
ŠEŠTADIENIS, LIEPOS 15 D.
Tarptautinis nemate- s

rialaus kultūros pavel-
do festivalis  „Lauks-
nos” nuo 10 val. kviečia burtis 
Teatro aikštėje, kur įsikurs jaukus 
ir turiningas amatų miestelis bei 
vyks dauguma festivalio rengi-
nių. Galėsite dalyvauti tradicijų 
dirbtuvėse - jose žiūrovai turės 
progą drauge giedoti sutartines, 
pajusti flamenko ritmą, panirti 
į Suitų kultūrinę erdvę ir suži-
noti Petrykivkos dekoratyvinės 
tapybos subtilybes. „Festivalio 
ekrane” vyksiančios filmų - „Lino 
laikas”, „2014 m. Lietuvos dainų 
šventė „Čia - mano namai”, „Fla-
menko ištakos” - peržiūros leis 

žiūrovams įvairiapusiškiau suvokti pristatomas tradicijas. Į amatų miestelį organizatoriai sukvietė Lietuvos 
tradicinių amatų meistrus, tautinio paveldo gamintojus, rekonstruotojus, liaudies meno, kultūros paveldo 
puoselėtojus, UNESCO saugomų liaudies meno  tradicijų - kryždirbystės (Lietuva), Petrykivkos dekoratyvinės 
tapybos (Ukraina), Suitų kultūrinės erdvės moterų rankdarbių (Latvija) - tęsėjus. Kiekvienas dalyvis demons-
truos, mokys, supažindins su savo puoselėjamu amatu, prekiaus savos gamybos dirbiniais. Dramos teatro 
Mažojoje salėje 22 val. skambės „Nakties polifonija”. 

„Švyturio” alaus darykloje s  (Kūlių Vartų g. 7) nuo 14 val. bus švenčiama Tarptautinė aludarių diena. 
Čia vyks nemokamas vienos dienos festivalis „Aludarių dienos 2017” - koncertuos ryškiausi šalies muzikantai, 
lankytojai kviečiami dalyvauti ekskursijose ir degustacijose bei pasinerti į daugybę skirtingų pramogų. 17 
val. prasidėsiančiame koncerte dvi scenas dalinsis atlikėjai Vaidas Baumila ir Monika Pundziūtė-Monique, 
„Colours of Bubbles”, „Antikvariniai Kašpirovskio dantys”, Ba., Jamma & W, „Parranda Polar”, „Diskonektai” 
ir „Solo Ansamblis”. Visi norintieji galės paklaidžioti „Švyturio” alaus daryklos labirintais, užsukti į mažąsias 
„Raudonų plytų” alaus dirbtuves, turės progos plėsti žinias apie skirtingų stilių alų. Renginys nemokamas, 
skirtas tik pilnamečiams. 

Šatrijos kalno papėdėje s  (Luokės seniūnija) 
15 val. vyks kunigaikštį Vytautą Didįjį vaizduojančio pa-
minklo pašventinimo ceremonija. Žinomo menininko, 
Nacionalinės premijos laureato Antano Kmieliausko 
sukurtas didingas kūrinys, dedikuotas Žemaitijos krikš-
to 600-osioms metinėms, čia iškilo žemaičio ūkininko 
Vytauto Kondrato iniciatyva ir lėšomis. Keturių su puse 
metro aukščio, 12 tonų svorio skulptūra iš pilko gra-
nito pastatyta Pašatrijos dvaro teritorijoje, ant kalvos, 
asmeninėje V. Kondrato žemėje. Tremtyje gimęs vyras 
taip išreiškė savo gilius patriotinius ir religinius jausmus. 
„Norėjau šį kūrinį pastatyti ant Šatrijos kalno, bet leidimo 
negavau. Kalno papėdėje paminklo statyti nenorėjau, 
nes būtų sumenkęs. Todėl Vytautas Didysis iškilo ant 
kalvelės greta Šatrijos kalno ir yra puikiai matomas iš 
visų pusių. Džiaugiuosi šiuo darbu”, - didžiavosi Vytautas 
Kondratas. 

Mingės kaime s  (Kintų sen., Šilutės r.) 18 val. vakaroti kviečia „Naktinė Mingės flotilė 2017”. Iki 20 val. 
vyks atvirų durų valandos tradiciniuose istoriniuose laivuose dešiniajame Minijos krante, vėliau - Aido Jona-
vičiaus koncertas ant laivo „Aisytė” denio, 22.30 val. - kapitonų pasitarimas. 23 val. nuaidės patrankos salvė, 
pajudės naktinė laivų flotilė. Viso renginio metu bus galima paragauti šviežutėlių austrių, pasivaišinti ką tik 
susuktais sušiais, vyks prekyba laivams skirta atributika. 

Palangos koncertų salėje  s (Vytauto g. 43) 20 val. vienintelį 
pasirodymą Lietuvoje surengs žavioji Rusijos ir Ukrainos dainininkė, tele-
vizijos laidų vedėja ir aktorė Vera Brežneva.Buvusi merginų grupės „Via gra” 
narė į Palangą, lydima profesionalių šokėjų komandos, atvyks pristatyti 
naujausio  koncertinio turo „Numeris 1”. Šioje programoje kurorto svečiai 
išgirs mėgstamus kūrinius iš didelio pasisekimo sulaukusių albumų „Meilė 
išgelbės pasaulį” bei „Ververa”. Stilingiausios Rusijos ir pramogų verslo 
moters bei geriausios TV vedėjos titulus pelniusi Vera Brežneva viešumoje 
yra vertinama ne tik už muzikinę karjerą ar grožį, bet ir už nuoširdumą bei 
atvirumą. Dviejų mergaičių mama savo energiją atiduoda ne tik šeimai ir 
klausytojams. Už labdaringą veiklą dainininkė buvo apdovanota III laipsnio 
kunigaikštienės Olgos ordinu ir visuomenėje dažnai yra vadinama geros 
valios ambasadore. V. Brežnevos kūryba pasižymi išskirtine ekspresija, 
lengvumu bei sėkme. Dainininkė pasiryžusi įkaitinti poilsiautojų kraują ir 
kviečia į nepamirštamų įspūdžių koncertą. 

Kelte „Nida”  s (iš-
plaukia iš Senosios Smil-
tynės perkėlos, Danės 
g. 1) 20.30 val. festivalis 
„Muzikuojantis keltas 
2017”: Igorio Berino ir 
grupės „Huge Soul” kon-
certas „Aš dar dainuosiu”. 
Turbūt kiekvienas galėtų 
padainuoti bent vieną 
legendinės grupės „Hi-
perbolė” kūrinį. Juk tai 
muzika, žavėjusi ne vieną 
kartą. Šie šlageriai grįžta 
ant „Muzikuojančio kelto” 
denio kartu su grupės vo-
kalistu, gitaristu bei dau-
gumos dainų autoriumi 
Igoriu Berinu. Ir grįžta su 
trenksmu, nes juos sce-
nos grandas atliks kartu 
su jaunais talentingais muzikantais „Huge Soul”. Tai dvejus metus gyvuojanti grupė, kurią subūrė gitaristas 
Edvinas Kišonas, prie jo prisijungė vokalistas Emilis Paškevičius, bosistas Jonas Stanevičius, būgnininkas Kęs-
tutis Zubavičius bei klavišininkas Matas Čerenkovas. Koncerte skambės  „Pamiršk mane”, „Aš ieškosiu tavęs”, 
„Kodėl?”, „Vasara”, „Aš dar dainuosiu” ir daugelis kitų dainų, kurias vyresnioji publika iki šiol puikiai prisimena, 
o naujajai kartai tai yra tarsi atradimas.

Šeštadienis  2017 07 15
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

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

08 11, 12 d. 18.30 val. Mažojoje salėje A. Strind-
bergo „Tėvas”.
08 22, 23 d. 18.30 val. Mažojoje salėje premjera 
- J. Pulinovič „Elzės žemė”.

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATrAS

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

23, 30 d. 10 val. aikštėje prie burlaivio „Meridia-
nas” -  atviros repeticijos ORE. Nemokamai. 

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

Projektas „Familia”

Teatrinės, muzikinės, socialinės provokacijos per-
sonažų pasirodymai miesto viešosiose erdvėse: 
15, 16 d. 13 val. Lapė, Zuikiai. 21 d. 18 val., 22, 
23 d. 13 val. Vilkas, Lapė.

Gastrolės Nidoje

Kultūros centras „Agila”, Taikos g. 4

15 d. 17 val. „Stebuklingas Pelenės laikas”. 16 d. 
16 val. „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė”.

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

20 d. 20 val. „Nepažinta Ispanija”. Senosios muzi-
kos ansamblis „Jacaras” (Lenkija).
22 d. 20 val. „Mergina iš Ipanemos”. „Minns Jazz 
Quintet” (JAV-Lietuva): Simona Minns (vokalas), 
Dorsey Minns (trombonas), Arnoldas Gurinavičius 
(klavišiniai), Viktoras Labanauskas  (kontrabosas), 
Saulius Astrauskas (mušamieji).
26 d. 20 val. „Kino muzikos naktis”. Palangos 
miesto pučiamųjų orkestras. Solistai: Kristina Ja-
tautaitė (vokalas), Andrius Bartkus (tenoras).
Esant lietingam orui renginiai vyks Koncertų sa-
lėje.

Kiti renginiai

21 d. 18 val. „Domino” teatro komedija „Striptizo 
ereliai”.

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

KUFA vasaros terasa

20 d. 19 val. kuksando pratybos po atviru dangu-
mi su mokytoju iš Korėjos Jin Mok. 
21 d. 20 val. Dominykas Čečkauskas, „Keulė Rūkė” 
įkūrėjas. 21 val. filmas „Nudegęs” (rež. John Wells, 
JAV, komedija, drama,  2015 m.). 23 val. Kastis To-
rrau & Donatello. Esant nepalankiam orui, seansai 
perkeliami į kino salę.
22 d. 12 val. vaikų varžybos su dinozaurais.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪrOS CENTrAS
Daržų g. 10

15, 16 d. tarptautinis nematerialaus kultūros pa-
veldo festivalis „Lauksnos”.
15 d. Teatro aikštėje 10-22 val. amatų miestelis. 
13 val. festivalio ekranas: „2014 m. Lietuvos dai-
nų šventė „Čia - mano namai” (rež. Juozas Javaitis, 
2015). 14 val. pasirodymai amatų miestelyje. 15 
val. dirbtuvės. Petrykivkos dekoratyvinė tapyba.  
16 val. dirbtuvės. Flamenkas. Tradicija iš arčiau: 
18 val.  dainuojančios kultūros; 20 val. instru-
mentinė lyrika; 20.30 val. Balkanų spalvos. 22 
val. festivalio ekranas. „Flamenko ištakos” (rež. 

Vicente Perez Herrero, Ispanija, 2011 m.). Dramos 
teatro Mažojoje salėje (Teatro g. 2) 22 val. nakties 
polifonija.
16 d. Lietuvos jūrų muziejuje (Smiltynės g. 3) 
11 val. atvira diskusija „Tradicija bendruomenei 
ar bendruomenė tradicijai?” Registracija tel. (8 
46) 312113. Etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje 
(Smiltynės g. 12) 15 val. skambantis kiemas. Sve-
čių atsisveikinimo koncertas.
Antradieniais-penktadieniais 11-19 val. 
veikia audimo dirbtuvės: galima susipažinti su au-
dimo amatu - stebėti, kaip senovinėmis staklėmis 
audžiamas audeklas, o juostų audimo rėmeliuose 
„auga” šimtaraštė. Kultūros kvartalo įveiklinimo 
projektas „Amatystė. Mažosios Lietuvos dimai”. 
Ketvirtadieniais 19 val. tradicinių šokių klubo „Vo-
žinis”.
Veikia UNESCO paroda „Lietuva pašto siuntoje” 
(iki 07 31).

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.

15 d. „Hiperbolės” dainos sugrįžta! Igoris Berinas 
& grupė „Huge Soul”.
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”.

KLAIPĖDOS KULTŪrŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTrAS

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

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

KLAIPĖDOS APSKrITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

18 d. 17 val. Konferencijų salėje pristatoma Alek-
sandro Makejevo knyga „Švediškas gimtadienis”.

X poezijos ir muzikos šventė „Naktigonės 2017”

Pirmadieniais 17 val. Konferencijų salėje - po-
ezijos ir muzikos valandos. 17 d. Virginija Ko-
chanskytė, 24 d. Nijolė Sabulytė. Dalyvauja Julius 
Kurauskas (klasikinė gitara).
Penktadieniais 19.30 val. bibliotekos kieme/
kavinėje „Pauzė” - dainuojamosios poezijos vaka-
rai, dainuoja bardai. 28 d. Vidas Petkevičius.
Trečiadieniais (19, 08 02, 16, 30 d.) 21 val. 
tyliųjų literatūrinių diskotekų naktys. CD kolekcija 
lietuvių aktorių balsai ir Kristijono Lučinsko/Driez-
ho muzikinės kompozicijos.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Girulių biblioteka-bendruomenės namai, Šlaito g. 10A

Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius”

17 d. 11 val. Virginijaus Vyšniausko teatralizuota 
programa vaikams „Klounas ir jūra”.
18 d. 18 val. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų 
pajėgų pučiamųjų orkestro koncertas. 
19 d. 18 val. susitikimas su choreografe, šokio 
teatro „Padi  Dapi Fish” meno vadove Agnija Šeiko 
(iš renginių ciklo „Kultūros veikėjų portretai”). Da-
lyvaus šokėjai Petras Lisauskas, Inga Kuznecova, 
baleto šokėja Beata  Molytė. Vakarą ves režisierė 
Dalia Kanclerytė.
26 d. 18 val. grupės „Undan” (Vilnius) koncer-
tas. Lietuviško folkloro muzikinės interpretacijos, 
apgaubtos harmoninga ambient muzikos stiliaus 
atmosfera. 

Interaktyvi bibliotekos palapinė

Karlskronos aikštė prie Danės krantinės

15 d. 11−12 val. temperamentingas rytas su fla-
menku, kava ir spauda. Galėsite pasigrožėti šokiu 
bei dalyvauti atviroje flamenko pamokoje (Beatos 
Molytės šokio namai). Aktyviausiems – prizai – „AJ 
šokoladas” dovanų kuponai. 12−14 val. „Knyga + 
mėgintuvėlio laboratorija”. Linksmieji eksperimen-
tai su dr. Renata Česūniene: burbulų bokštai, ugnies 
laikymas rankose ir kiti netikėtumai. Edukacijų pra-
džia 12, 12.40, 13.20 val. 14.30-17 val. techno-
logijų sala: pažintis su 3D technologijomis,virtualia 
ir papildyta realybe, dronais. 17.30-19 val. bai-
giamasis renginys. Klaipėdos valstybinio muzikinio 
teatro atlikėjų pasirodymas. Savaitės akcijos „Stop 
– knyga” finalas.

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

17 d. 17 val. atidaroma Klaipėdos krašto ukrai-
niečių  kūrybos paroda „Saulės spinduliuose”. 
Nemokamai.

DANĖS SKVErAS
Cirko palapinė, Danės g. 29

15, 16 d. šiuolaikinio cirko festivalis „Cirkuliacija”.  
15 d. 20 val., 16 d. 15 val. „Kur yra Tobis?” („Zirkus 
FahrAwaY”, Šveicarija). 15 d. 15 val., 16 d. 20 val. 
„Aš myliu tave, bet...” („Le Lido”, Prancūzija, N-14).

LCC TArPTAUTINIS UNIVErSITETAS
Neufeldo auditorija, Kretingos g. 36

Konferencija su benediktinu, vienu populiariausių 
šiandienos dvasinių mokytojų, knygų autoriumi 
Anselmu Griunu (OBS, Vokietija). 28 d. 19 val. ti-
kėjimas kaip gydymo dovana. 29 d. 10 val. kelias 
į širdies ramybę; 15 val. benediktinų dvasingumas 
kaip kasdienė praktika. 30 d. 8 val. šv. Mišios Šv. 
Kazimiero bažnyčioje (Kretingos g. 40). 

SMILTYNĖS LANKYTOJŲ CENTrAS
Smiltynės g. 11

20, 27 d. 12-15 val. projektas „Nuostabiosios že-
mės beieškant. Kultūrinio turizmo maršrutas nuo 
Nidos dailininkų kolonijos iki Prano Domšaičio”. 
20, 27 d., 08 03, 10, 17, 24 d. vasaros plenerai su 
dailininku Ernestu Žvaigždinu. Nemokamai. 
26 d. 14 val. ekskursija dviračiais „Smiltynė ant 
ratų”.
Registracija tel. 8 648 22439, el. p. infosmiltyne@
nerija.lt. 

PArODOS
KLAIPĖDOS KULTŪrŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

Veikia parodos: Lietuvos architektų sąjungos 
Klaipėdos apskrities organizacijos parengta 
paroda „Klaipėdos architektūra 2016”; Pekino 
galerijų asociacijos specialiai Klaipėdai - Lie-
tuvos kultūros sostinei parengta ir jai dedi-
kuota Kinijos šiuolaikinio meno paroda „Kas 
aš? 798 įspūdžiai” (abi iki 07 16).
15 d. 12 val. ekskursija su vadovu pavieniams lan-
kytojams į parodą „Kas aš? 798 įspūdžiai”. Būtina 
išankstinė registracija el. p.  edukacija@kkkc.lt, tel. 8 
650 71704. Ekskursijos kaina įeina į parodos bilieto 
kainą: suaugusiems - 1,70 €; senjorams, neįgalie-
siems, studentams, moksleiviams, pateikusiems 
pažymėjimą, - 0,85 €.

KLAIPĖDOS GALErIJA
Bažnyčių g. 6

Veikia emalio paroda IIIAIIIDX. IIIA - trijų auto-
rių: Tado Deksnio, Rūtos Jurkūnaitės-Bruožienės ir 
Daliaus Razausko, IIID - trijų dimensijų emalio re-
trospektyvinė paroda, paženklinta simboliu „X” (iki 
07 26).

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

Veikia Gintaro Palemono Janonio tapybos paro-
da „rinkinys” (iki 08 03).

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).

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

Veikia tapytojo Virginijaus Viningo personali-
nė paroda (iki 08 04).

KINAS
„FOrUM CINEMAS”

Taikos pr. 61, PC „Akropolis”

„Žmogus-voras: grįžimas namo” (fantastinis 
veiksmo, N-7) - 3D: 12.25, 18.25 val.; 2D: 10.30, 
15.20, 21.30, 23.35 (vyks 15 d.) val.
„Karas už beždžionių planetą” (veiksmo, N-13) 
- 13, 16 val., 18, 21 (nevyks 19, 20 d.) val., 21.40 
(vyks 19, 20 d.) val., 23.20 (vyks 15 d.) val.
„Lemtinga pagunda” (vesternas, N-13) - 18.40, 
21.10 val.
„Diunkerkas” (istorinis, veiksmo, N-13) - 19, 20 
d. 19 val.
David Gilmour koncertas „Live at Pompeii” 
(filmas-koncertas, N-13) - 09 13 d. 19 val.
„Bjaurusis aš 3” (animacinė komedija, dubl., 
V) - 10.10, 11.20, 12.30, 14.45, 15.40, 17 val.; 3D: 
13.25 val.
„Mergų balius” (komedija, N-16) - 19 (nevyks 
19, 20 d.) val., 21.20 (nevyks 19, 20 d.) val., 21.55 
(vyks 19, 20 d.) val., 23.59 (vyks 15 d.) val.
„Gelbėtojai” (veiksmo komedija, N-16) - 21.50, 
23.45 (vyks 15 d.) val.
„Transformeriai: paskutinis riteris” (veiksmo, 
fantastinis, N-13) - 2D: 11, 17.20 val.; 3D: 14.10, 
20.30 val.
„Vaikis ant ratų” (veiksmo trileris, N-13) - 19.15 
val.
„Man esi viskas” (romantinė drama, N-7) - 13.35 
val.
„Karibų piratai. Salazaro kerštas” (komedija, 
veiksmo, N-13) - 2D: 15.50 val.
„Ponas Kūdikis” (animacinė komedija, V) - 10.40 
val.
„Ledynmetis: susidūrimas” (dubl., V) - 10.15 
val. (vasaros akcija vaikams -  bilietai 1,8 €).

PALANGOJE
PALANGOS KONCErTŲ SALĖ

Vytauto g. 43

15 d. 20 val. Vera Brezhneva „Numeris 1”.
22 d. 20 val. Leon Somov & Jazzu.
26 d. 20 val. Valeriy Meladze koncertas.
27 d. 20 val. Ingos Valinskienės jubiliejinis kon-
certas „Žvaigždė”.
28 d. 20 val. legendinės grupės „Smokie” koncer-
tas.

„rAMYBĖS” KULTŪrOS CENTrAS
Vytauto g. 35, tel. 8 648 46042

15 d. 20 val. grupė „Subtilu-Z”.
16 d. 20 val. spektaklis „24 valandos iš moters 
gyvenimo”.

„ramybės” galerija, Vytauto g. 35, tel. 8 607 88990

Veikia parodos: Darijaus Gerliko juvelyrikos par-
oda „Lietuviška Florencija”; rašytojos, dailinin-
kės Aldonos Gustas (Vokietija) kūrybos darbų 
paroda; Aleksandros Jacovskytės fotografijos, 
teatro kostiumų eskizų paroda (visos iki 08 02).

KUrHAUZO SALĖ
Grafų Tiškevičių al. 1

18 d. 20 val. fortepijono ir flamenko šou „Crazy 
Women”.
19 d. 18 val. „Figaro šen, Figaro ten”. Nemokamas 
koncertas, skirtas prof. Eduardo Kaniavos 80-me-
čiui. Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

SEKMADIENIS, LIEPOS 16 D.
Prie Palangos tilto į jūrą  s 16 val. siautulingai įžangai kviečia susiburti jau 13-ą kartą skambėsiantis 

tarptautinis Palangos vasaros festivalis, kupinas vasariškų staigmenų ir aukščiausio meistriškumo atlikėjų 
koncertų. Iki liepos 22 dienos vyksiantis Gintaro muziejaus terasoje ir kurhauzo salėje, renginys patrauklus 
ne tik vyresniesiems muzikos mylėtojams, bet ir nuolat įkvėpimo ieškančiai jaunajai kartai. Festivalio pradžiai 
specialų projektą parengę Klaipėdos šokių studijos „Tavo šokis” dalyviai (įkūrėjas ir vadovas Karolis Barčius) 
visus ketina uždegti audringais ritmais ir iš Angolos kilusiais Kizomba ir Semba šokiais ant smėlio, kurie po 
pernai metų sėkmės ir gausybės dalyvavusiųjų palaikymo jau tampa Palangos vasaros festivalio tradicija.

ANTrADIENIS, LIEPOS 18 D.
Palangos kurhauzo sa- s

lėje (Grafų Tiškevičių al. 1) 20 val.  
fortepijono ir flamenko šou „Crazy 
Women”. Dvi jaunos moterys - ais-
tringame fortepijoninės muzikos 
ir flamenko sūkuryje. Jeigu tik 
galėtų, jos tikrai išgelbėtų pasaulį. 
Pasaulinio garso pianistė Anna 
Ushakova ir ispaniško šokio meis-
trė Marina De Flamenco surengs 
nepakartojamą šou. Kas slepiasi 
po šiuo pavadinimu? Daryk tai, kas 
tau patinka, ir tai, ką tu geriausiai 
moki. Rodos, šis posakis puikiai 
apibūdina dvi jaunas artistes. Mu-
zika ir šokis jas lydi nuo vaikystės, 
muzika ir šokis jas suvedė ir tik 

šiame šou jos ištirpsta ir apnuogina sielą. Tai, ką šios artistės daro scenoje, pakeri, prikausto žvilgsnį ir niekada 
nebepaleidžia. „Mūsų pasirodymų nekausto jokie rėmai, jokie tabu, mes laužome visas dogmas ir leidžiame 
sau būti savimi”, - tikina A. Ushakova. Pasirodyme skambės žymių ispanų kūrėjų A. Piazzolo, I. Albeniz, D. 
Dorantes ir kitų kompozitorių kūriniai. Taip pat ispanišką atmosferą kurs gitaros ir perkusijos virtuozai.

TrEČIADIENIS, LIEPOS 19 D.
Palangos kurhauzo salėje s  18 val. 

„Figaro šen, Figaro ten” - nemokamas koncer-
tas, skirtas prof. Eduardo Kaniavos 80-mečiui.
Koncerte dalyvaus Eduardas Kaniava ir jo buvę 
bei esami studentai: Modestas Narmontas, Tadas 
Jakas, Gabrielė Kučinskaitė, Vilius Trakys, Natalija 
Urnikienė. Koncertmeisterė - Narine Stepanyan. 
Koncerte skambės Giacomo Rossini operos „Se-
vilijos kirpėjas” ištraukos. Šis kūrinys šventiniam 
vakarui pasirinktas neatsitiktinai, - Figaro vai-
dmeniu šioje operoje 21-erių metų trečio kurso 
studentas E. Kaniava atėjo į didžiąją sceną. Nuo 
šio vaidmens prasidėjo jo solisto karjera. Ren-
ginio vieta taip pat ypatinga - būtent Palangos 
kurhauze vyko pirmasis E. Kaniavos koncertas. 
Ir pats maestro yra palangiškis.  

KETVIrTADIENIS, LIEPOS 20 D.
Eduardo Balsio menų gimna- s

zijoje (Statybininkų pr. 2) 18 val. pianistų 
akademijos „Klaipėda Piano Masters” iškil-
mingas atidarymo koncertas - publikai bus 
pristatyti visi akademijos atlikėjai, o pianis-
tas Gintaras Januševičius padovanos savo 
rečitalį „Sapnų gaudyklė”. Akademija į pajūrį 
pakvies 20 talentingų ir ambicijų nestoko-
jančių pianistų iš viso pasaulio. Liepos 20-30 
dienomis savo koncertais ir improvizuotais 
performansais jie džiugins Klaipėdos, Palan-
gos, Plungės ir Platelių publikas. „Klaipėda 
Piano Masters” dalyviai - karjeros klasikinės 
muzikos rinkoje siekiantys pianistai. 11 
dienų jie lankys fortepijono meistriškumo 
pamokas, fizinės ištvermės ir fizioterapijos 
užsiėmimus. Į šių metų akademiją pakviesti 

ir keturi Klaipėdos mokyklų auklėtiniai. Tai - KU Menų akademijos studentė Alina Markova, palangiškė E. Balsio 
menų gimnazijos mokinė Saulė Pukinskaitė bei du Stasio Šimkaus konservatorijos auklėtiniai - iš Kretingos 
kilusi Lina Žutautaitė ir mažeikiškis Jonas Šopa. Egzotiškiausi akademijos dalyviai - Meksikai atstovaujantis 
Danielis Torresas bei dvigubą Kanados ir Čekijos pilietybę turinti Karolina Kubalkova. 

Koncertų salės parko estradoje s  (Šaulių g. 36) 20 val. „Nepažinta Ispanija”. Ispanija - tai šalis, 
neįsivaizduojama be flamenko. 
Tačiau šį kartą senosios muzikos 
ansamblis „Jacaras” savo progra-
moje atskleis kitokį jos žavesį. 
Kūrybinga atlikėjų komanda, 
suvienijusi penkis Vroclavo 
(Lenkija) gitaristus ir chariz-
matiškąją Meksikos dainininkę 
Julietą Gonzalez de Springer, 
supažindins su ispaniškojo ba-
roko šokiais. Pasak ansamblio 
vadovo Piotro Zaleckio, taran-
tela, fandangas, folija ne tik 
išliko iki mūsų laikų, bet ir atliko 
labai svarbų vaidmenį muzikos 
istorijoje. Koncerte atlikėjai gros 
įvairiomis gitaromis, tarp jų bus 
mūsuose mažiau girdėta timple 
- tradicinė penkiastygė Kanarų 
salų gitara. Beje, jacaras - tai ispaniškos dainos, kurios buvo atliekamos solisto su instrumentų pritarimu 
teatro spektaklių pertraukų metu. Išlaikydami Viduržemio jūros regione vyravusią dvasią atlikėjai praėjusių 
šimtmečių šokius prikels naujam gyvenimui. 


