
Etnokultūros centras s  13 val. kviečia 
į senamiestyje įsikursiantį visiems atvirą Zuikio 
kiemą (Mažosios Lietuvos muziejaus kiemeliai, 
Didžioji Vandens g. 2). Tradicinėje Mažųjų Vely-
kėlių šventėje laukiami visi, norintys nuotaikingai 
ir turiningai praleisti sekmadienio popietę. Ne-
pamirškite margučio, - su jais galėsite dalyvauti 
tradiciškiausio margučio rinkimuose, margučių 
ridenimo varžytuvėse. Tradicinių liaudies žaidimų 
erdvėje maži ir dideli dalyvaus rungtyse, estafetėse, 
o patys aktyviausi bus apdovanoti velykinio zuikio 
skanėstais. Sūpynės - dar viena tradicinė šventės 
pramoga - kuo stipriau ir aukščiau supsimės, tuo 
sveikesni ir laimingesni visus metus būsime. Zuikio 

kieme veiks jomarkėlis. Pavasariška nuotaika dalinsis folkloro ansamblis „Smeltužė”, vaikų folkloro   kolektyvas 
„Pupos”, Etnokultūros centro kolektyvai „Kuršiukai”,  „Alkiukai”, „Vorusnėlė”. Pasimatykime Zuikio kieme!

Dramos teatre s  (Teatro g. 2) 17 val. 
paskutinį kartą teatro scenoje - M. Gavrano 
„Poros”, rež. Ramunė Kudzmanaitė. Ena ir 
Drago nebegali pakęsti vienas kito, tačiau 
priversti atostogauti kartu ir kęsti savo 
neištikimybės pasekmes, kurios netikėtai 
sufleruoja graudžiai komišką jų santykių 
sprendimą. O štai Franjo ir Ranką išskiria 
sugedęs kompiuteris, bet apsilankęs kom-
piuterių meistras Vlado prikelia ir kompiute-
rį, ir Ranką naujam gyvenimui. Policininkas 
tėvas trukdo dukteriai draugauti su vaikinu 
ir nusamdo savo kolegą policininką, kad juos 
sektų, tačiau netikėtas posūkis tėvo ketini-
mus sužlugdo. O štai ligoninėje matome 
dar vieną porą - vyras bandė nusižudyti, nes 
nebegalėjo išpildyti žmonos lūkesčių, tačiau, nepavykus savižudybei, jam tenka stoti akistaton su žmona, 
kuri stulbina ir savo vyrą, ir žiūrovus. Savąjį gyvenimą, panašų į paradoksalią mozaiką, bando suvaldyti poros, 
porų draugai ir priešai. Galop paaiškėja, kad visa ta santykių raizgalynė tampriai tarpusavyje susijusi...

PIRMADIENIS, BALANDŽIO 24 D.
Koncertų salėje s  (Šaulių g. 36) 

18.30 val. violončelininko Andrei Ionita 
koncertas. Vienas ryškiausių šiandie-
nos violončelininkų, paskutiniojo tarp-
tautinio P. Čaikovskio violončelininkų 
konkurso aukso medalio laimėtojas 
pasirodys su pianistu Kasparu Uinsku. 
Muzikantai kartu koncertuos pirmą 
kartą. „Kuomet išgirdau šį atlikėją, 
buvau priblokštas jo talento ir mu-
zikalumo. Džiaugiuosi, kad atsirado 
galimybė mums groti kartu. Su tokio 
lygio scenos partneriu, kurio neriboja 

techninės galimybės ir kuris jaučia absoliučią muzikinę laisvę, gali kurti ir pasiekti muzikines aukštumas”, - sako 
K. Uinskas. A. Ionita griežia 1671 m. Giovannio Battistos Rogerio violončele. A. Ionita sukėlė tikrą sensaciją P. 
Čaikovskio  violončelininkų konkurse, po kurio jis kviečiamas koncertuoti prestižiškiausiose koncertų salėse 
visame pasaulyje. Violončelininkas išrinktas BBC „Naujosios kartos” atlikėju 2016-2018 m.

ANTRADIENIS, BALANDŽIO 25 D.
Koncertų salėje s  18 val. Martyno Levickio 

koncertas, vadinamas ekstremaliu klasikos pliūpsniu. 
Ar kada nors pagalvojote, kokios neišmatuojamos yra 
akordeono galimybės ir kaip gaiviai šio instrumento 
dėka gali suskambėti puikiai atpažįstamos klasikinės 
kompozicijos? Atraskite visa tai jungdamiesi į kvapą 
gniaužiantį klasikos potyrį su Martynu Levickiu bei 
styginių kvartetu. „Akordeonas - modernus instru-
mentas. Jis taip ištobulintas, kad tinka pačiam įvairiau-
siam repertuarui”, - sako Martynas ir šiame koncerte 
kviečia jus įsitikinti, jog jo valdomam instrumentui 
neegzistuoja jokie tabu! Programoje - W. A. Mozartas, 
A. Vivaldi, J. Brahmsas ir kt. 

TREČIADIENIS, BALANDŽIO 26 D.
„Kultūros fabriko” kino salėje  s (Bangų g. 5A) 19 val. kino klubas „8 1/2” kviečia į Julio Medemo 

filmą „Raudona voveraitė” (1993 m., Ispanija). Tai istorija apie jauną moterį, bėgančią nuo savo vyro. Per ava-
riją ji netenka atminties, o ją radęs atsitiktinis vyrukas prisistato jos mylimuoju. Tarp šių žmonių užsimezga 
nepaaiškinamas magiškas ryšys. Vyrukas įtaria, kad moteris tik dedasi nieko neprisimenanti, tačiau leidžiasi 
į intrigas, kurios geruoju herojams nesibaigia... Ispaniškas temperamentas ir dvasia, ypatinga technika 
perteiktos jausenos neleidžia abejoti filmo režisieriaus genialumu, aptinkamu visuose filmuose, kuriems jis 
pats rašo scenarijus.

PENKTADIENIS, BALANDŽIO 28 D.
Koncertų salėje s  19 val. kon-

certas „Dainos teatras nežino iš 
anksto kas bus”. Nuo legendinio, 
Vytauto Kernagio suburto Dainos 
teatro atsiradimo praėjo 30 metų. Per 
šį laiką užaugo nauja, visiškai kitomis 
sąlygomis brendusi klausytojų karta, 
neturėjusi galimybės gyvai išgirsti ir 
pamatyti originalios grupės pasiro-
dymų. Praėjus trisdešimčiai metų, 
naujoji Dainos teatro programa skirta 

tiek jaunajai auditorijai, kuri, tikėtina, yra mažiau susipažinusi su Dainos teatro veikla ir kūryba, tiek vyresnei 
kartai, galinčiai palyginti tuometinę ir dabartinę programas. Kartu su Dainos teatro kūrėjais Ilona Balsyte ir 
Andriumi Kulikausku projekte dalyvauja Aidas Giniotis ir Saulius Bareikis. Koncerte naujai skambės dainos 
„Santechnikas iš Ukmergės”, „Kaip gražu miške”, „Širdelė”, „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj” bei daugelis kitų, iki 
skausmo žinomų dainų.

ŠEŠTADIENIS, BALANDŽIO 22 D.

Senamiestyje  s - Lietuvos skautijos pavasario šventė „Senamiesčio jūrmylė”. Nuo 9 val. prie Marijos 
Taikos Karalienės bažnyčios vyks registracija, 10 val. šv. Mišios. 10.45 val. pajudės eisena į Teatro aikštę, ten 
11.30 val. - rikiuotė. 12.30 val. numatoma veikla Smiltynėje, 15.30 val. - senamiestyje, 17.30 val. koncertas. 
Lietuvos skautija kiekvieną pavasarį švenčia skautų globėjo šv. Jurgio dieną. Šiemet Klaipėdos krašto vadovai 
suburs krašte daugiau nei 1500 skautų iš visos Lietuvos ir pristatys jiems uostamiestį, jo apylinkes bei šio 
krašto tradicijas. Šventės pavadinimas „Senamiesčio jūrmylė” išduoda, kad skautus sutikti galėsite visur - nuo 
senamiesčio iki pat jūros. Skautas, duodamas įžodį, pasižada kasdien padaryti bent vieną gerą darbą, todėl 
visi šventės dalyviai renginį pradės prisidėdami prie akcijos „Darom 2017” Smiltynėje. Norėdami atskleisti 
Klaipėdos - jūrinio miesto - dvasią, organizatoriai pakvies jaunesniuosius skautus apsilankyti Lietuvos jūrų 
muziejaus organizuojamuose edukaciniuose užsiėmimuose.

Akcija „Darom 2017” s  
prasidės 10 val. Trečius metus iš 
eilės bus valomas ir Danės upės 
dugnas bei pakrantės nuo senosios 
gelbėjimo stoties iki Biržos tilto, pa-
sitelkus profesionalių narų pagalbą. 
Kasmet noriai prie „Darom” koman-
dos prisideda Vakarų (jūros) šaulių 
3-ioji rinktinė, Valerijaus Krisikaičio 
narų mokykla, KU Povandeninių 
tyrimų centro, Klaipėdos apskrities 
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, 
antiteroristinių operacijų rinktinės 
„Aras”, Klaipėdos teritorinės mui-
tinės narai. Visi tvarkymosi taškai 
skelbiami www.mesdarom.lt pus-
lapyje ir Klaipėdos miesto savival-
dybės svetainėje (www.klaipeda.lt). 

Organizatoriai primena, kad surinktos atliekos, kurios turi būti sudėtos į akcijos raudonos spalvos maišus, bus 
išvežtos tik iš užregistruotų taškų. Yra numatyta sutvarkyti per 60 vietų, tačiau žmonės pastebi netvarkingas 
teritorijas, jas registruoja ir imasi iniciatyvos jas sutvarkyti, todėl taškų skaičius - negalutinis.

Naujojoje apaštalų bažnyčioje s  (Taikos pr. 72, šalia Žvejų  rūmų) 12 val. sakurų dovanojimo 
Klaipėdai ir pirmųjų sakurų sodinimo šventė. Šventinę nuotaiką padės kurti dainininkai Violeta ir Vilius 
Tarasovai, mišrus choras „Cantare”, folkloro kolektyvas „Kuršių ainiai”. Sakuras miestui dovanoja Aleksandro 
Stulginskio universiteto 53-iosios laidos miškininkai, švenčiantys universiteto baigimo 25-metį ir daugelio iš 
jų 50-mečius. Sakurų alėją, o gal netgi būsimą sakurų parką pavyks sukurti tuo gražesnį, kuo daugiau žmonių 
prie to prisidės. Kurkime gražesnę Klaipėdą kartu!

„Švyturio” arenoje s  
(Dubysos g. 10) 20 val. kon-
certinis turas „Scenos legenda 
Ovidijus Vyšniauskas - 60”. Po 
sėkmingų jubiliejinių koncertų 
O. Vyšniauskas kviečia ištikimiau-
sius klausytojus savo 60 metų 
jubiliejų paminėti kartu. Per dau-
giau nei 40 metų scenoje išskirti-
nio balso tembro savininkas yra 
išleidęs dešimtį solinių albumų, 
koncertavęs visoje Lietuvoje ir su 
savo dainomis aplankęs pusę pa-
saulio. Kompozitorius ir liaudies 
dainų aranžuotojas, kurio dainas 
dainuoja garsiausi Lietuvos atlikėjai, savo ištikimiems gerbėjams padovanos pačias geriausias akimirkas, 
pristatys naujausias dainas ir dainuos žymiausius savo hitus. Scenoje Ovidijui akompanuos charizmatiškasis 
dirigentas Vytautas Lukočius ir jo vadovaujamas orkestras „Vilniaus sinfonietta”. Kartu su atlikėju šventę kurs 
ritmo grupės muzikantai ir kviestiniai, kol kas paslaptyje laikomi renginio svečiai. Atlikėjas nuoširdžiai atsi-
liepia apie savo klausytojus: „Be galo jiems esu dėkingas ir laimingas. Aš turiu juos, tai mano svajonės, mano 
jūros, pilys, mano milijonai. Esu laimingas, kad galiu dainuoti.”

SEKMADIENIS, BALANDŽIO 23 D.
Lėlių teatre s  (Vežėjų g. 4) 11 ir 12 val. 

„Sapnų pasakėlė. Diena/naktis” - 1 dalis iš 
spektaklių ciklo kūdikiams „Miego pagalvė-
lės - sapnų pasakėlės”, skirta kūdikiams nuo 
2 mėn. ir vaikams iki 3 m. Trys spektakliai 
apie mus supančią aplinką: dangų, vandenį, 
žemę. Kiekvienoje serijoje skirtingą stichiją 
atskleidžia vis kitoks siužetas, forma, vizu-
alinis sprendimas, atmosfera. Pirmoji serija 
„Sapnų pasakėlė - diena/naktis” pasakoja 
apie dangaus gyventojus: saulę, debesis, 
lietų, paukščius, vaivorykštę... „Sapnų pa-
sakėlės” - atmosferiniai spektakliai. Jų metu 
žiūrovai įtraukiami į spektaklio veiksmą, vis-
ką stebi iš arti ir turi galimybę prisiliesti prie 
objektų. Šio projekto tikslas - ugdyti lėlių 
teatro žiūrovus nuo kūdikystės ir užpildyti 
patiems mažiausiems vaikams iki trejų metų 
skirtų renginių spragą.

Šeštadienis  2017 04 22
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

22 d. 18.30 val. S. Mrožeko „Petro Ohėjaus kan-
kinystė”.
23 d. 17 val. paskutinį kartą teatro scenoje - M. 
Gavrano „Poros”.
26 d. 18.30 val. A. Juozaičio „Karalienė Luizė”.
28 d. 18.30 val. paskutinį kartą teatro scenoje - 
N. Saimono „Saugokite Florą”.

Teatro svečiai

28 d. 18.30 val. „Rūke”. „House of Puglu”. 
29 d. 18.30 val. „vakaras P”. „House of Puglu”. 

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

23 d. 12 val. muzikinis spektaklis vaikams „Pasa-
ka be pavadinimo”.
28 d. 18.30 val. teatralizuotas koncertas „Ro-
mansų vakaras”.

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

22 d. 12 val. „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelio-
nė”.
23 d. 11, 12 val. „Sapnų pasakėlė. Žemė”.

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.

Kiti renginiai

23 d. 14 ir 18 val. humoro šou „Buvusių moterų 
reikalai”. 
24 d. 18.30 val. violončelininko Andrei Ionita 
koncertas.
25 d. 18 val. Martyno Levickio koncertas.
27 d. 18 val. „Domino” teatro premjera „Žaidimas 
nebaigtas”. 
28 d. 19 val. Dainos teatro 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 

23 d. 19 val. Maskvos J. Vachtangovo teatro spek-
taklis G. Kanovičiaus romanų motyvais „Nusišyp-
sok mums, Viešpatie”.
05 04 d. 19.30 val. Alos Duchovos šou baletas 
„Todes”. Nauja programa „Mes”.

BENDRUOMENĖS NAMAI

Debreceno g. 48, tel. (8 46) 410562,  
bendruomene@zvejurumai.lt

22 d. 11 val. Klaipėdos pagyvenusių žmonių 
asociacijos kolektyvų koncertas „Dainos ir jūros 
pašaukti”. Viešnia - Birutė Petrikytė. Nemokamai.

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

22 d. 20 val. koncertinis turas „Scenos legenda 
Ovidijus Vyšniauskas - 60”.
23 d. 15.45 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Nep-
tūnas” - Alytaus „Dzūkija”.
26 d. 18.15 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Nep-
tūnas” - „Šiauliai”.

„KULTŪROS FABRIKAS”

Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

23 d. 12 val. šokių mokyklos „Coda” šokio spekta-
klis vaikams „Pagauk tamsą”.
23 d. 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis 
vaikams „Knygų personažai atgyja”.

26 d. 18 val. Lietuvos ir užsienio šalių aukštųjų 
mokyklų šokio studijų programų studentų kūry-
binių darbų pristatymas „Focus: studentai. Kaip aš 
sukūriau šokį”.
29 d. 19 val. „Antikvariniai Kašpirovskio dantys”.   
„Problematika”. 

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

23 d. 13 val. Mažosios Lietuvos istorijos muzie-
jaus kiemeliuose Atvelykio šventė.
Pirmadieniais 10 ir 11 val. „Tradicinės lopšinės ir 
žaidinimai” besilaukiančioms ir kūdikius auginan-
čioms šeimoms. Registruotis tel. (8 46) 312113.

Kultūros kvartalo įveiklinimo projekto „Amatystė.  
Mažosios Lietuvos dimai” renginiai 

Tautinio kostiumo ekspertės, dailininkės Elenos 
Matulionienės paskaitų ciklas „Mažosios Lietuvos 
tautinio kostiumo įdomybės”: 24 d. 17.30 val. 
„Kišenė Biblijai ar piniginė?” 
Praktiniai Mažosios Lietuvos tautinio kostiumo 
detalių kūrimo užsiėmimai: 29 d., 05 06 d. 10 
val. delmonų siuvinėjimas ir siuvimas. Būtina re-
gistruotis tel. (8 46) 310022.

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

25 d. 17 val. suaugusiųjų tapybos kursų prista-
tymas. Menininkė doc. Irma Leščinskaitė supa-
žindins su tapybos pradžiamoksliu, kūrybos prie-
monėmis ir sudarys galimybę bent trumpam tapti 
menininku. 

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

17-oji nacionalinė bibliotekų savaitė „#tuesibiblioteka”

22 d. Nacionalinės bibliotekų savaitės atidary-
mas. 12-16 val. orientavimosi žaidimas mieste 
„Iškoduok Eglaitę”. 

24 d. 12-13 val. Saulės laikrodžio kiemelyje gar-
siniai skaitymai. Aktorės Virginijos Kochanskytės 
įgarsinti tekstai apie rašytoją Ievą Simonaitytę. 12 
val. Periodikos skaitykloje pano „Vietinė spauda 
Klaipėdos krašte” atidengimas. 12.30 val.  Kraš-
totyros skaitykloje istorinių Mėmelio ir Priekulės 
regalijų perdavimas bibliotekoje saugomam AdM 
archyvui. 12-13 val.  ekskursija-viktorina „Pietūs 
su rašytoja I. Simonaityte”. Reikia registruotis, inf. 
tel. (8 46) 412529. 18 val. I a. fojė Ėvikės skaityto-
jų teatrėlio „Žvakių vakaras”.
25 d. 16 val. Periodikos skaitykloje studentų pro-
tmūšis „Atėjau. Paskaičiau. Nugalėjau!” Registruo-
tis iš anksto, inf. www.klavb.lt. 17 val. Konferen-
cijų salėje Undinės Radzevičiūtės knygos „Kraujas 
mėlynas” pristatymas. 17 val. Renginių salėje 
koncertas J. Haydnui atminti „Iš praeities epochų”.
26 d. 16 val. Konferencijų salėje paskaita „Iki 
patyčių mylios ar minutės?” 17–18 val. ekskur-
sija-viktorina „Pavakarių arbata su rašytoja I. Si-
monaityte”. Registruotis iš anksto, inf. tel.  (8 46) 
412529. 18 val. Gerlacho palėpėje susitikimas su 
parfumerijos blogere, dizainere Anisia Nykoniuk. 
27 d. 17 val. Gerlacho palėpėje trumpametražių 
filmų konkursas/peržiūra „Trumpas kinas. Daina 
ekrane”. 17 val. Konferencijų salėje haiku skaity-
mai. Japonologas Vytautas Dumčius.
28 d. 10–14 val. Galerijoje 13L VĮ Nacionalinio 
kraujo centro ir bibliotekos rengiama neatlyginti-
nos kraujo donorystės akcija.  17 val. Konferencijų 
salėje viešoji paskaita „Gydantis rašymas”. 17 val. 
Renginių salėje vienuolio Bo Haeng Sunimo (Kęs-
tučio Marčiulyno) paskaita.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė  
„#tuesibiblioteka”

24 d. 14-16 val. atidarymas ir pristatymas vie-
šajame transporte „Keliaujantis bibliotekininkas-
kontrolierius”. 14-17 val. Turgaus autobusų stote-
lėje - Knygų mainų turgelis. 

15 val. Pempininkų filiale (Taikos pr. 79 / 81A) 
paskaita „El. bankininkystė lengvesniam gyveni-
mui”. 
17 val. Vaikų skyriuje (Danės g. 7) Karalienės 
Luizės jaunimo centro dizaino studijos „Ku-
kutis” teatralizuotas parodos „Kai su gėlėm ir 
paukščiais kalba lėlės” pristatymas (veiks 05 
15).
25 d. 10 val. Pempininkų filiale pamokėlė vai-
kams „Saugus internete”.
10.15 val. Vaikų skyriuje (Danės g. 7) S. Poškaus 
knygutės „Uogienės skaitiniai” sutiktuvės.
14-17 val. prekybos centre BIG interaktyvi bi-
bliotekos paslaugų ekspozicija „Tu esi biblioteka 
- kurkime ją kartu”.
17 val. Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) bendra-
minčių klubo „Lėtai” atidarymas. 
27 d. 10 val. „Karlskronos” filiale (Laukininkų 
g. 50)  literatūrinis rytmetis vaikams „Aš ir mano 
knygos herojus”. 
15 val. „Ruoniuko” filiale (Kalnupės g. 13) edu-
kacinė programa moksleiviams gestų kalba „Išėjo 
tėveliai į mišką”.
16 val. Jaunimo skyriuje (Tilžės g. 9) diskusija 
moksleiviams ir studentams „Minčių eksperi-
mentas”.
12–19 val. „Kauno atžalyno” filiale (Kauno g. 
49) klubo „Rankdarbių artelė” narių paroda 
„Dovana bibliotekai”. 
28 d. 10.30 val. Pempininkų filiale trečių klasių 
moksleivių komandų „Knygų mūšis-viktorina”. 17 
val. Dariaus Rekio poezijos knygos „Pražydusios 
klumpės” pristatymas.
18 val. Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) „Antrojo 
posmelio klubo” koncertas „Klausyk širdies”.
29 d. 15 val. Meno skyriuje atidaroma Anos 
Moisejuk fotografijų paroda „Choreografija. 
Kūnas”.
16 val. Jaunimo skyriuje Rimanto Kmitos knygos 
„Pietinia kronikas” pristatymas. 

Edukaciniai užsiėmimai

Pempininkų filiale „(Ne)visai tradicinė ekskursija 
po biblioteką” 8-12 kl. mokiniams. Registruotis 
klasėms tel. (8 46) 346301, el. p. pempininkai@
biblioteka.lt. 24-28 d. literatūrinis edukacinis ry-
tmetis darželinukams „Pasakų loto”. Registruotis  
grupėms tel. (8 46) 344604. Iki 28 d. edukacinė 
programa pradinių klasių moksleiviams „Kelionė 
laiku per Klaipėdos istoriją”. Registruotis gru-
pėms tel. (8 46) 344604.
24, 25, 28 d. 15 val. Jaunimo skyriuje atviros 
skraidyklių valdymo ir virtualios realybės pamo-
kos-pristatymai. Registruotis grupėms tel. (8 46) 
314728. Pavieniai asmenys gali ateiti laisvai.
24-28 d. Vaikų skyriuje edukacinis-literatūrinis 
užsiėmimas vaikams „Mėgstamiausios lietuvių 
rašytojų knygos vaikams”. Registruotis grupėms 
tel. (8 46) 314719. 
Iki 28 d. „Ruoniuko” filiale (Kalnupės g. 13) edu-
kacinė programa pasitelkiant teatrines priemo-
nes priešmokyklinio amžiaus vaikams „Biblioteka 
- kūrybos sostinė!” Registruotis grupėms tel. (8 
46) 366542.
24-27 d. 9 val. Informacijos ir bibliografijos 
skyriuje (Turgaus g. 8) mokymai suaugusiesiems 
„Genealoginės informacijos paieška ir medžių 
braižymas”. Registruotis tel. (8 46) 314723.

TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS

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

22 d. 13.30 val. Ukrainiečių kultūros dienos. 
Ukrainiečių kultūros ir buities muziejaus atidary-
mas. Su kvietimais.
24 d. 17 val. atidaroma dailininko Arturo Mar-
tyrosjano (Armėnija) tapybos darbų paroda 
„Protėvių šauksmas”, skirta Armėnijos geno-
cido 102-ųjų metinių sukakčiai.
28 d. 17 val. Klaipėdos totorių bendrijos „Nur” 
renginys, skirtas totorių poetui Gabdula Tukaj. 
Nemokamai.

MARIJOS TAIKOS KARALIENĖS BAŽNYČIA

Rumpiškės g. 6

23 d. 13 val. Atvelykio koncertas. Dalyvau-
ja Laura Gedgaudaitė (vargonai), Rima Tamo 
(smuikas), Vilija Gaižauskaitė-Veličkienė (violon-
čelė). Programoje G. Purlio, J. Gaižausko, M. K. 
Čiurlionio kūriniai.

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ  

CENTRO PARODŲ RŪMAI
Didžioji Vandens g. 2, tel. 314443, III-VII 11-19 val.

Veikia parodos: Karolio Vaivados šviesos meno 
paroda „Šviesūs prisiminimai” ir Andos Lacės 
(Latvija) kūrybos paroda „Linija yra begalinė” (iki 
05 14).
Fotografijos galerijoje veikia gintaro Zinkevičiaus 
ir Agnės Narušytės paroda „Plakatai” (iki 05 07).

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

Veikia Agnės Kišonaitės meno kūrinių paroda (iki 
05 04).

RŪTŲ gALERIJA
Danės g. 9

Veikia dailininko Virgio Rusecko personalinė ta-
pybos darbų paroda (iki 05 07).

BAROTI gALERIJA
Aukštoji g. 1

Veikia Ukrainos dailininko Rustamo Mirzoevo ta-
pybos darbų paroda „Almost reality” (iki 05 03).

gALERIJA „SI:SAID”
Daržų g. 18, III-V 16-18 val.

Veikia Juliaus Kuršio fotografijų paroda „Tęsiniai” 
(iki 04 28).

KINAS
„FORUM CINEMAS”

Taikos pr. 61, PC „Akropolis”

„Atvirame kosmose” (drama, Rusija, N-13) - 11.20, 
14.30, 18, 21 val.
„Prarastasis miestas Z” (istorinis nuotykių, N-13) 
- 17.10, 20.15 val.
„greiti ir įsiutę 8” (veiksmo, N-13) - 10.20, 13.20, 
15.10, 18.10, 18.50, 20, 21.15, 21.50 val.
„Ponas Kūdikis” (animacinė komedija, V) - 10.10, 
12.30, 16.30, 17.40 val.; 3D: 11, 13.20, 15.40 val.
„Smurfai: pamirštas kaimelis” (dubl. liet., V) - 
10.30 (vyks 22, 23, 27 d.), 12.40, 14.50, 17 val.
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona” (istorinė 
drama, N-13) - 21.40 val.
„Dvasia šarvuose” (fantastinis veiksmo, N-13) - 
19.10 val.
„gražuolė ir Pabaisa” (drama, šeimos, N-7) - 2D: 
14.10 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos” (LT, istorinis, N-13) - 
11.30 val.

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

22 d. 12 val. Šeštadienio animacija: „Ponas Kūdikis” 
(JAV, animacinė komedija, 2017 m.). 17 val. Šeimos 
ekranai: „Mes geriausios!” (Švedija, muzikinė dra-
ma, 2013 m., N-7). 19 val. Nepatogus kinas: „Irano 
reivas” (Šveicarija, dokumentika, 2016 m., N-13).
25 d. 18 val. Lenkų kino klubas: „Kemperis” (drama, 
komedija,  2016 m.). Nemokamai.
26 d. 19 val. kino klubas „8 1/2”: „Raudona voverai-
tė” (1993 m., Ispanija).
27 d. 19 val. „Scanorama” pristato: „Komivojažie-
rius” (Iranas, Prancūzija, drama, 2016 m., N-13).

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

el. p. info.domsaitis@zebra.lt

27 d. 18 val. KU Menų akademijos vokalinio-instru-
mentinio ansamblio koncertas. Dalyvauja prof. V. Va-
doklienė (sopranas), prof. V. Tetenskas (birbynė), doc. 
I. Pečiūrienė (fortepijonas), D. Tetenskienė (smuikas). 
Nemokamai. 

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.


