimai „Pepė keliauja į koncertą”. Klaipėdos brass 
kvintetas.

Kiti renginiai

21 d. 19 val. „Idioteatro” komedija „Urvinis žmo-
gus”. 
23 d. 18 val. „Domino” teatro premjera „Žavios ir 
pavojingos”.
27 d. 18 val. „Domino” teatro premjera „Prie dan-
gaus vartų”.
30 d. 18 val. Manto Stonkaus ir gyvo garso grupės 
humoro šou  „Kultas”.

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. 16 val. Aistė Smilgevičiūtė, Rokas Radzevi-
čius ir Adas Bareikis - muzikinė pasaka visai šeimai 
„Tilidūda”.

28 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų” spektaklis 
vaikams „Trys paršiukai ir vilkelis”.
29 d. 12 val. Keistuolių teatro muzikinis spekta-
klis vaikams D. Biseto pasakų motyvais „Pyp pyp!” 
17 val. Keistuolių teatro pjesė N. Payne „Spiečius”.
02 04 d. 18 val. Keistuolių teatras. Šv. Kormorano 
šešėlinio humoro klubas su programa „Paskalos ir 
padavimai”.

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

bendruomene@zvejurumai.lt

27 d. 17 val. šokių vakaras senjorams. Grupė 
„Mix”. Bilietai 2 €. 

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

21 d. 17 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Neptū-
nas” - Vilniaus „Lietuvos rytas”.
22 d. 11 val. Uodo šeimos turgelis.
28 d. 17 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Neptū-
nas” - Prienų-Birštono „Vytautas”.
02 05 d. 17 val. koncertas „Mūsų legenda – Sta-
sys Povilaitis”. 

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

21 d. 19 val. premjera! V. Kernagio fondas prista-
to: monospektaklis „Sriuba”.
26 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro monos-
pektaklis „Kontrabosas”.
29 d. 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis 
vaikams „Voro vestuvės”.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

28 d., 02 04, 11, 18 d. 10 val. dviejų dienų tru-
kmės edukaciniai užsiėmimai „Užgavėnių kaukių 
gaminimas (papjė mašė technika)”.
02 04, 11, 18 d. 12 val. edukaciniai užsiėmimai 
„Užgavėnių kaukių siuvimas”. Reg., inf. tel. (8 46) 
310022.
02 01 d. 18 val. Arvydo Baryso filmo „Išbarstyti 
žodžiai”  peržiūra. Dalyvaus filmo autorius. Rengi-
nį ves Dalia Kiseliūnaitė.
02 26 d. 13-18 val. Teatro a. Užgavėnės – Morės 
sanatorija Klaipėdoje.
Antradieniais 18 val. tradicinių dainų klubas.
Ketvirtadieniais 18 val. tradicinių šokių klubo 
„Vožinis”.

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

21 d. 12 val. istorinių komiksų kūrybinės dirbtu-
vės „Klaipėda XIX amžiuje”, lektoriai - istorikas dr. 
Klaidas Perminas ir grafikė Lina Itagaki. Nemoka-
mai, dalyvių skaičius ribotas, būtina registracija el. 
p. inga@kkkc.lt, tel. 8 618 14506.

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO KOPLYČIA 
Savanorių g. 4

22 d. 16 val. dokumentinio filmo „Sugrįžimas” 
pristatymas. Dalyvaus filmo režisierė Dalia Kancle-
rytė, pranciškonai - brolis Karlas Bertagnin, brolis 
Paulius Vaineikis.

KLAIPĖDOS EVANgELIKŲ  
LIUTERONŲ BAŽNYČIA

Pylimo g. 2, prie Jono kalnelio

22 d. 16 val. ekumeninės pamaldos. Dalyvaus 
įvairių krikščioniškų bažnyčių dvasininkai ir tikin-
tieji. Sausio 18-25 d. visame pasaulyje - maldos 
už krikščionių vienybę savaitė.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

23 d. 17 val. Konferencijų salėje Lino Švirino kny-
gos „Muzikinės veiklos ypatumai ugdant autistiš-
kus vaikus” pristatymas. Projekto DRAUGeAUKIMe 
pradžia.

23 d. 17 val. Renginių salėje I. Simonaitytės 
jubiliejinių metų literatūrinės premijos įteiki-
mas. 31-uoju Ievos Simonaitytės literatūrinės 
premijos laureatu tapo prof. Alfonsas Eidintas su 
knyga „Pūga prie Mėmelio”.
24 d. 10 val. Interneto skaitykloje (II a.) Na-
cionalinės bibliotekos transliuojama diskusija 
„Lietuva šiuolaikinėje Europoje: tapatybės klau-
simas”.
26 d. 17 val. Konferencijų salėje liaudies instru-
mentų muzikos koncertas „Garsų mozaika”.
02 01 d. 17 val. Konferencijų salėje reforma-
cijos 500 metų sukakčiai skirtas renginys „Apie 
reformaciją kitaip”. Gerumu dalinsis evangelikų 
liuteronų kunigas Mindaugas Žilinskis ir jo bi-
čiuliai.
Galerijose 13L, 1H ir 3A veikia Ernesto Žvaigž-
dino tapybos darbų paroda (iki 2017 01 30).
Vaikų skyriuje veikia kūrybinių darbų paroda 
„Dailininko knyga”, 2 dalis (iki 02 01); Klaipė-
dos miesto moksleivių piešinių konkurso 
dalyvių darbų paroda „Seku seku pasaką” 
(iki 02 01).

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

26 d. 17 val. teatralizuotas knygos „Klaipė-
da - neužšąlantis kultūros uostas” pristatymas. 
Dalyvauja: Klaipėdos miesto savivaldybės, 
spaustuvės „Druka” atstovai, knygos teksto au-
torė Kristina Sadauskienė, dizainerė Jūratė Bi-
zauskienė, šiuolaikinio šokio teatras „Padi Dapi 
Fish“, pantomimos teatras „A”, Klaipėdos lėlių 
teatras ir... 
Veikia kūrybinis projektas-paroda „Įkvėpimo 
įkvėpimas”. Autoriai Klaipėdos karalienės 
Luizės jaunimo centro dizaino studijos 
„Kukutis” ir Simono Dacho progimnazijos 
teksto kūrimo laboratorijos mokiniai (iki 
02 17).

Pempininkų filialas, Taikos pr. 79/81A 

23 d. 17 val. paskaita „Kaip jaustis geriau ir 
atgaivinti išsekusį organizmą”. Lektorė - dietistė 
Rūta Symenaitė. Registruotis tel. 8 640 93346.
27 d. 12 val. knygos „Baltijos valdovė” (sakmė 
reginčiųjų ir Brailio raštu su reljefinėmis iliustra-
cijomis) pristatymas vaikams. 
31 d. 17 val. Ritos Latvėnaitės-Kairienės kny-
gos „Nesuvalgytos atostogos Šveicarijoje” pri-
statymas.

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

27 d. 17 val. fotoalbumo „Savelijus Golubevas: 
žmogus ir jūra” pristatymas.

Vaikų skyrius, Danės g. 7

24 d. 10 val. Selemono Paltanavičiaus knygu-
tės „Maži ežiuko sapnai” pristatymas.
27 d. 10 val. unikalios knygos „Baltijos valdovė” 
(sakmė reginčiųjų ir Brailio raštu su reljefinėmis 
iliustracijomis) pristatymas vaikams.

Konkursas „Klaipėdos knyga 2016”

Kviečiame rinkti populiariausią 2016 m. Klaipė-
dos knygą. Balsavimas vyksta iki vasario 17 d. 
svetainėje www.biblioteka.lt.

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

CENTRO PARODŲ RŪMAI

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

Veikia parodos: gruzijos šiuolaikinio meno 
paroda „Spying future” („Spėjant ateitį”) ir 
Sergejaus Poteriajevo bei Sergejaus Roži-
no (Jekaterinburgas, Rusija) paroda „Cuba de 
Lituania” (abi iki 02 19).
Veikia Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klai-
pėdos skyriaus surengta gintauto Survilos 
kūrybos paroda „Pro” (iki 02 19).

KLAIPĖDOS gALERIJA

Bažnyčių g. 6

Veikia Sofijos Kanaverskytės paroda „Kalė-
dinė dovana” (iki 01 31).

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

Veikia keramikės Kristinos Ancutaitės ir vai-
kiškų knygų iliustratorės Linos Dūdaitės par-
oda „Namai esi Tu” (iki 01 26).

KINAS
„FORUM CINEMAS”

Taikos pr. 61, PC „Akropolis”

„xXx: Ksanderio Keidžo sugrįžimas” (veiksmo, 
N-13) - 16, 19.10, 21.40 val.
„Trys didvyriai ir Jūrų caras” (animacija, Rusija, 
dubl. liet., N-7) - 10.20, 11.20 (originalo k.), 12.15, 
14.10, 16.10 val.
„Nakties įstatymai” (kriminalinis trileris, N-13) - 
18.20, 21.20 val.
„Skilimas” (trileris, N-13) - 14.30, 21 val.
„Zero 3” (LT, N-18) - 25 d. 19, 21.10 val.
„Balerina” (dubl. liet., V) - 10.30, 12.40, 14.50, 17 
val. 
„Vajana” (dubl. liet., V) - 2D: 10.40 (vyks 21, 22, 
23 d.), 13.10 val.
„Dainuok” (dubl. liet., V) - 2D: 11, 13.30, 16.10 
val.
„Sniego karalienė 3” (dubl. liet., V) - 1 0 . 1 0 , 
12.20 val.
„12 kėdžių” (LT, N-16) - 17.10, 19.30 val.
„Kodėl būtent jis?” (romantinė komedija, N-16) 
- 18.30, 21.30 val.
„Vikingas” (istorinė nuotykių drama, N-13) - 
18.10, 21.10 val.
„Pakeleiviai” (fantastinis nuotykių, N-13) - 3D: 
13.20 val.; 2D: 18.50 (nevyks 23 d.), 19.05 (vyks 23 
d.) val.
„Užslėptas grožis” (drama, N-13) - 22, 24 d. 21.50 
val.
„Bijok jo vardo” (siaubo trileris, N-16) - 21, 23 d. 
21.50 val.
„Amžinai kartu” (LT, drama, N-13) - 15.50 val.

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

21 d. 17 val. „Scanorama” pristato: „Šeimos šven-
tė” (Vengrija,  drama, komedija, 2016 m., N-13). 19 
val. Sapnų fabrikas: „Tonis  Erdmanas” (Vokietija, 
drama, komedija, 2016 m., N-16).
22 d. 12 val. „Tindirindis 2016” - trumpametražių 
animacinių filmų programa „Juoko vitaminai” 
(N-13).

23 d. 18 val. Specialus seansas: „Salam, kaimyne” 
(JAV, dokumentika, 2015 m.) + diskusija. Nemoka-
mai, reikia registruotis el. p. ukana@kepa.lt.
25 d. 19 val. kino klubas „8 1/2”: „El Bola (kamuo-
lys)” (Ispanija, drama, 2000 m.).
11-asis Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų festi-
valis. 26 d. 20.15 val. Konkursinė programa VII. 27 d. 
18 val. Konkursinė programa VIII. 20 val. Konkursinė 
programa IV. 28 d. 12 val. Filmukai vaikams. 14 val. 
Konkursinė programa I. 18 val. Nacionalinė konkur-
sinė programa II. 20 val. Nacionalinė konkursinė 
programa I. 22 val. Kino naktis. 29 d. 12 val. Filmu-
kai vaikams. 14 val. Konkursinė programa VI. 

MUZIEJAI
LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS

Smiltynės g. 3, tel. (8 46) 492250, 8 698 37299,  
el. p. ljm@muziejus.lt, www.muziejus.lt

Delfinų pasirodymai sausio mėnesį: penktadie-
niais 12 val., šeštadieniais, sekmadieniais 12 
ir 15 val. 

LDM PRANO DOMŠAIČIO gALERIJA
Liepų g. 33, tel. 410421,  

el. p. info.domsaitis@zebra.lt

Veikia parodos: vaikų kūrybinių darbų konkurso 
paroda „Mano puodelis” (iki 02 12), „Vytautas 
Kašuba (1915-1997). Nematyti piešiniai” 
(iki 03 01), „Tradicijos ir naujovės” (iki  04 03); 
„Nuostabioji žemė. Dailininkai Rytų Prūsijo-
je”, Dionyzo Varkalio kolekcija.

PALANgOJE
PALANgOS KONCERTŲ SALĖ

Vytauto g. 43

28 d. 19 val. miuziklas „Smuikininkas ant stogo”.
02 04 d. 19 val. prancūzų pianisto Ričardo Klaider-
mano (Richard Clayderman) koncertas. Už programos pakeitimus redakcija neatsako.


