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ŠEŠTADIENIS, BIRŽELIO 24 D.
Teatro aikštėje ir Turgaus gatvėje  s šeštadienį ir sekmadie-

nį Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos renginys 
„Tarptautinė žvejų diena - būkim kartu” bei mugė „AuGink savo kraštą”. 
8-13 val. Danės upėje, prie Jono kalnelio, varžysis žvejai mėgėjai. 10.50 
val. Marijos Taikos Karalienės maldos namuose vyks Mišios (su vertimu į 
gestų k.), 11.50 val. iš čia pajudės šventės dalyvių eisena iki Teatro a. Nuo 
13 val. aikštėje vyks koncertai, vakariniame (19 val.) pasirodys grupės 
„Biplan”, „Hiperbolė tribute band”, „Golden Age”, Simonas Donskovas. 
14.30 val. atėjusieji bus vaišinami žuviene, 17 val. bus demonstruojamas 
dokumentinis filmas apie žvejus, 18.30 val. - pristatoma nacionalinė žuvis. 
Sekmadienio vidurdienį bus pagerbti žuvę žvejai. 

Nidoje  s nuo penktadienio iki sekmadienio vyks tarptautinis folkloro 
festivalis „Tek saulužė ant maračių” - 19-ąjį kartą rengiama šventė, kurios 
metu vyksta ne tik gausūs muzikiniai pasirodymai, bet ir šurmuliuoja 
mugė, dalyvius džiugina teatro instaliacijos, menininkų pristatymai, edu-
kacinės programos, paskaitos ir daug kitų įtraukiančių veiklų. Šių metų 
festivalio tema - vestuvės. Pagal tradicinius Mažosios Lietuvos papročius 
neringiškiai sutuoks festivalio organizatorių išrinktą porą - klaipėdiečius 
Donatą ir Valmantą (Nidos uosto scenoje 20 val.). 

Šventojoje  s - jo-
gos ir sveikatingumo 
šventė „1000 saulių”, 
kviečianti Jonines švęsti 
sveikai ir aktyviai. 12 
val. pagrindinis šventės 
akcentas - rekordinis 
saulės pasveikinimas. 
Popiet laukia įvairių rū-
šių joga, sveiko maisto 
gaminimo pamokėlės, 
meditacijos, įvairi mu-
zika ir pokalbiai prie laužo. Jei po masinio saulės pasveikinimo reikės 
atokvėpio, galėsite pasinerti į garsų kalbą kartu su Linu Švirinu. Po jo-
gos praktikų 18.30 val. bus šokama lambada su grupe „Parranda Polar”. 
Turėkite kilimėlį ar rankšluostį. Jei žadate dalyvauti maisto gaminimo 
užsiėmimuose, pasiimkite lėkštutę ir puodelį (kad galėtume saugoti 
gamtą ir nenaudoti vienkartinių). Visi užsiėmimai nemokami! Kviečiami 
ir pradedantieji, ir pažengę jogos entuziastai.

Japoniškame sode s  (Sodų g., Mažučių k., Darbėnų sen., Kretin-
gos r.) šeštadienį 
13-19 val., se-
kmadienį 12-14 
val. esate kvie-
čiami vasaros 
saulėgrįžą pasi-
tikti su muzika, 
šokiais ir ritua-
lais. Čia vyks Jo-
ninės japoniškai 
ant Muzikanto 
kalno, 8-asis ja-
poniškas festi-
valis. Ypatingas 

šventės svečias - mušamųjų grupė „Dadadadan Tenko” iš Osakos. Tai 
modernaus meno kolektyvas, savo pasirodymuose derinantis tradicinę 
Japonijos kultūrą su šiuolaikine. Jos nariai meistriškai groja japoniškais 
būgnais ir kitais tradiciniais šios šalies instrumentais (trijų stygų gitara 
shamisen, bambukine išilgine fleita shinobuebei ir  kt.). Jauni, ekspresy-
vūs ir energingi grupės atlikėjai kviečia leistis į muzikinę kelionę, kurios 
pagrindiniai herojai - ritmas ir judesys, perteikiantys įvairias būsenas ir 
nuotaikas. Festivalio metu vyks arbatos ceremonija, fotosesijos „Nusifo-
tografuok su kimono”, japonų kovos menų pasirodymai, veiks japoniška 
virtuvė. Nepamirškite pledų ir geros nuotaikos! www.japangarden.lt

Kelte „Nida”  s (išplaukia iš Se-
nosios Smiltynės perkėlos, Danės g. 
1) 20.30 val. festivalis „Muzikuojantis 
keltas 2017”. Į pirmąjį festivalio kon-
certą trumpiausios vasaros nakties 
vakarą visus, neabejingus romantikai, 
pažiūrėti, kaip saulė leidžias,  kviečia 
scenos legenda Ovidijus Vyšniauskas. 
Maestro savo ištikimiems klausyto-
jams padovanos geriausias akimirkas, 
pristatys naujausias dainas ir atliks 
žymiausius savo hitus. Ant „Muzikuo-
jančio kelto” denio skambės geriau-
sios visų laikų dainos: „Saulė leidžias”, „Mažytė”, „Išdalinau”, „Žvaigždė  
rūke”, „Žemyn upe”, „Už tuos, kuriuos mylim”, „Mamai” ir daugelis kitų. 
Tai puiki proga išskirtinio balso tembro savininkui šį stebuklais apipintą 
Joninių vakarą pasimatyti su savo gerbėjais, kuriems yra dėkingas, kad 
gali dainuoti iš visos širdies...

PENKTADIENIS, BIRŽELIO 30 D.
Koncertų salės parko estradoje  s (Šaulių g. 36) - vasaros 

koncertų ciklas: 20 val. skambės „Akordeono pasažai”. Klaipėdos kame-
rinio orkestro (KKO) koncerte solo partiją gros Laimonas Salijus - vienas 
ryškiausių akordeonistų Lietuvoje. Laimonas yra daugelio respublikinių 
bei tarptautinių konkursų laureatas. 2015 m. pasaulio akordeonistų 
čempionatuose „Pasaulio taurė” ir „Pasaulio trofėjus” jis gavo antrojo 
akordeonisto pasaulyje titulą. Atlikėjo repertuare skamba įvairių stilių 
ir epochų muzika - nuo baroko epochos transkripcijų iki šiuolaikinės 
muzikos opusų. Programai diriguos KKO kolektyvą puikiai pažįstantis 
dirigentas Robertas Šervenikas.

Organizatorių ir “Vakarų ekspreso” archyvo nuotr. Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

LAISVALAIKIO GIDAS
daugiau 
renginių - ve.lt

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

Tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM”

25 d. 19 val. „Tiger Lillies” (Didžioji Britanija) tea-
tralizuotas koncertas.

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

26 d. 8 val. miuziklo vasaros akademija vaikams 
„Zuikio daina”. Registruotis http://bit.ly/2qzNfOT. 
Inf. tel. 8 682 54202, el. p. jurga.sutkute@gmail.
com.

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

26-30 d., 07 03-07 d. lėlinės animacijos stovykla 
vaikams (7-12 m.) „Kadras. Lėlė”.

Projektas „Familia”

Teatrinės, muzikinės, socialinės provokacijos per-
sonažų pasirodymai miesto viešosiose erdvėse: 30 
d. 19 val. Maldininkas ir Pingvinai. 07 01 d. 13 
val. Panda ir Maldininkas.

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.

Vasaros koncertų ciklas Koncertų salės parko estradoje

Birželio 28-liepos 26 d.

28 d. 20 val. „Įsimylėjęs klarnetas”. Macdara O  
Seireadain (klarnetas, Airija), Gintaras Januševi-
čius (fortepijonas, Lietuva-Vokietija).
30 d. 20 val. „Akordeono pasažai”. Klaipėdos ka-
merinis orkestras, solistas Laimonas Salijus (akor-
deonas), dirigentas Robertas Šervenikas.
07 05 d. 20 val. „Vasaros naktys”. Dubravka Še-
parovič-Mušovič (mecosopranas, Kroatija), Rūta 
Mikelaitytė-Kašubienė (fortepijonas).
07 12 d. 20 val. „Džiazas po liepomis II”. Klai-
pėdos choras „Aukuras”. Saulius Šiaučiulis (klavi-
šiniai), Laimonas Urbikas (saksofonas), Paulius 
Stonkus (bosinė gitara), Edmundas Federavičius 
(mušamieji).

Kiti renginiai

29 d. 18 val. „Domino” teatro komedija „Prima-
donos”.
07 13 d. 18 val. „Domino” teatro premjera „Loto”.

KLAIPĖDOS KARILIONAS
Klaipėdos kariliono festivalis

Liepų g. 12, Laikrodžių muziejaus kiemelis

24 d. 12 val. „Vidudienio varpai”: Olesia Rostovs-
kaja (Rusija), Klaipėdos brass kvintetas. 15 val. 
„Popietės varpai”:  Carl Van Eyndhoven (Belgija). 
18 val. „Vakaro varpai”: Kęstutis Kačinskas, cho-
ras „Aukuras”. 21 val. „Nakties varpai”: pasaulio 
muzikos projektas, pagrįstas lietuvių ir kitų tautų 
etnine muzika.

KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI
Taikos pr. 70, tel. (8 46) 410565,  

info@zvejurumai.lt, www.zvejurumai.lt;  
bilietų kasa nedirbs iki rugpjūčio 15 d.

XIX tarptautinis gatvės teatrų festivalis „Šermukšnis”

Teatro aikštė

07 07 19.30 val. „Klinika Lalek” (Lenkija) - „Di-
džiausias marionečių cirkas pasaulyje”. 21 val. 
„Slagman Producties” (Vokietija-Nyderlandai) - 
„Pop-Up!” 22 val. „Compagnie Faï” (Prancūzija) 
- „Stebuklinga vakaro fejerija”. 23 val. „Antagon 
Theater Aktion” (Vokietija) - „F.A.U.S.T. III”.
07 08 12 val. konferencija „Gatvės teatras - arčiau 
pramogos ar meno” (Dramos teatre). 14-17 val. 
teatrinės pramogos vaikams. 17 val. klounų teatro 
studija „Dulidu” - „Profesorius ir blusa” (Karlskro-
nos a.). 18 val. Klaipėdos lėlių teatras - „Familia” 
(senamiestyje, nuo Turgaus a. iki Danės krantinės). 
19 val. „Studio Eclipse” (Belgija) - „Du skęsta, trys 
plaukia” (Danės krantinė prie Pilies tilto). 20 val. 

„Slagman Producties” - „Pop-Up!” 21 val. Gliukų 
teatras ir Rūta Butkus - „Unduo Dubuo”. 22 val. 
Klajojančio pono Pežo lėlės (Rusija) - „Mėnulio 
vaiduokliai”. 23 val. „Compagnie Fai” (Prancūzija) 
- „Stebuklinga nakties fejerija”. 
07 09 12-15 val. teatrinės pramogos vaikams 
(Dienovidžio skvere). 18 val. pantomimos teatras 
„A” (Lietuva) - „Vaikai iš Šermukšnių sodelio”. 19 
val. „Studio Eclipse” (Belgija) - „Du skęsta, trys 
plaukia” (Danės krantinė prie Pilies tilto). 20 val. 
Adrian Schvarzstein ir Jūratė Širvytė-Rukštelė (Is-
panija-Lietuva) - „Atvykėliai”. 21 val. Klajojančio 
pono Pežo lėlės - „Paskutinis bastionas”. 22 val. 
„Klinika Lalek” (Lenkija) - „Poema apie saulę ir 
mėnulį”.

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

25 d. 10 val. Vilties kova 2017 - „Karatė kyokushin 
Baltic Cup 2017”.

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

27 d. 18 val. „Kietas” tinklapis greitai ir patogiai 
- WIX patarimai. Registruotis www.wixhub.lt/
renginiai.

ŠV. PRANCIŠKAUS ONKOLOgIJOS CENTRAS
Savanorių g. 4

26 d. 13 val. pokalbis-susitikimas su Julija Janus. 
Drabužių prekės ženklo „Julia Janus” įkūrėja kalbė-
sis su onkologinę ligą išgyvenančiais žmonėmis 
apie bendrąją aprangos kultūrą ir drabužių pasi-
rinkimo galimybes vykstant išvaizdos pokyčiams. 
Nemokamai.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

23 d. 20 val. Joninės Jono kalnelyje. Nuo 11 val. 
Joninių jomarkas.
07 13-16 d. tarptautinis nematerialaus kultūros 
paveldo festivalis „Lauksnos”.
Veikia UNESCO paroda „Lietuva pašto siuntoje” 
(iki 07 31).

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

girulių biblioteka-bendruomenės namai, Šlaito g. 10A

Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius”

28 d. 18 val. susitikimas su Šv. Pranciškaus on-
kologijos centro direktore Aldona Kerpyte „Aldutė 
- vilties piligrimė” (iš renginių ciklo „Kultūros vei-
kėjų portretai”).
29 d. 11-17 val. pleneras „Vakarų Lietuvos pajūrio 
motyvai” (projekto „Krašto ženklai” dalyviams). 

FESTIVALIS „MUZIKUOJANTIS KELTAS 2017”
Koncertai kelte „Nida”

Keltas išplaukia 20.30 val. iš Senosios Smiltynės  
perkėlos, Danės g. 1. Trukmė 2 val., veikia barai.  

Bilietai -  BILIETAI.LT, koncerto dieną - 1 val.  
prieš plaukimą renginio vietoje.  

Tel. 8 670 41252, el. p.  info@promoplius.lt.

24 d. Ovidijus Vyšniauskas. „Saulė leidžias...”
07 01 d. Ramūno Rudoko humoristinis dialogas 
„N-18”.
07 08 d. popklasikos grupės „El Fuego” gražiausios 
dainos apie meilę.
07 15 d. „Hiperbolės” dainos sugrįžta! Igoris Beri-
nas & grupė „Huge Soul”.
07 22 d. „Aš - miražas”. Aleksandras Makejevas 
su grupe.
08 05 d. Radži ir jo draugai: Gopalas ir Birutė 
Dambrauskaitė.
08 12 d. Marius Jampolskis & Džiugas Siaurusai-
tis. „Šou verslo  grimasos”.

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

23 d. 18 val. baltarusių šventė „Ivana Kupala” 
Gervaičių kaimo turizmo sodyboje (Gedminų k., 
Dovilų sen.). Yra galimybė vykti į šventės vietą 
užsakytu autobusu: 17.30 val. nuo Vingio g. 23 
(buv. „Kalifornija”). 
28 d. 17 val. Klaipėdos literatų klubo „Aplinka” 
muzikinis-literatūrinis vakaras, skirtas Šeimos, 
meilės ir ištikimybės dienai. Nemokamai.

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

23 d. 17 val. atidaroma tradicinė Lietuvos 
architektų sąjungos Klaipėdos apskrities 
organizacijos parengta paroda „Klaipėdos ar-
chitektūra 2016” (veiks iki 07 16).
Veikia parodos: Pekino galerijų asociacijos 
specialiai Klaipėdai - Lietuvos kultūros sos-

tinei parengta ir jai dedikuota Kinijos šiuo-
laikinio meno paroda „Kas aš? 798 įspūdžiai” 
(iki 07 16).

KLAIPĖDOS gALERIJA
Bažnyčių g. 6

Veikia Monikos Jakimauskaitės paroda „Juo-
da/balta” (iki 06 28).

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

Veikia projekto „Klaipėdos miesto ir jūrinis 
peizažas mene” paroda (iki 07 06).

BAROTI gALERIJA
Aukštoji g. 1

Veikia menininkų Audriaus gražio ir Mindaugo 
Juodžio paroda „Cool’TAS” (iki 07 18).

TAUTODAILĖS SALONAS „MARgINIAI”
Sukilėlių g. 4

Veikia tautinių kostiumų paroda. Eksponuojami 
visų regionų tautiniai drabužiai (iki 07 30).

KINAS
„FORUM CINEMAS”

Taikos pr. 61, PC „Akropolis”

„Šaltasis tango” (istorinė, karinė drama, N-16) - 
16.30, 19, 21.40 val.
„Šeimos žmogus” (drama, N-16) - 17.40, 20.10 
val.
„Bjaurusis aš 3” (animacinis, dubl., V) - 3D: 23-
25 d. 13.10 val.; 26-28 d. 13.10 val.
„gelbėtojai” (veiksmo komedija, N-16) - 12.20, 
13 (vyks 29 d.), 15, 18.20, 21.10, 23.40 (vyks 23, 
24, 29 d.) val.
„Mumija” (mistinis trileris, N-13) - 2D: 18.10, 
22.40 (vyks 23, 24, 29 d.) val.; 3D: 15.50, 21.30 
val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas” (komedija, 
veiksmo, N-13) - 10.20, 15.30, 20.50, 23.35 (vyks 
23, 24, 29 d.) val.; 3D: 12.50, 18.40 val.
„Aldabra” (dokumentika, dubl. liet., V) - 2D: 
12.40 val.; 3D: 14.35 val.
„Didysis baletas” (drama, N-13) - 15.15, 20.45 
val.
„Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės 
Elės nuotykiai” (animacinis, V) - 2D: 10.30, 13.50 
val.; 10.10 val. (originalo - rusų - k.).
„Ponas Kūdikis” (animacinė komedija, V) - 
10.50, 16 val.
„Svajoklis Budis” (animacinis, dubl., V) - 2D: 
10.40 val.
„Man esi viskas” (romantinė drama, N-7) - 13, 
18.30, 23.40 (vyks 23, 24, 29 d.) val.
„Kung fu panda 3” (dubl., V) - 11.30 val. (vasaros 
akcija vaikams -  bilietai 1,8 €).

MUZIEJAI
KLAIPĖDOS LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS

Liepų g. 12, saulės laikrodžių parkas

25 d. 10 val. edukacinis jogos užsiėmimas „Saulės 
pasveikinimas” su jogos mokytoja Aušra Srėbaliū-
te. Būtinas mankštos kilimėlis ir laisva apranga. 
Nemokamai. 

PALANgOJE
Paplūdimyje prie tilto į jūrą, J. Basanavičiaus 

gatvėje, Jūratės ir Kastyčio skvere, Atostogų parke

23, 24 d. 10-24 val., 25 d. 11-17 val. tarp-
tautinis pirties ir SPA festivalis „Gintarinė Baltija”. 
http://spafestival.lt. 

„RAMYBĖS” KULTŪROS CENTRAS
Vytauto g. 35, tel. 8 648 46042

23 d. 20 val. Jurga Šeduikytė.

PALANgOS KONCERTŲ SALĖ
Vytauto g. 43

23 d. 20 val. turėjęs vykti Joninių koncertas su 
„Boney M” perkeltas į rugpjūčio 15 d.
30 d. 20 val. grupės „De Phazz” koncertas.
07 08 d. 20 val. Kastyčio Kerbedžio koncertas.
07 15 d. 20 val. Vera Brezhneva „Numeris 1”.


