
ŠEŠTADIENIS, GEGUŽĖS 20 D.
Klaipėdos lai- s

vų paradas jau 
8-ąjį kartą kviečia pa-
sitikti savaitgalį į vasa-
rą. 10 val. atidaroma 
prekybininkų mugė, 
Kruizinių laivų termi-
nalo krantinėje bus 
papuošta skulptūra 
„Vaikystės svajonė”, 
Smiltynės jachtklube 
startuos regata „Gero 
vėjo. 10-12 val. Danės 
upėje nuo Jono kalne-
lio iki „Meridiano” vyks 
Klaipėdos baidarių 
ir kanojų jaunių pirmenybės. 15-16 val.  Danės upėje pirmą kartą organizuojamas irklinių valčių, kanojų, 
baidarių ir irklenčių upės paradas. Šventinis ir ryškus naktinis laivų paradas Kuršių mariose startuos viena 
valanda anksčiau nei įprastai - 21 val. Vakarinę šventės dalį 21.15 val. pradės jūrinių vilkikų TAK-10 ir TAK-11 
šokis. Tradicija tapusio gražiausio, ryškiausiai papuošto laivo konkurso baigtį šį kartą lems ne tik komisijos, 
bet ir žiūrovų balsai. 22 val. renginius vainikuos Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos dovanojamas 
šventinis fejerverkas. 

Gatvės muzikos dienos  s ritmai jau 11-ąjį kartą plūstelės į Klaipėdos gatves, kiemus, skverus bei 
aikštes. Simboliškas šventės startas bus paskelbtas 12 val. Kurpių gatvėje 7 kartu su „Memeland” grupe. Šeš-
tadienį bus pristatytas projektas „Klaipėdos istorijos kelias”. Prie Žvejo skulptūros 12-14 val. vyks interaktyvus 
performansas „Klaipėda - karalių miestas”, skirtas paminėti 210 m. sukaktį, kai Klaipėda (tuomet - Mėmelis), 
metams buvo tapusi laikinąja Prūsijos karalystės sostine; bus sukurtas gyvasis karališkosios šeimos paveikslas. 
Performanso „Senoji muzika ir klaipėdiečiai” (Turgaus g. pievelėje) metu klaipėdiečiai ir svečiai bus nukelti į 
XVI a. miesto diduomenės pobūvius. 11-13 val. skverelyje priešais „Meridianą” vyks muzikinis pasirodymas „7 
Klaipėdos istorijos”. Turgaus gatvėje 12-14 val. - vaidybinis-muzikinis performansas „XX a. pradžia Klaipėdos 
gatvėse”.

Kruizinių ir karo laivų terminale s  - nuo 12 val. bus minima Partizanų pagerbimo, kariuomenės 
ir visuomenės vienybės die-
na: Karinių jūrų pajėgų (KJP) 
laivai bus atviri lankytojams, 
Klaipėdos įgula pristatys savo 
padalinių veiklą, vyks Karinių 
oro pajėgų sraigtasparnio pa-
rodomoji programa, priesaikos 
ceremonija. Atvykusieji galės 
apžiūrėti Specialiųjų operacijų 
pajėgų Kovinių narų tarnybos 
įrangą, motorizuotosios pės-
tininkų brigados „Žemaitija” 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Butigeidžio dragūnų bataliono 
ir Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų ginkluotę, ekipuotę ir 
techniką. Visuomenei prisista-
tys ir dr. Jono Basanavičiaus 
karo medicinos tarnybos Klai-

pėdos padaliniai, parodomąją programą pademonstruos Karinių jūrų pajėgų orkestras. Taip pat savo ekspo-
ziciją surengs ir Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos jūros šaulių 3-iosios rinktinės šauliai. Šventėje  iškilmingai 
Lietuvai prisieks KJP jaunesniųjų karininkų vadų mokymų dalyviai ir naujieji Šaulių sąjungos nariai. 

Dramos teatro Mažojoje salėje s  (Teatro g. 2) 19 val. Austėjos Vilkaitytės šiuolaikinio šokio 
spektaklio „Išoriniai pojūčiai” premjera. 
Spektaklis laviruoja tarp šokio spek-
taklio ir performanso, jame ieškomos 
ir jungiamos ribos, žanrai, tyrinėjama 
lyties ir nacionalinė tapatybės, skamba 
lietuviškos popmuzikos tekstai - autorė 
kviečia žiūrovą tai patirti, pasinerti, 
pasiduoti kūriniui, kuris, tikisi, taps kaip 
sapnas. Ilgai brandinto kūrinio, kurio 
eskizas buvo pristatytas 2015 metais 
Šiuolaikinio meno centre, choreogra-
fiją kuria ne tik režisierė, bet ir atlikėjos 
- Eglė Nešukaitytė, Judita Stundžytė, 
Kristina Marija Kulinič, Ieva Jackevičiūtė. 
Atlikėjos šneka nuo 10-ojo dešimtmečio 
iki dabar populiarių popmuzikos grupių dainų žodžiais, kurie tampa lyg naiviai švelnus repas.

SEKMADIENIS, GEGUŽĖS 21 D.
„Vilties bėgimas s  - Klaipėdos mara-

tonas 2017” Atgimimo aikštėje startuos 9 val.:  
jubiliejiniame, 10-ajame, bėgime vyks tikrojo 
maratono (42,195 km) premjera, tuomet bus 
duotas ir pusmaratonio (25 km) startas. Mara-
tonininkai bėgs aštuonis ratus senamiesčio ga-
tvėmis, pusės maratono - keturis, finišas - taip 
pat Atgimimo aikštėje. 10 km trasos bėgikai 
įveiks du ratus, startuos ten pat 14 val. Kitų 
trasų startas: 0,75 km - 13 val., 5,4 km - 15 val., 
2,9 km - 16 val. 11 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
koplyčioje (Savanorių g. 4) bus aukojamos šv. 
Mišios. 13 val. Atgimimo a. koncertuos Karinių 
jūrų pajėgų orkestras. 13.45 val. tūkstančio Vil-
ties balandžių skrydis. „Vilties bėgimo” globė-
jas - ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. 
www.viltiesbegimas.lt

Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumo prieigose  s bus minima Tarptautinė Baltijos jūros 
kiaulės diena - atidaryta Baltijos jūros kiaulės mokykla „Atrask Baltijos istorijas: priimk jūrų kiaulės iššūkį!” 
Prieš delfinų pasirodymą bus rodomas edukacinis filmas „Ką žinai apie Baltijos jūrų kiaulę?” Delfinariumo 
prieigose 11-15 val. veiks teatralizuota mokykla, pamokas ves pati Jūros Kiaulė. Lankytojai galės mokytis 
smagiose grupėse, kuriose Baltijos jūrų kiaulę pažinti bus galima kitų Jūrų muziejaus augintinių akimis. 
Grupėms vadovaus Pelikanas, Pingvinas, Ruonis ir net Vėplys. 
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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. 12 val. Mažojoje salėje S. Maršako „Katės 
namai”. 17 val. Didžiojoje salėje G. Grajausko 
„Mergaitė, kurios bijojo Dievas”.
24, 25 d. 18.30 val. Mažojoje salėje premjera - J. 
Pulinovič „Elzės žemė”.
26 d. 18.30 val. Mažojoje salėje K. Dragunskajos 
„Lunačiarskio lunaparkas”.
27 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje G. Grajausko 
„Pašaliniams draudžiama”.

Teatro svečiai

20 d. 19 val. Mažojoje salėje Austėjos Vilkaitytės 
šiuolaikinio šokio spektaklis „Išoriniai pojūčiai”.
21 d. 18.30 val. Mažojoje salėje šokio teatro 
„Padi Dapi Fish” spektaklis vaikams „Pamirštos 
princesės”.
Kamerinėje salėje lėlių teatro festivalis „Materia 
Magica”. 27 d. 20 val. „Ovidija. Keliaujančios šir-
dys”. 28 d. 12 ir 13.30 val. „Be pabaigos”. 

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATrAS

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

20 d. 18.30 val. miuziklas „Boni ir Klaidas”.
21 d. 12 val. muzikinis spektaklis vaikams „Pasa-
ka be pavadinimo”.
23 d. 20 val. Džiazo vakaras. Grupės „Reinless” 
koncertas.
27 d. 18.30 val. muzikinė komedija „Šounuoly-
nas”.

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

20 d. 12 val. „Raudonkepuraitė”.
21 d. 12 val. Skulptūrų parke lėlių spektaklis 
„Ieškoma: teisybė” pagal Šarlio Pero pasaką „Nykš-
čiukas”. 
Lėlių teatro festivalis „Materia Magica”. 25 d. 
21.30 val. festivalio atidarymas. 26 d. 11, 12 
val. „Tėtis ir jūra”. 16 val. „Mirtis? Aš ja netikiu” 
- trupė „Collectif 23h50” (Prancūzija). 27 d. 9.30 
val. Kultūrų komunikacijų centre - kūrybinės dirb-
tuvės vaikams „Mapetai”. 12 val. „Siuvėjo ateljė” 
- „Train Theatre”. 18 val. piliavietėje - vaizdų spek-
taklis „Plastikiniai herojai”.

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. 12 ir 18.30 val. I a. fojė koncertas visai šei-
mai „Pepė keliauja į koncertą”.
25 d. 18.30 val. I a. fojė „Beethoven. Das Trio”. 
Dalia Dėdinskaitė (smuikas), Ugnė Petrauskaitė 
(altas), Gleb Pyšniak (violončelė).

Kiti renginiai

26 d. 18 val. „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.

ŠV. PrANCIŠKAUS ASYŽIEČIO KOPLYČIA
Savanorių g. 4

28 d. 16 val. „Stabat Mater”. Choras „Aukuras”. 
Solistai: Rasa Ulteravičiūtė (sopranas), Rafailas 
Karpis (tenoras), Valdas Kazlauskas (baritonas), 
Vilimas Norkūnas (vargonai). Nemokamai.

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 

06 20 d. 18.30 val. tarptautinis teatro festivalis 

„TheATRIUM”. Teatras „NO99” (Estija) - „Nr. 43 „Pur-
vas”.

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

bendruomene@zvejurumai.lt

23 d. 15 val. Šiaulių m. pagyvenusių žmonių 
asociacijos mini teatro spektaklis „Ant juodų ari-
mų kūno skleidžias pumpuras gerumo”, skirtas 
I. Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms. 
Nemokamai.
26 d. 18 val. šokių vakaras senjorams „Ant par-
keto”. Dalyvauja grupė „Mix”. (Bilietai 2 €, prieš 
renginį).

„ŠVYTUrIO” ArENA
Dubysos g. 10, www.svyturioarena.lt, „Bilietai.LT”

21 d. 19 val. Patricia Kaas.
22 d. 18 val. LKL pusfinalio rungtynės: Klaipėdos 
„Neptūnas” - Kauno „Žalgiris”.
29 d. 19 val. Stas Michailov.

„KULTŪrOS FABrIKAS”
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

21 d. 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro premjera 
- spektaklis vaikams „OPA! (Operacija: perdirbtas 
aš!)”
Lėlių teatro festivalis „Materia Magica”: 25 d. 20 
val.  spektaklis-kabaretas KAR. 26 d. 19 val. 
objektų ir gyvos muzikos monospektaklis „Karpi-
niai”. 28 d. 16 val. poetinis spektaklis „Solos”.

EUrOPOS MUZIEJŲ NAKTIS
Gegužės 20 d., www.muziejunaktis.lt

18 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus kie-
me (Didžioji Vandens g. 2) renginys „Svečiuose pas 
du senosios Klaipėdos Johannus - Wittę ir Sembri-
tzkį”; „Atminties sodo - Wittės vynuogyno” pirmo-
sios vynuogės sodinimo ceremonija. 13-21  val. 
nemokamas muziejaus ekspozicijos lankymas.
18.45 val. KKKC Meno kieme (Bažnyčių g. 4) ko-
mandinis žaidimas „Klaipėdos miesto detektyvai”. 
17-23 val. Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 
33) bus galima apsilankyti nemokamai: apžiūrėti 
ekspozicijas, dalyvauti loterijoje, edukaciniuose 
užsiėmimuose.
18-21 val. Laikrodžių muziejuje (Liepų g. 12) ren-
ginys „Laikas šokio paslapčiai!” 18-23 val. nemo-
kamas muziejaus ekspozicijos lankymas.

19 ir 21 val. KKKC Parodų rūmuose (Didžioji Van-
dens g. 2) ekskursija su kuratoriumi ir menininkais 
po Kinijos šiuolaikinio meno parodą „Kas aš? 798 
įspūdžiai”. 20 val. Tarptautinės meno rezidentūros 
dalyvių lenkų menininkų Jaceko ir Ewos Doroszen-
ko audiovizualinio projekto „Gamtos potencialas” 
(„Natural potential”) pristatymas. 22 val. socia-
linės parodos „Vietiniai simboliai - Klaipėdos vei-
das?” atidarymas ir ekskursija su menininkais.
20-23 val. Lietuvos jūrų muziejus atvyks pas 
miestiečius: muziejininkai „Nutylėtas istorijas” 
pasakos projekto „Muzė veža” autobuse, visą 
vakarą kursuosiančiame specialiu maršrutu nuo 
Piliavietės. 
21.30 val. Skulptūrų parke Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejaus, Klaipėdos lėlių teatro ir KU 
Menų akademijos rengiama teatralizuota muzi-
kinė ekskursija „Skulptūrų parko istorijos”. 21 val. 
nuo muziejaus pajudės Lėlių teatro instaliacija, 
kviesianti sekti paskui į Skulptūrų parką.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪrOS CENTrAS
Daržų g. 10

20 d. 13-16 val. Meno kieme (Daržų g. 10) - tarp-
tautinio nematerialaus kultūros paveldo festivalio 
„Lauksnos” ir parodos „Lietuva pašto siuntoje” 
pristatymas; 25 d. 20 val. folkgrupės „Torban” 
(Ukraina) koncertas ir tradicinių šokių „Vožinis”.

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

22 d. 17.30 val. tautinio kostiumo ekspertės, 
dailininkės Elenos Matulionienės paskaita „Žo-
džio iš juostos neišimsi”.
26, 29 d. 17 val. Mažosios Lietuvos tautinio kos-
tiumo detalių kūrimo dirbtuvės „Juostų audimo 
abėcėlė”. Registracija, inf. el. p. i.armoniene@
etnocentras.lt, tel. (8 46) 310022.
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.

KLAIPĖDOS KULTŪrŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTrAS

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

Trečiadieniais 17-19 val. dizainerės Sonatos 
Žiži  stilizuoto tautinio kostiumo kūrybinės dirb-
tuvės „Krašto raštai”. Užsiėmimai nemokami, inf. 
el. p. kurgelmes@gmail.com, tel. 8 688 53518.

KLAIPĖDOS APSKrITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

22 d. 12 val. Gerlacho palėpėje spektaklis vai-
kams ir jaunimui „Mažasis princas” pagal A. de 
Sent Egziuperi. 26 d. 17 val. Klaipėdos vaikų 
laisvalaikio centro, klubo „Liepsnelė”,  mados ir 
šokio būrelio konkursas „Mažoji Mis 2017”.
22 d. 17 val. Galerijoje 3A atidaroma tarptauti-
nė medalių paroda, skirta Borisui Šacui atminti 
(veiks iki 06 05).
26 d. 17 val. „Poezijos pavasaris 2017” - svečių 
vakaras  bibliotekos kiemelyje.
27 d. 16 val. „Poezijos pavasaris 2017” - baigia-
masis vakaras  bibliotekos kiemelyje.
30 d. 17 val. Gerlacho palėpėje literatūrinis 
spektaklis „Ir išaugo Obelis, apglėbusi visą Lie-
tuvą”.
25 d. 10.30-14.30 val. Vokiškų leidinių bibli-
otekoje paramos vaikams iniciatyva - vaikiškų 
antklodžių gamybos dirbtuvės (anglų k.). Antklo-
dės bus dovanojamos VšĮ „Visos Lietuvos vaikai” 
Klaipėdos fondui. 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

Iki 23 d. 10-18 val. virtualios realybės „Laiko 
portalo” pristatymas bibliotekoje. Registracija 
grupėms tel. (8  46) 314728.

Girulių filiale, Šlaito g. 10A

23 d. 17 val. J. Kačinsko muzikos mokyklos mo-
kinių koncertas „Pavasario melodijos”.
31 d. 10.30 val. Klaipėdos ikimokyklinių ugdy-
mo įstaigų šventinis koncertas „Mano pasaulio 
spalvos”, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai 
ir Lietuvių kalbos kultūros metams.

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

26 d. 17 val. Azerbaidžano Respublikos diena. 
Su kvietimais.
27 d. 16 val. XV Lietuvos tautinių mažumų se-
kmadieninių mokyklų festivalis „Teka teka saulė” 
(prie burlaivio „Meridianas”). 15.30 val. šventi-
nė eisena nuo Tautinių kultūrų centro iki skvero 
prie „Meridiano” krantinės.

LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS 
KLAIPĖDOS SKYrIUS

Šviesos g. 3

22 d. 15.30 val. susitikimas su aktore Virginija 
Kochanskyte. Renginys-dedikacija I. Simonaity-
tei „Ak, buvo visko...”

ŠV. KAZIMIErO BAŽNYČIA
Bažnyčios rūsys, Kretingos g. 40

25 d. 19 val. atviras anoniminių alkoholikų susi-
rinkimas. Mes papasakosime, kaip radome išeitį. 
Kviečiami turintys ir neturintys problemų dėl al-
koholio asmenys.

PArODOS
KLAIPĖDOS KULTŪrŲ KOMUNIKACIJŲ 

CENTrO PArODŲ rŪMAI
Didžioji Vandens g. 2, tel. 314443, III-VII 11-19 val.

Veikia Pekino galerijų asociacijos specialiai 

Klaipėdai - Lietuvos kultūros sostinei pa-
rengta ir jai dedikuota Kinijos šiuolaikinio 
meno paroda „Kas aš? 798 įspūdžiai” (iki 07 
16).
Fotografijos galerijoje veikia Audriaus Naujo-
kaičio (1961-2012) fotografijų paroda „New 
York, New York” (iki 06 11).

KLAIPĖDOS GALErIJA
Bažnyčių g. 6

Veikia Virginijos Urbonavičienės akvarelės 
paroda (iki 05 31).
Filialas PC „Herkaus galerija”, Herkaus Manto g. 22, II a.

Veikia Indros Grušaitės tapybos darbų  paroda 
„renesanso pavasaris” (iki 06 06).

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

Nuo 22 d. veiks Sargiso Gogoriano tapybos 
darbų paroda „Prie upės” (iki 06 06).

BArOTI GALErIJA
Aukštoji g. 1

Veikia ramūno Grikevičiaus (Panevėžys) 
tapybos darbų paroda „Susitikimas Indėnų 
žemėse” (iki 05 29).

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

Veikia vieno pirmųjų Lietuvoje konceptu-
alisto ramūno Paniulaičio (1957−1982) 
retrospektyvinė kūrybos darbų paroda  (iki 
06 09).

TAUTODAILĖS SALONAS „MArGINIAI”
Sukilėlių g. 4

Veikia Gintauto Markevičiaus tapybos darbų 
paroda „Mano Klaipėda” (iki 06 01). 

KINAS
„FOrUM CINEMAS”

Taikos pr. 61, PC „Akropolis”

„Bernvakaris Australijoje 2” (komedija, N-18) 
- 13.25, 15.50, 19.35 (nevyks 25 d.), 21.50 val.
„ratas” (trileris, N-13) - 10.30, 13.35, 18.20, 
21 val.
„Man esi viskas” (romantinė drama, N-7) - 
11.10, 16.05, 18.10 val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas” (nuotykių 
komedija, N-13) - 3D: 25 d. 18.30 val.
„Ponas Kūdikis” (animacinė komedija, V) - 
10.20, 12.35, 14.55, 17.15 (nevyks 25 d.) val.
„Svajoklis Budis” (animacinis, dubl., V) - 2D: 
10.10, 12.20, 14.30, 16.40 val.
„Svetimas: Covenant” (siaubo, N-16) - 13, 
15.40, 18.50, 21.30 val.
„Virtuvė 2. Finalas” (komedija, Rusija, N-13) - 
18.30, 20.30 val.
„Karalius Artūras: kalavijo legenda” (veiks-
mo, nuotykių,  N-13) - 12, 20.50 val.; 3D: 18 val.
„Galaktikos sergėtojai. II dalis” (fantastinis 
nuotykių, N-13) - 3D: 14.45 val.; 2D: 10.40 (vyks 
20, 21 d.) val.
„Greiti ir įsiutę 8” (veiksmo, N-13) - 21.10 val.

PALANGOJE
GINTArO MUZIEJUS

Vytauto g. 17, www.ldm.lt, tel. tel. (8 460) 30313

Klasikos sezono pradžios renginiai. 20 d. 15 
val. pokalbis apie Palangos gintaro muziejaus 
sukūrimą bei plėtrą ir studijos „Palangos gintaro 
muziejus. Istorijos vadovas” pristatymas. Dalia 
Kutraitė kalbina muziejaus kūrėją Romualdą 
Budrį. Muzikuos Eimantas Bešėnas (tenoras) ir 
Lina Giedraitytė (fortepijonas). 17 val. prista-
toma Indrės Stulgaitės-Kriukienės ir Remigijaus 
Kriuko stiklo paroda „Pajūris” (veiks iki 08 20). 
20–24 val. Europos muziejų nakties renginiai 
„Tebūnie (ne)tamsa”. Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

„Kultūros fabrike”  s (Bangų 
g. 5A) 12 val. Klaipėdos jaunimo 
teatro premjera - edukacinis spek-
taklis vaikams nuo 5 metų „OPA! 
(Operacija: perdirbtas aš!)” Pasak 
spektaklio kūrėjų, jie siekia ne tik su-
pažindinti žiūrovus su žaismingais 
personažais, bet ir teatre nagrinėti 
ekologijos temą. „Ar tikrai viskas, ką 
mes nerūpestingai išmetame, jau 
nebeturi jokios vertės? Ar išmetame 
ten, kur reikia? Ar žinome, kokią įta-

ką paprasta šiukšlė turi mūsų pačių aplinkai? Kartu su vaikais ir jų tėveliais bandysime rasti atsakymus į šiuos 
ir kitus klausimus. Žaisminga spektaklio vaidybinė ir muzikinė forma yra būdas tai padaryti, o nuotaikingi 
šiukšlių personažai - tai mūsų bendražygiai šioje operacijoje”, - sako Klaipėdos jaunimo teatro aktoriai.

„Švyturio” arenoje s  (Dubysos g. 10) 19 val. prancūzų 
muzikos ikona Patricia Kaas pristatys savo naują studijinį albumą 
„Patricia Kaas”. Tai jau dešimtasis dainininkės albumas, jame - 13 
originalių kūrinių. Savo santykius su muzika Patricia Kaas vadina 
įkvepiančia, daugiau kaip 30 itin sėkmingų metų gyvuojančia 
meilės istorija. Viena žinomiausių pastarųjų dešimtmečių prancū-
zų dainininkių publiką patraukia savo jausmingumu ir išskirtiniu 
balso tembru. Melancholiško bliuzo, džiazo ir popmuzikos atlikėja, 
gimusi mažame Lotaringijos regiono miestelyje greta Prancūzijos 
ir Vokietijos sienos, dainuoti pradėjo dar vaikystėje. Būdama vos 
13-os ji jau koncertuodavo viename Sarbriukeno naktinių klubų. 
Nors pirmieji keli P. Kaas bandymai prasimušti į profesionaliąją sce-
ną nebuvo sėkmingi, per savo muzikinę karjerą dainininkė pelnė 
beveik visus svarbiausius muzikos pasaulio apdovanojimus. 

KETVIrTADIENIS, GEGUŽĖS 25 D.
Apeirono teatre s  (Turgaus g. 16 / Tiltų g. 12) 19 val. kino klubas „8 1/2” siūlo pamatyti J. V. Tūro filmą 

„Apie Joną” (2015 m.). Prieš kameras režisierius Jonas Vaitkus kalba drąsiai, atvirai, mandagiai. Taip jis pasa-
koja apie ilgus metus trukusią karjerą. Išdrįsta apsinuoginti, nepraleisdamas nei kūrėjo kančios, nei begalinių 
abejonių, nei neapsakomo sėkmės džiaugsmo. Kautynės su aktoriais ir Šekspyru 70-ies sulaukusio Maestro 
atmintyje liko greta. Tai - jo istorija. Nuo pirmosios premjeros iki paskutinio pasirodymo.

„Kultūros fabrike” s  
20 val. lėlių teatro festivalis 
„Materia Magica” startuos su 
gyva muzika ir kabareto dvasia: 
svečiai iš Čekijos, Prahos scenos 
menų akademijos absolventų 
trupė „Damuza” kartu su muzi-
kantų grupe „Fekete Seretlek” 
pristatys spektaklį KAR Levo 
Tolstojaus romano „Ana Kare-
nina” motyvais. Per gedulingus 
pietus, regis, viskas teka įprasta 
vaga, kai staiga, dar skambant 
graudžiai šermenų muzikai ir 
užuojautos žodžiams, netikė-
tai atgyja daiktai, o prabėgęs 
laikas ima lėkti atgal. Įvairiausi 
scenoje esantys objektai tampa 
tragiškos rusų romanisto kny-

gos veikėjais, stiklinės uždainuoja rusiškus romansus, arbatos maišeliai ima suktis aristokratiško valso ritmu, 
o pabaigoje ir patys žiūrovai supranta įsisukę į romano „Ana Karenina” verpetą.

PENKTADIENIS, GEGUŽĖS 26 D.
Lėlių teatre s  (Vežėjų g. 4) 16 val. festivalis „Materia 

Magica”. Tarptautinė teatro trupė „Collectif 23h50”, į kurią 
susibūrė jauni, skirtingų tautybių kūrėjai, baigę presti-
žinę Šarlevilio-Mezjero nacionalinę lėlių teatro meno 
mokyklą (Prancūzija), pristatys lėlių, objektų ir vaizdo 
projekcijų spektaklį „Mirtis? Aš ja netikiu”. Spektaklio re-
žisierė Jūratė Trimakaitė skirtingų žmonių prisiminimus 
apie tremtį suaudė į vienos šeimos istoriją. Kolektyvinės 
tremties patirtys - čia ne faktai knygose, o prie kiekvieno 
iš mūsų priartinta, suasmeninta kelionė atminties labirin-
tais. Spektaklis kviečia žiūrovus atidaryti savo gyvenimo 
patirčių stalčiukus, kuriuose greta gražių prisiminimų 
slypi skaudžios patirtys, ir nubraukti nuo jų laiko dulkes. 
Tai lyg vizualus jausmų dienoraštis, kuriame per objektus 
ir vaizdo projekcijas prieš akis atgimsta istorija.

Dramos teatro Kamerinėje salėje  s 19 val. teatro ir kino mėgėjams skirtas atviras forumas tema 
„Teatro aktorius - kine”. Tai kino klubo „8 1/2” ir Apeirono teatro projekto „Kino kadre - teatras” renginys. Jame 
diskutuos Klaipėdos teatralai, aktoriai ir kino veikėjai, kultūros specialistai ir filosofai. Diskusijoje kviečiami 
aktyviai dalyvauti ir meno mėgėjai, kino klubo nariai. Bus rodomi filmų fragmentai, į kūrybinę muzikinę  
meditaciją pakvies poetė ir dailininkė Agnė Dragūnaitė. Forumo moderatorė - aktorė Kristina Švenčionytė. 
Renginys nemokamas.  

„Kultūros fabrike”  s 19 val. festivalis „Mate-
ria Magica”. Teatro ir muzikos žvaigždė Yael Rasooly 
iš Izraelio pakvies į suaugusiems skirtą monospek-
taklį „Karpiniai”, sukurtą nespalvoto kino stilistika 
su svingo, džiazo ir prancūziškų šansonų nuotaika. 
Užsibuvusi darbe vieniša sekretorė iš senų žurnalų 
iškarpų sukuria ištisą įdomiausių personažų kolekciją 
ir pasileidžia su jais suktis pašėlusių įvykių karuselėje, 
kuri iš nykaus kampučio kontoros gilumoje nuneša 
ją į fantazijų pasaulį. Toje vaizduotės saloje ji tampa 
garsia 5-ojo dešimtmečio kino žvaigžde ir pagaliau 
suranda savo tikrąją meilę. Tačiau romantiška istorija 
nusimeta Pelenės rūbą ir netrukus pavirsta hičkokiš-
ku košmaru. Vienintelė spektaklio aktorė-orkestras 

užvaldo žiūrovų dėmesį - sulaikę kvapą jie stebi netikėtus istorijos vingius, kur trileriška įtampa maišosi su 
melodramos prieskoniais, o svarbiausia - laukinio humoro doze.


