
TREČIADIENIS, KOVO 29 D.
„Kultūros fabriko” kino  s

salėje 19 val. į kino klubo „8 1/2” 
ekranus sugrįžta prancūziška klasika 
- pristatomas Jacues Demy filmas „An-
gelų įlanka” (1963 m.). Žanas Furnjė, 
jaunas banko darbuotojas, su savo 
draugu Karonu nuolat žaidžia azarti-
nius žaidimus. Laimėjęs nemažą pinigų 
sumą žaisdamas ruletę, jis nusprendžia 
išvažiuoti atostogų į Nicą, ten įsimyli 
išsiskyrusią, vaiką auginančią Džeke. 
Nors moteris ir džiaugiasi Žano kom-
panija, tačiau ji nuolatos jam primena, 
jog jo aistra lošimams - liga, pavojinga 
jam ir jo karjerai. Tačiau nepaisydamas 
Džekės žodžių, Žanas ir toliau laiką 
leidžia lošimų namuose, sakydamas, 
jog ne lošimas iš pinigų yra jo aistra, o 
žaidimo jaudulys, kurio jam taip sunku 
atsisakyti...

KETVIRTADIENIS, KOVO 30 D.
Palanga  s nuo ketvirtadienio iki trečiadienio 

(balandžio 5-osios) pasidabins miesto vėliavomis 
ir visus vietos gyventojus bei svečius pakvies 
dalyvauti jau tradiciniu tapusio renginių ciklo 
„Palangos dienos” renginiuose. Jie prasidės 12 
val.  eisena nuo kurhauzo iki Nepriklausomybės 
aikštės, vėliavų pakėlimo ceremonija (Jūratės 
g.). 16 val. autobusų stotyje atidaroma Palan-
gos ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybos paroda 
„Palangos vėliava plevėsuoja”, o 17 val. viešojoje 
bibliotekoje (Vytauto g. 61) - Gražinos Oškinytės-
Eimanavičienės paroda  „Piliakalniai”. Penktadienį 
16 val. į Kurorto muziejų (Birutės al. 34A) visus, 
besidominčius istorija, kvies „Suneštinis muziejus”, 
17.30 val. ten pat bus pristatoma Aido Jurkšto kny-
ga „Lietuvos švyturių istorija”. „Palangos dienos” 
skirtos paminėti Palangos krašto prijungimą prie 
Lietuvos 1921 m. kovo 30 d., taip pat - miesto var-
do gimtadieniu vadinamą balandžio 5-ąją - dieną, 
kai 1253 m. Palanga paminėta Kuršo dalybų tarp 
Livonijos ordino ir Rygos vyskupo akte. 

PENKTADIENIS, KOVO 31 D.
Dramos teatre s  (Teatro g. 2) 18.30 val. premjera - P. Priažko „Juoda dėžutė”, rež. Darius Rabašauskas. 

Išskirtinis baltarusių 
dramaturgo kūrinio 
atributas - kalbėji-
mas apie šiuolaikinį 
žmogų, gyvenantį 
čia ir dabar. Žmogų, 
kalbantį šiuolaikine 
kalba - neretai in-
terneto nususinta, 
prisodrinta gatvės 
slengo, sakinių nuo-
trupomis arba keista 
„valdiška” puskalbe, 
kaip pjesės „Juoda 
dėžutė” personažai. 
Čia herojai paten-
ka į savotišką laiko 
kilpą ir persikelia iš 
dabarties į savo pa-
čių praeitį - mokyklą 
internatą. Jie bando 
„peržaisti” savo isto-
riją, tačiau žaidimas išeina kraupokas, kupinas neišsakomo nerimo ir nebylaus siaubo. Spektaklyje vaidina 
aktoriai Vaidas Jočys, Karolina Kontenytė, Justina Vanžodytė, Donatas Stakėnas, Jonas Baranauskas, Mikalojus 
Urbonas. „Kiekviename iš mūsų slypi juoda dėžutė, kurioje laikomi mūsų prisiminimai. Praeitis kartkartėmis 
sugrįžta ir mums yra tokia pat reali kaip ir dabartis”, - apie  premjerą sako spektaklio režisierius. 

Koncertų salėje s  18.30 val. festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris” kviečia paklausyti koncerto „Garsų 
kaskados”. Jame gros Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir bus paminėtas fortepijoninio trio „Kaska-
dos” 20-metis. Prie dirigento pulto stovės maestro Modestas Pitrėnas, kartu su M. Pitrėnu ir jo vadovaujamu 
orkestru pasirodys ne tik instrumentinis „Kaskadų” trio, bet ir vokalistų trio: Lilija Gubaidulina (sopranas), 
Ieva Prudnikovaitė (mecosopranas) bei Edgaras Davidovičius (tenoras). Pirmoje vakaro dalyje skambės ir A. 
Šenderovo baleto „Dezdemona” koncertinė versija. Antroji vakaro dalis bus skirta Dmitrijaus Šostakovičiaus 
muzikai. Solistai Lilija Gubaidulina, Ieva Prudnikovaitė ir Edgaras Davidovičius su Lietuvos nacionaliniu sim-
foniniu orkestru atliks D. Šostakovičiaus dainų ciklą „Iš žydų liaudies poezijos”. Šis ciklas - ne romansai ir net 
ne dainos, veikiau tai - gyvos dramatinės scenos, kuriose girdėti žydų liaudies, klezmeriškos intonacijos.

ŠEŠTADIENIS, KOVO 25 D.
„Kultūros fabrike”  s (Bangų g. 5A) 12 val. 

projekto „Jungtys” viešas pristatymas, į kurį kviečiami 
visi, neabejingi negalios temai, besidomintys muzi-
kos, judesio terapija, psichologija ir tiesiog norintys 
geriau pažinti save ir žmones, tarp kurių gyvename ir 
galbūt nepastebime. Visuomenės santykis su negalią 
turinčiais žmonėmis yra tapatus žmogaus santykiui 
su savo ribotumu, netobulumu, su tuo, kas mus ir 
daro žmonėmis. Taigi  „Jungtyse” per šokį, judesį, 
gyvą muziką, įvairių socialinių grupių susitikimą buvo 
gilinamasi į žmonių vidinius ir tarpusavio santykius, 
problematiką bei konfliktus. Pristatymo metu bus ro-

domas projektą pristatantis dokumentinis filmas, suteikta galimybė išbandyti užsiėmimą patiems, skambant 
Lino Švirino atliekamai muzikai. Projektą rengė ir vykdė šokio teatras „Padi Dapi Fish”, bendradarbiaudamas 
su neįgaliųjų centru „Klaipėdos lakštutė”, ir kūno judesio terapijos praktikė Dovilė Binkauskaitė.

Koncertų salėje s  (Šaulių g. 36) 20 val. Ali-
nos Orlovos koncertas. Lietuvoje muzikinę karjerą 
pradėjusi ir pasaulyje išgarsėjusi išskirtinio balso 
savininkė po pertraukos grįžta tam, kad pakviestų 
jus į meilę bei šilumą skleidžiantį koncertą. Dešim-
ties metų muzikinę karjerą skaičiuojanti atlikėja 
po ilgesnės pertraukos pernai išleido trečiąjį savo 
albumą „88”.  Aliną Orlovą jos muzikos gerbėjai 
dievina už svajingą, lyrišką, ramią, bet teatrališką 
atmosferą, o jos vokalo tembro nesumaišysi su 
niekuo kitu. Alina labai laukia savo pasirodymų 
Lietuvoje ir net nebando slėpti, kad jie - kitokie 
negu užsienio scenose. Ypatingi. „Čia susirenka savi 
žmonės, atrodo, kad visų akys jau kažkur matytos, 
todėl visada labiausiai jaudinuosi grodama būtent Lietuvoje. Publika labai dėmesinga, reaguoja į emocijas ir 
mano atliekamą muziką, nes supranta žodžius, įsiklauso į dainų tekstus. Tikrai labai laukiu šio koncerto, nes 
tiesiog be proto pasiilgau savų žmonių...” - atvirauja atlikėja.

„Kultūros fabrike” s  
19 val. Klaipėdos jaunimo te-
atro spektaklis antiopera „Pa-
moka”, kompozitorius Giedrius 
Kuprevičius (pagal to paties 
pavadinimo Eženo Jonesko 
pjesę). Pagrindinė kūrinio idė-
ja - bendravimo neįgalumas, 
kalbos, kaip bendravimo prie-
monės, neigimas. Antioperoje 
absurdu perteikiama bepras-
mybė, kuria apibrėžiama vis-
kas, kas prieštarauja sveikam 
protui ir nusistovėjusioms 
vertybėms. Klaipėdos jaunimo 
teatro repertuare „Pamoka” 
išsiskiria stilizuota aktorių 
vaidyba, vizualiniais bei garsi-
niais sprendimais. Antioperos 

kūrybinė komanda (scenografė Renata Valčik, dirigentė Evelina Lozdovskaja, vaidina Donatas Želvys, Rugilė 
Latvėnaitė, Marija Žemaitytė ir kt.) sceninį veiksmą atriboja nuo realizmo ir perkelia žiūrovą į kitą - absurdo 
- plotmę. Unikalus kūrinys pristatytas minint kompozitoriaus G. Kuprevičiaus 70-ąjį jubiliejų.

SEKMADIENIS, KOVO 26 D.
Žvejų rūmuose s  (Taikos pr. 70) 

12 val. jaunimo teatro „Be durų” linksma 
muzikinė istorija vaikams Česlovo Nava-
kausko pasakos motyvais „Pasaka apie 
Senbernarą ir katytę Fėją”, rež. Angelė 
Juškevičienė. Ar tau kada buvo atėjusi į 
galvą mintis, jog kažkur už tolimų jūrų ir 
miškų yra stebuklingas pasaulio kraštas, 
kur baigiasi ne tik žemė ir vandenys, bet 
ir visi rūpesčiai. Jei smalsu sužinoti, koks 
tai stebuklingas kraštas, ateikite į kupiną 
nuotykių spektaklį, kuriame skamba 
smagi muzika, daug šokių ir spalvingos 
dekoracijos. Tarptautinės teatro dienos 
proga žiūrovų lauks daug siurprizų ir 
malonių atrakcijų: veiks grimo kambarys, vyks „Laimingos kėdės” loterija, žiūrovai galės nusifotografuoti su 
spektaklio personažais, pasivažinėti spektaklyje naudojamu transportu.

Muzikiniame teatre s  (Danės g. 19) 13 val. choreografės Giedrės Zaščižinskaitės šokio spektaklis visai 
šeimai „Skaičiai”. Tai nuoširdi istorija apie Nulio kelionę po skaičių šalį, kurioje jis ieško tikrųjų draugų, taip pat 
keliauja ir savęs pažinimo link. Tai šokio pasakojimas apie vienatvę, meilę ir draugystę. Scenoje perteikiama 
istorija, supažindinanti žiūrovus ne tik su skaičiais, bet ir su jausmų, emocijų įvairove. Svarbiausioji visų Šokio 
teatro ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos bendrų spektaklių dalis - jaunieji artistai. Scenoje šoka 
net 35 mažieji čiurlioniukai. 

PIRMADIENIS, KOVO 27 D.
Koncertų salėje s  18 val. koncertas 

„Skaniausias kokteilis”. Operetės spektaklis - tai 
nuostabus vakaras, kurį turėsite progą praleisti 
su pačiomis linksmiausiomis įvairių pasaulio 
operečių ištraukomis. Tai spektaklis, kurio siu-
žete surasite ir žavingus personažus, ir meilės 
trikampius, ir netikėtas intrigas. Spektaklio 
kūrėjai pasistengė šį operetės spektaklį paruošti 
taip, kad visą vakarą nuo jūsų veido nedingtų 
šypsena. Juolab  kad personažus įkūnys vieni 
populiariausių šių dienų dainininkų: Ona Kolo-

bovaitė, užburianti nuoširdumu ir muzikalumu, Liudas  Mikalauskas kaip visuomet įžengs į sceną pasiruošęs 
atiduoti visą savo širdį, Egidijus Bavikinas netruks įrodyt, kad jo personažai išsiskiria ypatingu gyvybingumu. 
Koncertui akompanuoja visos Lietuvos pamiltas televizijos projektų dirigentas, sugebantis savo humoro 
jausmu suteikti muzikai ypatingą spalvą, - Vytautas Lukočius.

Šeštadienis  2017 03 25
Dienraščio “Vakarų ekspresas”  laisvalaikio priedas.  Daugiau laisvalaikio skaitinių - www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/renginiai/

Organizatorių ir “Vakarų ekspreso” archyvo nuotr.

laisvalaikio  gidas
"vakarų ekspresas" 13"vakarų ekspresas"12

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

30 d. 18.30 val. P. O. Enquisto „Lūšies valanda”.
31 d. 18.30 val. premjera - P. Priažko „Juoda dė-
žutė”.
04 02 d. 12 val. S. Maršako „Katės namai”. 17 val. 
A. Juozaičio „Karalienė Luizė”.
04 06, 7 d. 18.30 val. G. Grajausko „Pašaliniams 
draudžiama”.

Teatro svečiai

30 d. 18.30 val. Klaipėdos jaunimo teatro spek-
taklis „Šauktiniai”.
04 05 d. 18.30 val. Klaipėdos jaunimo teatro po-
jūčių teatro spektaklis „Akmuo vanduo geluonis”.

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

25 d. 18.30 val. neapolietiškų dainų vakaras.
26 d. 13 val. šokio spektaklis „Skaičiai”.
31 d. 18.30 val. miuziklas „Smuikininkas ant 
stogo”.
04 01 d. 18.30 val. muzikinė komedija „Šounuo-
lynas”.
04 02 d. 12 val. muzikinė pasaka vaikams „Ver-
palų pasakos”.
04 04 d. 11 val. opera „Livjeta ir Trakolas”. 

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

25 d. 12 val. „Kas tu?”
26 d. 12 val. „Vištytė ir gaidelis”.
04 01 d. 12 val. „Arbatėlė”.
04 02 d. 11 ir 12 val. „Sapnų pasakėlė - vande-
nynas”.

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.

XLII festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris”

Kovo 29 - balandžio 21 d.

29 d. 18.30 val. „Klasikos fontanai”. Klaipėdos 
kamerinis orkestras. Solistas Lukas Geniušas (for-
tepijonas, Lietuva-Rusija).
31 d. 18.30 val. „Garsų kaskados”. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Solistai: Lilija 
Gubaidulina (sopranas), Ieva Prudnikovaitė (me-
cosopranas), Edgaras Davidovičius (tenoras). For-
tepijoninis trio „Kaskados”.
04 05 d. 18.30 val. „Vandens spalva”. Orkestras 
„Sinfonietta Riga” (Latvija). Solistas Arvydas 
Kazlauskas (sopraninis, altinis, baritoninis sakso-
fonai).

Kiti renginiai

25 d. 20 val. Alinos Orlovos koncertas.
27 d. 18 val. operetės spektaklis „Skaniausias 
kokteilis”.
28 d. 18 val. humoro šou „Buvusių moterų reika-
lai 2”.
04 02 d. „Domino” teatro premjera „Vyras po 
padu”. 

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 

26 d. 12 val. Tarptautinei teatro dienai - jauni-
mo teatro „Be durų” muzikinis spektaklis vaikams 
„Pasaka apie Senbernarą ir katytę Fėją”. 17 val. 
Maskvos Aleksejaus Rybnikovo teatro roko opera 
„Junona ir Avos”.

28 d. 19 val. Rusijos linksmųjų ir išradingųjų 
klubo komandos  „ГородЪ ПятигорскЪ” koncer-
tas.
30 d. 18 val. cirko kolektyvas „Argo” (Ukraina). 
„Anos ir Elzos nuotykiai pasakų karalystėje”.
04 01 d. 15 val. XI šalies šokių festivalis-konkur-
sas „Norim kilt 2017”.
04 04 d. 19 val. kūrybinio susivienijimo „Tele-
teatr” spektaklis pagal T. Viljamsą „Mėlyna rožė, 
arba Stiklinis žvėrynas”.
04 05 d. 12 ir 19 val. Klaipėdos pilies teatro 
premjera H. Levino epatažinė komedija „Vienišiai 
ir vienišės”.
I a. fojė veikia VDA Klaipėdos fakulteto grafi-
nio dizaino programos diplomantų plakato 
paroda „Tarptautinis gatvės teatrų festivalis 
„Šermukšnis 2017”.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

25 d. 14 val. tradiciniai giedojimai „Giedame 
Žemaičių Kalvarijos kalnus”. Folkloro ansamblis iš 
Sedos „Remolee”, ved.  kun. dr. S. Stumbra.

Edukacinės dirbtuvės šeimoms. 25 ir 04 08 d. 
10 val., 30 ir 04 06 d. 17.30 val. „Margučių 
marginimas vašku”. 04 07 d. 17 val. „Lizdelis 
Velykų zuikio dovanoms”. Mokama, vietų skaičius 
ribotas. Registracija, inf. tel. (8 46) 312113.
04 01 d. 12 val. Lietuvos vaikų ir moksleivių 
– lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso 
„Tramtatulis” regioninis turas.
Pirmadieniais 10 ir 11 val. „Tradicinės lopši-
nės ir žaidinimai” besilaukiančioms ir kūdikius 
auginančioms šeimoms. Registruotis tel. (8 46) 
312113.
Antradieniais 18 val. tradicinių dainų klubas.
Ketvirtadieniais 19 val. tradicinių šokių klubo 
„Vožinis”.
Veikia tautodailininkės, meno kūrėjos Jūratės 
Buožienės autorinė tekstilės darbų paroda 
„Dingę prūsai” (iki 04 23).

BENDRUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48, tel. (8 46) 410562

31 d. 18 val. šokių vakaras senjorams. Dalyvauja 
Arvydas Buškus. (Bilietai 2 €, prieš renginį).

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

25 d. 11-15 val. Uodo šeimos turgelis.
04 01 d. 11 val. mados ir dizaino mugė „Design 
for life”. Nemokamai.

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

25 d. 12 val. projekto „Jungtys” pristatymas. 
Nemokamai. 14.30-18.30 val. kuksando se-
minaras su ambasadoriumi, keliautoju, alpinistu 
Algirdu Kumža (registruotis el. p. kuksando@
gmail.com). 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro 
spektaklis antiopera „Pamoka”.
26 d. 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro spekta-
klis vaikams „Voro vestuvės”. 
04 01 d. 10 val. Tiesiausias kelias į sėkmę. Gie-
driaus Drukteinio seminarų ciklas.

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

25 d. 12-15 val. istorinių komiksų kūrybinės 
dirbtuvės „Klaipėda: XX a.”, lektoriai - istorikas 
Klaidas Perminas ir grafikė Lina Itagaki (nemoka-
mai, dalyvių skaičius ribotas, būtina registracija 
el. p. inga@kkkc.lt, tel. 8 618 14506).

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

28 d. 17 val. Renginių salėje vokalinės muzikos 
vakaras. Dainuos Marius Balsys ir Oksana Soko-
lova.

29 d. 10 val. Vokiškų leidinių bibliotekoje (III a.) 
mokymai „2016 metų pajamų deklaravimas”. VMI 
specialistai suteiks informacijos apie pajamų de-
klaravimo naujoves, padės pateikti deklaracijas. 
Turėti prisijungimo kodus prie asmeninės banki-
ninkystės arba VMI suteiktas elektroninio dekla-
ravimo priemones. Inf. el. p. info@klavb.lt, tel. (8 
46) 410345.
29 d. 17 val. Konferencijų salėje Aido Jurkšto kny-
gos „Lietuvos švyturių istorija” sutiktuvės.
29 d. 17.30 val. bibliotekos kavinėje „Pauzė” ren-
ginys „Trečiadienį „Pauzėje” skaitoma be pauzių”. 
Savo kūrybą pristatys Lilija Kulešienė.
30 d. 17.30 val. III a. hole atidaroma LCC tarp-
tautinio universiteto parengta fotografijų 
paroda iš jazidų gyvenimo Khanke stovyklo-
je Irake. 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Turgaus g. 8

Nemokamos edukacinio projekto „Krašto ženklai” 
paskaitos. 04 06 d. 17 val. paskaita „Regionaliz-
mas tapyboje. Regionalistai vakar ir šiandien”. 04 
13 d. 17 val. paskaita-diskusija „Vakarų Lietuvos 
krašto savitumas ir istorinio atvaizdo interpretaci-
ja tapyboje: krašto istorijos ir meno sankirta”. 04 
20 d. 17 val. paskaita „Plenero tapyba. Tikslai, 
principai ir technika”. Paskaitose laukiami visi, 
neabejingi dailei ir krašto istorijai, norintys pagi-
linti žinias, įgyti praktinių įgūdžių. Lankę paskaitas 
galės registruotis į praktinius užsiėmimus, vyk-
siančius gegužės-liepos mėn. Girulių bibliotekoje 
-bendruomenės namuose ir plenero sąlygomis 
Giruliuose (pasitelkiant skirtingas technikas bus 
kuriami dailės darbai).

KLAIPĖDOS MARIJOS TAIKOS  
KARALIENĖS BAŽNYČIA

Rumpiškės g. 6

Gavėnios metu bažnyčioje eksponuojama Turino 
drobulės kopija, manoma, tai autentiškas Jėzaus 
įkapių audeklas. 31 ir 04 07 d., po vakaro šv. 
Mišių, 18.30 val. miestiečiai kviečiami atvykti į 
aiškinamuosius susitikimus. Dėl atskiro susitikimo 
(grupėms, mokyklų klasėms) kreiptis į bažnyčios 
raštinę, tel. (8 46) 410120. Drobulę kasdien galima 
apžiūrėti 7.30-18.30 val. 

LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
Neufeldo auditorija, Kretingos g. 36

04 03 d. 18 val. susitikimas su filosofijos mokslų 
daktare, VDU lektore, radijo laidų vedėja Brone 
Gudaityte, tema „Apie vidinę jėgą gyvenimo sun-
kumuose”.

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

Veikia parodos: jubiliejinė Edvardo Malinausko 
tapybos darbų paroda „gyvenimo pėdos prie 
Baltijos”; Aurimo Anuso kūrybos darbų paroda 
„Memel-Klaipėda. Lėta eiga. Slow speed” 
(abi iki 04 15).
Fotografijos galerijoje veikia Vytauto Pletkaus 
fotografijų paroda „Iš nepraėjusios praeities” 
(iki 03 26).

BAROTI gALERIJA
Didžioji Vandens g. 2

Veikia Vaidoto Janulio (Šiauliai) kūrybos darbų 
paroda „Dvinsko tvirtovės dienoraštis”, skirta 
autoriaus 60-mečiui (iki 04 05).

KLAIPĖDOS gALERIJA
Bažnyčių g. 6

Veikia suaugusiųjų dailės studijos paroda „Na-
tiurmortai” (iki 04 13).

ŽEMAITIJOS DAILININKŲ  
SĄJUNgOS gALERIJA

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

Veikia tapytojo Algirdo Zibalio (Šiauliai) akvare-
lių paroda „Išbarstytos tylos” (iki 04 12).

KINAS
„FORUM CINEMAS”

Taikos pr. 61, PC „Akropolis”

„gyvybė” (fantastinis trileris, N-13) - 16.10, 

18.10, 21.40 val.
„Patruliai” (veiksmo komedija, N-16) - 16, 
18.30, 20.50 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis” (dubl. liet., V) 
- 3D: 26 d. 13 val.
„Kino pavasaris 2017” - iki balandžio 6 d. 
www.forumcinemas.lt
„gražuolė ir Pabaisa” (drama, šeimos, N-7) - 
3D: 13 (nevyks 26 d.), 18.50 val.; 2D: 10.10, 15.55 
val.
„Priešnuodis gyvenimui” (mistinis trileris, 
N-16) - 20.40 val.
„Laimingas bilietas” (veiksmo komedija, Rusi-
ja, N-13) - 21.20 (vyks 25, 27, 29 d.) val.
„Kongas: kaukolės sala” (veiksmo, nuotykių, 
N-13) - 3D: 12.45 val.; 2D: 10.20 (nevyks 25, 26 
d.), 15.20, 18 val.
„Ričis Didysis” (dubl. liet., V) - 2D: 10.40, 13.50 
val.
„Emilija iš Laisvės alėjos” (LT, istorinis, N-13) - 
10.30, 15.30, 18.40 val.
„Loganas. Ernis” (drama, N-16) - 21.20 (vyks 
26, 28, 30 d.) val.
„Šuns tikslas” (dubl. liet., V) - 10.50, 13.30 val.
„Lego Betmenas. Filmas” (dubl. liet., V) - 
11.20, 13.10 val.
„Dainuok” (dubl. liet., V) - 2D: 10.20 (vyks 25, 
26 d.), 12.50 val.
„Skambutis 3” (siaubo, N-13) - 20.50 val.
„Liūtas” (drama, N-13) - 15.15 (vyks 27, 28, 29, 
30 d.) val.

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

25 d. 12 val. Kino pavasaris: „Palaukit mūsų!” 
(Vokietija,  dokumentika, 2016 m.). 17 val. 
Šeimos ekranai: „gražuolė ir Pabaisa” (JAV, 
nuotykių, fantastinis, 2017 m.). 19 val. Kino nau-
jiena: „Francas” (Prancūzija, Vokietija, drama, 
2016 m.).

26 d. 12 val. Kino pavasaris: „Moliūgėlio gyve-
nimas”  (Šveicarija, Prancūzija, animacija, 2016 
m., N-7).
28 d. 19 val. Išankstinė premjera: „Apsimetė-
liai” (Estija,  Latvija, Lietuva, drama, 2017 m., 
N-13).
29 d. 17 val. „Women Go Tech” seansas: „Dream, 
girl”. 19 val.  kino klubas „8 1/2”: „Angelų įlan-
ka” (rež. Jacues Demy, 1963 m.).
30 d. 19 val. Kino naujiena: „gražiosios Aran-
chueso dienos” (Prancūzija, Vokietija, drama, 
2016 m., N-16).

MUZIEJAI
KLAIPĖDOS LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12, tel. 410413, 410417

26 d. 12 val. muziejaus kiemelyje bus minimos 
keturios pavasario šventės: Pavasario lygiadienis, 
Žemės diena, Žemės valanda, Paukščių diena. 
Vyks varpų muzikos koncertas, 12.30 val. Edu-
ardo Balsio menų gimnazijos fortepijoninio trio 
„Trys M” pasirodymas, 13 val. inkilų gaminimas, 
dekoravimas ir įkėlimas. Nemokamai.

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

el. p. info.domsaitis@zebra.lt

Veikia parodos: Lietuvos ir Latvijos vaikų ke-
ramikos darbų paroda „Odė žemei” (iki 04 02); 
„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 paroda „Paskutinei kartai, pasirinku-
siai audrą”, skirta pirmosios Klaipėdos miesto 
tarybos veiklai atminti (iki 04 08). Už programos pakeitimus redakcija neatsako.


