
Teatro aikštėje s  
- Užgavėnės. Klaipėdos 
etnokultūros centras klai-
pėdiečius ir miesto svečius 
kviečia švęsti Užgavėnes. 
Šventės tema - „Morės 
sanatorija”, į kurią atvykus 
pagerinsite tiek fizinę, tiek 
psichinę sveikatą. Puikūs 
senamiesčio vaizdai, jūri-
nis klimatas ir siautulinga 
nuotaika sugrąžins Jums 
visas jėgas. 13 val. pra-
dės šurmuliuoti riebaus 
maisto turgus. „Morės sa-
natorijos” meniu: ką tik iš-
kepti lietuvininkų vofeliai, 
įvairių skonių blynai, tra-
dicinis šiupinys, spurgos, 
skaniausia duona, sūriai, 
pyragai, mėsos gaminiai, žuvys. Nuo 15 val. vyks persirengėlių varžybos, sveikatinimo procedūros, judrūs 
žaidimai, kurie garantuos efektyvų ligų pašalinimą, gerą savijautą. Varžybų greituoliai sveikuoliai bus apdo-
vanoti. Paskutinė procedūra - „Morei čirkšt” - bus atlikta 17 val.

TREČIADIENIS, KOVO 1 D.
Koncertų salėje s  18.30 val. „Dedikacija 8 1/2” 

- svečiuosis charizmatiški jaunosios kartos atlikėjai 
- fleitininkas Vytenis Gurstis, smuikininkė Justina 
Auškelytė ir pianistė Akvilė Šileikaitė. Pirmąją kalen-
dorinio pavasario dieną jie naujam gyvenimui prikels 
rečiau koncertų sales pasiekiantį repertuarą, kuriame, 
be Nino Rota’os kamerinės kūrybos, dar skambės 
Philippe’as Gaubertas, Maurice’as Ravelis ir Mike’as 
Moweris. „Krikštatėvis”, „8 1/2”, „Pasiklydę vertime” - tik 
kelios pasaulinio garso juostos, prie kurių sėkmės pri-
sidėjo Nino Rota’os muzika. Visi koncerto „Dedikacija 
8 1/2” trio nariai ypatingą dėmesį skiria repertuaro 

gausinimui šiuolaikiniais, naujais ar rečiau atliekamais kūriniais ir kiek netikėtais įvairių instrumentų tar-
pusavio „pokalbiais”. Taigi turėsite galimybę pasiklausyti, kaip instrumentalistų bendravimas atsiskleis šio 
koncerto garso takelyje.

„Kultūros fabriko” kino salėje s  
19 val. kino klubas „8 1/2” pavasarį kviečia 
sutikti su čekišku kinu - žiūrėti režisieriaus 
Jano Sverako filmą „Tuščia tara” (2007 
m.). Nuostabaus čekų komedijos meistro 
fantazija labai gyvenimiškomis temomis, 
pelniusi Karlovy Varų ir Kotbuso festivalių 
publikos prizus. Vidurinės mokyklos Pra-
hoje mokytojas Jozefas Tkalounas negali 
suvaldyti pykčio, kai mokiniai neklauso jo 
per poezijos pamokas. Jis meta darbą ir, 
nepaisydamas žmonos įkalbinėjimų išeiti 
į pensiją, tampa kurjeriu. Po avarijos jis 
vis tiek atsisako likti namie ir ima dirbti 
vietiniame Žižkovo prekybos centre, taros 
supirkimo punkte. Jozefas pradeda flirtuoti 
su klientėmis ir ima piršliauti senam draugui ir bendradarbiui. Jo paties elgesys ir smagios bei ryškios svajonės 
kelia nemalonumų žmonai, todėl jis nusprendžia vėl įžiebti santuokos aistrą.

KETVIRTADIENIS,  
KOVO 2 D.

„Kultūros fabrike”  s 18 
val. Oskaro Koršunovo teatro 
spektaklis - premjera „Vestuvės”. 
„Bertoldo Brechto „Miesčioniš-
kos vestuvės” (toks yra tikrasis 
pjesės pavadinimas) kalba apie 
visuomenės moralinį dviveidiš-
kumą. Iš esmės viskas sukasi apie 
paaiškėjusį nuotakos skaistybės 
praradimą iki vestuvių. Spekta-
klyje kalbame plačiau. Ne tik apie 
dviveidišką moralę ir skaistybę, 
bet ir apie papročių suirimą, 

absurdišką deformaciją to, kas kadaise buvo labiausiai sakralūs dalykai žmogaus egzistencijoje: vestuvės, 
laidotuvės, kosmogoninio ciklo pajautos ir šventimo tradicijos. Žinoma, atveriama ir itin lietuviška specifika. 
Visų pirma tai yra gera komedija, lyg veidrodis atsukta į mus ar mūsų artimuosius. Čia mes tikrai galime pa-
sijuokti, jei ne iš savęs, tai bent iš kaimyno, o būtent ši tradicija pas mus yra nemirtinga. Bet koks juokas yra 
gerai, jeigu jis kyla ne iš pykčio. Spektaklis itin atviras, jame daug improvizacijos. Į jį vis įtraukiamos naujausios 
visuomeninės ir politinės aktualijos, todėl jis nuolat kinta”, - sako režisierius Oskaras Koršunovas.

PENKTADIENIS, KOVO 3 D.
Žvejų rūmuose s  18 val. Sauliaus Prūsaičio koncertinis 

turas „Vaikas iš didelės raidės”. Tuo metu, kai dauguma atlikėjų 
skundžiasi, kad jiems trūksta dainų, S. Prūsaitis susiduria su prie-
šinga situacija: kaip atsirinkti geriausius kūrinius iš jo kompiute-
riuose glūdinčio gausaus archyvo. „Kartais net būnu pamiršęs, 
ką ten turiu. Atrandu po kelerių metų melodiją ir suprantu, kad 
tai ji - ta, kuri tyliai laukė savo valandos”, - pasakoja jis. „Vaikas iš 
didelės raidės” - turbūt nėra žodžių, kurie geriau nusakytų šio iš-
skirtinio ir itin talentingo dainų kūrėjo asmenybę. Niekas nežino, 
ko iš jo tikėtis, niekas negali nuspėti, koks bus naujas jo kūrinys. 
Kai visi jau pripranta prie skoningų, iki smulkmenų apgalvotų bei išgyventų dainų, tokių kaip „Pasaka be 
galo” arba „No more drama”, jis staiga tėškia ant stalo „Vasara 3016” ir „Norim šokti”. Saulius Prūsaitis -  vienas 
labiausiai mylimų Lietuvos dainininkų. 2016-ieji tapo jo kūrybinio ir koncertinio spurto metais. „Tiesiog ilgai 
galvoje dėliota mozaika galų gale susidėjo į bendrą vaizdą”, - laimingas konstatuoja jis.

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 25 D.
Priekulės turgaus aikštėje  s 13 val. šiupinio virimo varžytuvės. Bus verdami įvairiausių skonių 

šiupiniai pagal visų Lietuvos regionų receptus. Organizatoriai kviečia sudaryti komandas ir atstovauti savo 
miestui bei regionui (krosnelėmis ir malkomis bus pasirūpinta). Ieškosim, kuris šiupinys yra sotesnis, gardesnis, 
kvapnesnis. Varysim žiemą iš kiemų skambiom dainom, trankiais šokiais, aštriais liežuviais, kelmo tampymais 
ir Morės ugnim. Susibroliausim su draugais iš mažųjų Lietuvos kultūros sostinių. Viską prižiūrės ir savo svarų 
žodį sakys žinovas Vincentas Sakas. Vaikai su tėvais galės kaukes susimeistrauti, žaisti ir linksmintis. 

Žvejų rūmuose s  (Taikos 
pr. 70) 17 val. Panevėžio teatro 
„Menas” spektaklis jaunimui ir 
šeimai „Ida iš šešėlių sodo”, autorė, 
scenografė ir režisierė Kristina 
Gudonytė. Spektaklis apie mer-
gaitę Idą, pamestinukę, vagilę, 
kuri, papuolusi į tvarkingą šeimą, 
stengiasi viską pradėti iš naujo. 
Ji nori visiškai pasikeisti, išlipti iš 
duobės, kurioje buvo atsidūrusi, 
nori būti geresnė, protingesnė, 
gabesnė, įdomesnė, nori gyventi 
ir mąstyti kitaip. Mergaitė labai 

stengiasi įtikti ir patikti. Bet ji - keistuolė, girdinti kitų mintis ir sapnuojanti baisius sapnus, tarsi gyventoja 
iš kitos planetos, todėl jos „žemiečiams bendraamžiams” ji atrodo, švelniai tariant, trenkta. Ji tikrai visiškai 
kitokia. Todėl iš jos galima pasišaipyti, kartais žiauriai pajuokauti. Ir nesusimąstoma, kuo tai gali baigtis. Be 
to, tai spektaklis apie meilę, kuri trunka visą amžinybę... 

„Kultūros fabrike” s  (Bangų g. 5A) 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Ledas”, rež. Paulius 
Ignatavičius. „Savo kūrybos pradžioje analizavau žmogų, kaip savo iliuzijos vergą. Maniau, kad žmogus yra 
tai, ko jis nepadarė, apie ką jis svajojo, ko tikėjosi, ko troško. Tikrasis žmogaus veidas man buvo jo neišpildytų 
svajonių ir iliuzijų kratinys. Dabar man rūpi šie klausimai: kodėl tie troškimai netampa tikrove? Kodėl žmogus 
negali būti tuo, kuo jis nori būti? Kodėl jis negali gyventi taip, kaip trokšta jo širdis? Kodėl jis, užuot gyvenęs 
iš tikro, tik egzistuoja, miega? Kodėl jis paklūsta visuomenės, religijos, šeimos normoms ir tampa jų įkaitu, 
vergu? Kodėl jis miršta anksčiau laiko? Šis klausimas yra esminis mano kūryboje ir šiame spektaklyje”, - sako 
spektaklio režisierius.

Koncertų salėje s  (Šaulių g. 36) 20 val. viena populiariausių Lietuvos grupių „Lemon Joy” kviečia į didžiau-
sią savo solinį koncertą, kurio metu atliks populiariausius hitus ir pristatys naujausio albumo „Willkommen” 
dainas. Retai albumais muzikos gerbėjus lepinanti grupė šiemet sugrįžo su naujomis dainomis. Kaip visuomet 
užburiančiomis savo melodijomis ir persmelktomis švelnia nostalgija. Pastarojo grupės albumo teko laukti 
net penkerius metus. Koncertui „Lemon Joy” ruošia specialią beveik dviejų valandų trukmės programą. 

SEKMADIENIS,  
VASARIO 26 D.

Lėlių teatre s  (Vežėjų g. 4) 12 val. 
spektaklis vaikams nuo 3 m. „Coliukė”. 
Klasikinė Hanso Kristiano Anderseno 
pasaka apie Coliukę - mažulytę, vienišą 
mergaitę, kuri keliauja per pasaulį ir pa-
tiria nuožmius likimo smūgius. Coliukė 
buvo išduota, iš jos pasityčiojo, ja norė-
jo pasinaudoti ir parduoti. Kaip šaltame 
ir purviname pasaulyje išsaugoti tyrą 
ir nesuteptą sielą, nuoširdų gerumą, 
viltį? Atsakymo į šį sudėtingą klausi-
mą Lėlių teatro kūrėjai ieško, sekdami 
pasaką siuvėjos ateljė. Aktoriai vaidina 
su vielutėmis valdomomis marionetė-
mis, nulipdytomis iš modelino. Lėlių 

charakterius papildo pirštinėtų rankų plastika ir spalvingų audinių scenovaizdis. „Tai istorija apie vienatvę, 
gyvenimo išbandymus, laimės paieškas. Visi mes tai patiriame”, - apie pasakos universalumą sako spektaklio 
režisierius Donatas Savickis.

Muzikiniame teatre s  
(Danės g. 19) 12 val. muzikinis 
spektaklis vaikams „Pasaka be 
pavadinimo” - naujas originalus 
kompozitorės Nijolės Sinkevičiū-
tės, režisierės Eglės Miškinytės 
ir libreto autoriaus Virgio Pup-
šio kūrybinis darbas, muzikinis 
spektaklis vaikams apie vienybę 
ir tikrą draugystę. Šioje istorijoje 
susipažinsite su penketuku, kurį 
su savimi nešiojasi kiekvienas iš 
jūsų... Penki draugai kaip įmanyda-
mi stengsis įvykdyti jiems paskirtą 
užduotį - pasekti pasaką. Kokia tai 
pasaka? Kas tie penki draugai? Ar 
jiems pavyks? Visa tai sužinosite 
atėję į „Pasaką be pavadinimo”. 
Spektaklyje susipina įvairiausi muzikiniai stiliai, kažkur nugirstų ir niekur negirdėtų pasakų užuominos, per-
sonažai, priversiantys nusišypsoti, pyktelti, atjausti, nusijuokti ir galiausiai - pamilti...
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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

25 d. 18.30 val. Mažojoje salėje E. De Filippo „Kalė-
dos Kupjelų namuose”.
26 d. 17 val. Mažojoje salėje K. Dragunskajos „Lu-
načiarskio lunaparkas”.
03 02, 03 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje G. Gra-
jausko „Pašaliniams draudžiama”.
03 04 d. 18.30 val. I. Vyrypajevo „Girti”.
03 05 d. 17 val. Didžiojoje salėje A. Juozaičio „Ka-
ralienė Luizė”.
03 08 d. 18.30 val. paskutinį kartą teatro scenoje - 
M. Gavrano „Viskas apie vyrus”.
03 10 d. 18.30 val. E. De Filippo „Kalėdos Kupjelų 
namuose”.
03 12 d. 17 val. A. Strindbergo „Tėvas”.

Teatro svečiai

03 03 d. 14 val. šokio teatro „Padi Dapi Fish” spek-
taklis vaikams „Pamirštos princesės”.
03 05 d. 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro spekta-
klis „Grybų karas”.

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

25 d. 18.30 val. miuziklas „Boni ir Klaidas”.
26 d. 12 val. spektaklis vaikams „Pasaka be pava-
dinimo”.
03 03 d. 18.30 opera rusų k. „Jolanta”.
03 04 d. 18.30 val. muzikinė komedija „Šounuo-
lynas”.
03 05 d. 13 val. opera vaikams „Bulvinė pasaka”.
03 07 d. 19 val. šou „Crazy Women”. 
03 08 d. 18.30 val. teatralizuotas koncertas „Ro-
mansų vakaras”.
03 11 d. 18.30 val. miuziklas „Veronika”.

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

25 d. 12 val. „Kas tu?”
26 d. 12 val. „Coliukė”.
03 04 d. 11, 12 val. „Sapnų pasakėlė. Diena/nak-
tis”.
03 05 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.

03 01 d. 18.30 val. „Dedikacija 8 1/2”. Vytenis 
Gurstis (fleita), Justina Auškelytė (smuikas), Akvilė 
Šileikaitė (fortepijonas).
03 03 d. 18.30 val. I a. fojė „Subtilūs skambesiai”. 
Gleb Pyšniak (violončelė), Ivan Petricevich (gitara, 
Kroatija).
03 04 d. 18 val. Kasparas Uinskas. „Mėnesienos 
sonata”.
03 08 d. 18.30 val. „Eliziejaus kronikos”. Ieva Pru-
dnikovaitė (vokalas), ansamblis „4 Tango”.
03 10 d. 18.30 val. „Tu man graži kaip vasaros die-
na”. Choras „Aukuras”, dalyvauja Vaclovas Augustinas 
(dirigentas, fortepijonas). Ved. Viktoras Gerulaitis.

Kiti renginiai

25 d. 13 val. „Tele Bim-Bam” koncertas visai šeimai. 
20 val. „Lemon Joy”. Naujo albumo „Willkommen” 
pristatymas.
28 d. 18 val. „Domino” teatro komedija „Primado-
nos”.
03 06 d. 18 ir 20.30 val. humoro šou „Buvusių 
moterų reikalai 2”. 
03 12 d. humoro šou „Buvusių moterų reikalai. 
Mano geriausias bernvakaris”.

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. 12 val. Panevėžio teatro „Menas” spektaklis 
vaikams ir suaugusiems Š. Pero pasakos motyvais 
„Raudonkepuraitė”. 17 val.  K. Gudonytės pjesė 
jaunimui ir šeimai „Ida iš šešėlių sodo”.
26 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų” muzikinis 
spektaklis vaikams „Pasaka apie katinėlį, gaidelį ir 
tris ožiukus”.
03 03 d. 18 val. Saulius Prūsaitis. Koncertinis turas 
„Vaikas iš didelės raidės”.

03 04 d. 18 val. Martynas Starkus ir Vytaras Radze-
vičius. „Kelioninio humoro vakaras”.
03 05 d. 19 val. kompanijos „M-Art” (Rusijos Fede-
racija) komedija „Draugai”.
03 08 d. 19 val. Romas Dambrauskas ir grupė. Kon-
certas „Jums, Moterys...”
03 09 d. 16 val. Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų 
koncertas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo die-
nai „Mažais žingsneliais po Klaipėdą”.
03 11 d. 16 val. tautinių šokių kolektyvų šventė 
„Gintaro laše mano Lietuva”.

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

26 d. 16.45 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Neptū-
nas” - Pasvalio „Pieno žvaigždės”.
03 09 d. 19 val. „Metų klaipėdietės” apdovanojimai 
ir Moters dienos koncertas su F. R. David, „Eruption”, 
„Opus” ir Lou Bega.
03 11 d. 21 val. „Eurovizijos 2017” atrankos fina-
las.

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

25 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis 
„Ledas”.
27 d. 9 val. „Kūrybiškos Europos” seminaras „Kaip 
pritraukti rėmėjus kultūrai?” Nemokamai.
03 02 d. 18 val. Oskaro Koršunovo teatro spektaklis 
- premjera „Vestuvės” (N-16).
03 05 d. 12 val. 2-asis festivalis-konkursas „Baleto 
pavasaris”.
03 09 d. 18 val. Kimleigh Smith monospektaklis „T-
O-T-A-L-L-Y!” Po spektaklio - susitikimas ir diskusija 
su K. Smith.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

26 d. 13-18 val. Teatro a. Užgavėnės - Morės sana-
torija Klaipėdoje.
Antradieniais 18 val. tradicinių dainų klubas.
Ketvirtadieniais 18 val. tradicinių šokių klubo 
„Vožinis”.
Veikia tautodailininko Sauliaus Tamulio (Šiauliai) 
Užgavėnių kaukių paroda (iki 03 01).

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

Antradieniais architektas Vytautas Alšauskas 
kviečia į individualius kursus „Gyvenamosios erdvės 
funkcija ir estetika”. Kursai gali vykti ir klausytojų 
namuose Klaipėdoje antradieniais 18-19.30 val. 
Mokami, būtina registruotis el. p. inga@kkkc.lt, tel. 
8 618 14506.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

03 02 d. 17 val. Gerlacho palėpėje pristatoma 
Kristinos Stalnionytės knyga „Kelias į Santjago de 
Kompostelą”.
03 02 d. 17.30 val. į Vokiškų leidinių biblioteką 
kviečiami visi, besižavintys Stefano Cveigo (Stefan 
Zweig) kūryba, burtis į šio rašytojo kūrybos gerbėjų 
būrelį. Skaitysime, kalbėsime, ginčysimės. 

03 03 d. 17 val. Galerijoje 13L atidaroma Agnės 
Matulionytės grafikos darbų paroda „Homines 
Litterarum”.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Bibliotekos padaliniuose

28 d. 10 val. klaipėdiečiai kviečiami stebėti Lietu-
vos nacionalinėje bibliotekoje vyksiančią diskusiją 
„Lietuviškas pilietinis kostiumas (ne šventinis, šio-
kiadieniui)”. Diskusijos dalyviai: politikos mokslų 
daktarė Ainė Ramonaitė, ekonomistas  Romas 
Lazutka.

Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Turgaus g. 8

03 03 d. 17 val. pristatoma fotožurnalisto, kraš-
totyrininko Bernardo Aleknavičiaus knyga „Aisčių 
pasaka. Nuo Rambyno žvelgiant”.

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

2016 metų knygų rinkimai. Pristatomas poezijos 
knygų penketukas (paroda veiks iki 03 09 d.).

KU MENŲ AKADEMIJOS KONCERTŲ SALĖ
K. Donelaičio g. 4

03 03 d. 18 val. mišraus choro „Klaipėda” koncertas 
„Dainuok, pavasario dangau”. Solistai Asta Krikščiū-
naitė (sopranas), Audronė Levickytė (sopranas) ir 
Mindaugas Gylys (baritonas). Dirigentas Kazys Kša-
nas. Nemokamai.

KLAIPĖDOS SENAMIESTYJE
03 04-5 d. 8-17 val. Kaziuko mugė. Kovo 4 d. 12 
val. Teatro aikštėje mugės atidarymas. 5 d. 12 val. 
bus apdovanoti piešinių konkurso „Aprenkim šven-
tiškai Kaziuką” dalyviai ir nugalėtojai. 

TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

25 d. 14 val. azerbaidžaniečių bendrijos „Azeris” 
organizuojamas renginys „XX amžiaus tragedija” 
genocido aukoms paminėti. Nemokamai.
26 d. 12 val. Užgavėnių šventė. Nemokamai.

LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
Kretingos g. 36

26 d. 11-15 val. Uodo šeimos turgelis. Įėjimas ne-
mokamas.
26 d. 18 val. Neufeldo auditorijoje Klaipėdos krikš-
čioniškas kitokio kino klubas kviečia į kino vakarą 
- žiūrėti filmą „Trečiasis stebuklas” (1999 m., rež. 
Agnieszka Holland). Svečias publicistas Tomas Viluc-
kas. Po filmo diskusija. Nemokamai. 

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

Veikia parodos: Jūratės Stauskaitės kūrybos par-
oda „Esu”; „Tradicijų ir pokyčių karta” - XX a. 10 
dešimtmečio Tapybos katedros studentų darbai 
iš VDA muziejaus fondų (abi iki 03 19 d.).
Fotografijos galerijoje veikia Lietuvos fotomeninin-
kų sąjungos Klaipėdos skyriaus parengta Vytauto 
Pletkaus fotografijų paroda „Iš nepraėjusios 
praeities” (iki 03 26 d.).

KLAIPĖDOS gALERIJA
Bažnyčių g. 6

Veikia grafikos dizainerės gražinos Eimanavičiū-
tės kūrybos darbų paroda „Minčių raštai” (iki 03 
16).

Filialas automobilių salone „Silberauto”,  
Vilniaus pl. 8, Sudmantų k., Klaipėdos r.

Veikia personalinė dailininko Mariaus Mindaugo 
Danio tapybos darbų paroda „Pajūrio peizažas” 
(iki 03 23).

KINAS
„FORUM CINEMAS”

Taikos pr. 61, PC „Akropolis”

„Emilija iš Laisvės alėjos” (LT, istorinis, N-13) - 
10.40, 15.30, 18.10, 20.50 val.
„Šuns tikslas” (dubl. liet., V) - 10.10, 11.10, 12.50, 
14, 16.40 val.
„Skambutis 3” (siaubo, N-13) - 10.30, 16.10, 
19.20, 21.50 val.
„Žaklina” (drama, biografinis, N-13) - 18.30 (vyks 
26, 28, 03 02 d.) val.
„Kova iki paskutinio kraujo lašo” (drama, N-13) 
- 18.30 (vyks 25, 27 d.) val.
„Liūtas” (drama, N-13) - 03 01 d. 18.30 val.
„Rammstein: Paris” (filmas-koncertas, N-13) - 
kovo 23 d. 18.30 val. (12 €)
„Zero 3” (LT, juodojo humoro komedija, N-18) - 
15.10, 17.20, 19.30, 21.40 val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių” (roman-
tinė drama, N-18) - 15.50, 18.40, 21.20 val.
„Lego Betmenas. Filmas” (dubl. liet., V) - 11.20 
val.; 3D: 13.45 val.
„Trenk kaip vyras” (veiksmo komedija, N-13) - 
20.30 val.
„Džonas Vikas 2” (veiksmo trileris, N-16) - 21.10 
val.
„Didžioji siena” (istorinis nuotykių, N-13) - 2D: 
12.50, 18 val.
„Balerina” (dubl. liet., V) - 13 val.
„Dainuok” (dubl. liet., V) - 2D: 13.15 val.
„Vajana” (dubl. liet., V) - 2D: 10.20 (vyks 25, 26, 28 
d.) val.
„Tūkstančiai mylių iki tavęs” (romantinė nuoty-
kių drama, N-13) - 15.20 val.

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

25 d. 17 val. Šeimos ekranai: „Panelė Rūgštynė” 
(Prancūzija, drama, 2016 m.). 19 val. Kino naujiena: 
„Broliai” (Norvegija,  dokumentika, 2016 m.).
26 d. 12 val. Sekmadienio animacija: „Trys didvy-
riai ir Jūrų caras” (Rusija, animacija, 2016 m., 
N-7).
03 01 d. 19 val. kino klubas „8 1/2”: „Tuščia tara” 
(rež. Jan Sverak, 2007 m.).
03 03 d. 19 val. Kino naujiena: „Patersonas” (JAV, 
drama, 2016 m., N-13).
03 04 d. 12 val. Šeštadienio animacija: „Trys didvy-
riai ir Jūrų caras” (Rusija, 2016 m., N-7). 17 val. 
Šeimos ekranai: „Panelė Rūgštynė” (Prancūzija, 
drama, 2016 m.). 19 val. Nepatogus kinas: „Irano 
reivas” (Šveicarija, dokumentika, 2016 m.).

MUZIEJAI
LDM PRANO DOMŠAIČIO gALERIJA

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

Veikia parodos: galerijos dailės studijos suaugu-
siems dalyvių paroda (iki 03 10); „Vytautas Ka-
šuba (1915-1997). Nematyti piešiniai” (iki 03 
01); „Tradicijos ir naujovės” (iki 04 03); „Pranas 
Domšaitis (1880-1965). Nematyti kūriniai” (iki 
04 23); „Nuostabioji žemė. Dailininkai Rytų 
Prūsijoje”, Dionyzo Varkalio kolekcija.

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS

Didžioji Vandens g. 2

Veikia Kintų Vydūno kultūros centro dviejų dalių 
paroda „E. V. Berbomas ir Kuršmarių vėtrungė 
emalio miniatiūrose”, parengta minint buvusio 
visų Kuršių marių žvejybos inspektoriaus Ernsto 
Vilhelmo Berbomo (1786-1865) 230-ąsias gimimo 
metines (iki 03 04).

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS
Smiltynės g. 3, tel. (8 46) 492250, 8 698 37299,  

el. p. ljm@muziejus.lt, www.muziejus.lt

Delfinų pasirodymai vasarį, kovą: penktadieniais 
12 val., šeštadieniais, sekmadieniais 12 ir 15 
val. 

PALANgOJE
„RAMYBĖS” KULTŪROS CENTRAS

Vytauto g. 35, tel. 8 648 46042

03 03 d. 20 val. „Delgres” - bliuzas iš Karibų.
03 04 d. 19 val. „Wind Collective” (JAV, Italija, 
Latvija). Už programos pakeitimus redakcija neatsako.


