
ŠEŠTADIENIS, 
LIEPOS 22 D.

I. Simonaitytės bi- s
bliotekos kiemelyje 
(Herkaus Manto g. 25) akustinės 
muzikos, autorinės dainos festi-
valis „Klaipėdos Kanų festivalis”. 
Nuo 15 val. scenoje pasirodys 
Justina & Vytautas, Mindaugas 
Valiukas, Ingaja, Gintarius, Simas 
Buziliauskas, Ieva Prūsaitė, „Ge-
rąja prasme”, Valerijus Šerelis, 
Gytis Šimelionis, Darius Žvirblis, 
Andrius Zalieska, „Tribe”.

„Kultūros fabriko” vasaros terasoje s  (Bangų g. 5A) 12 val. vaikų varžybos su dinozaurais. Su 
draugais varžytis smagu, bet ar esi kada varžęsis su dinozauru? Ne? Tada būtinai turi atvykti. Radailių dino-
zaurų parko dinozaurai lauks su smagiomis užduotimis ir dar smagesniais prizais! Viskas, ko reikia, - tai gera 
nuotaika, o viskuo kitu pasirūpins nuotykių ištroškę dinozaurai!

Uosto g. ties įvažiavimu į piliavietę  s 12-14 val. istorinio paminklo atidengimas. Paminklas 
skirtas pirmajam Lietuvoje automobilių-motorračių klubui „M.S.C. Memelland” ir keliautojui Antanui Poškai 
atminti. Šalia bus eksponuojama antikvarinė auto- ir mototechnika. 

Smiltynės paplūdimyje prie centrinės gelbėjimo stoties s  17, 18, 19, 20, 21 val. pro-
jektas „Muzika gamtoje. Gamta muzikoje”. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra”. Šiek 
tiek ilgiau nei pusvalandį truksiantis koncertas žiūrovams bus transliuojamas tiesiai „į ausį” per kokybiškas 
ausines, tad susikaupti, išgirsti, išgyventi jūros nuotaikas netrukdys pašaliniai garsai, o prieš akis bus ban-
guojanti gyva dekoracija - Baltijos jūra. Renginys nemokamas. Ausinių išdavimas prasideda likus 15 min. iki 
seanso pradžios. 

Šiauriniame rage s  (Da-
nės g. 1) 17 val. startuos antrasis 
meno festivalis „Mėlynoji juosta”. 
Festivalį 17 val. performansu 
pradės Benas Šarka. 18 val. per-
sikėlus keltu, renginio dalyviai 
seks kitų projektų pėdomis. 
Renginio dalyviai ir atsitiktiniai 
poilsiautojai, keliaujantys ta-
keliu link jūros, turės unikalią 
galimybę tarp įvairių miško 
garsų atrasti architekto Vlado 
Balsio paslėptos audiovizualinės 
instaliacijos „Pasaka be galo” 
skleidžiamus garsus. 

Palangos koncertų salėje s  (Vytauto g. 43) 20 val. Leon Somov & Jazzu. 2005-aisiais susibūrę į 
duetą muzikos prodiuseris, kompozitorius Leon Somov ir dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu Lietuvos mu-
zikos industrijoje atvėrė naują lapą ir ėmė populiarinti elektroninę muziką. Jausminga, atvira, magnetizmą 
spinduliuojanti Justė Arlauskaitė vadinama viena charizmatiškiausių moterų Lietuvos muzikos scenoje. Tylus, 
viešumo privengiantis Leon Somov - visiška jos priešingybė, tačiau kartu jiedu kuria tai, kas priverčia išgyventi 
muziką. Jie ne tik atliks dainas iš naujausio savo albumo, tačiau dainuos ir garsiausius savo hitus.

Koncertų salės parko estradoje s  (Šaulių g. 36) 20 val. vasaros 
koncertų ciklas. „Mergina iš Ipanemos”. Tai dar vienas vasariškas liepos 
vakaras su nuostabiomis džiazo klasikos melodijomis, uždegančiais 
Lotynų Amerikos ritmais, kuriuos sukūrė žymūs pasaulio kompozitoriai. 
Šiai programai įgyvendinti į „Minns Jazz Quintet” susibūrė JAV ir Lietuvos 
atlikėjai.

Palangos kurhauzo salėje  s 20 val. nuskambės tarptautinio Palangos vasaros festivalio paskutiniai 
akordai. Klasikinės muzikos gerbėjus festivalis pamalonins išskirtiniu vieno garsiausių pasaulyje jaunosios 
kartos pianistų Luko Geniušo (Lietuva-Rusija) rečitaliu. Programoje - Maurice’o Ravelio Sonatina ir pjesės iš 
ciklo „Miroirs” („Atspindžiai”), George’o Enescu Preliudas ir Fuga bei Ferenco Liszto Sonata h-moll.

Kelte „Nida”  s (išplaukia iš Senosios Smiltynės perkėlos, Danės g. 1) 20.30 
val. festivalis „Muzikuojantis keltas 2017”: „Aš - miražas”. Aleksandras Makejevas 
su grupe. Išskirtiniam koncertui netradicinėje scenoje jis rengia nuotaikingą ir 
„užvedančią” programą, kurioje skambės visiems puikiai žinomi šlageriai bei 
naujausi kūriniai. Lietuvos poproko atlikėjas įsitikinęs, jog kartu su muzikantų 
grupe atliekami kūriniai „Miražas”, „Tėvelis”, „Menininkas” ir „Tas ilgas kelias namo...”, 
leidžiantis saulei, Kuršių marių apsuptyje suskambės naujai. „Nors mano dainos 
nėra pramoginės, labai norėčiau žmonėms įkvėpti geros nuotaikos. Tai bus gero 
roko dozė!“ - artėjant pasirodymui sakė A. Makejevas.

SEKMADIENIS, LIEPOS 23 D.
Aikštėje prie „Me- s

ridiano” atviros re-
peticijos ORE. 10 val. 
- unikali proga pamatyti 
režisierės Dalios Ibelhaup-
taitės prikeliamos Ruggero 
Leoncavallo operos „Paja-
cai” repeticiją. Joje dalyvaus 
spektaklyje dainuojantys 
solistai, choras, orkestras. 
Opera „Pajacai” pasakoja 
apie klajojančią komedian-
tų trupę, kurios gyvenimas 
tragiškai susipina su scenos 
realybe. 18 val. toje pačioje 
vietoje vyks vakarinė repe-

ticija, kurioje bus parodyti teatralizuoto koncerto „Ispaniškoji sarsuela” fragmentai. Dalyvaus solistai, baleto 
šokėja, teatro choras bei instrumentinė grupė.

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje s  (Vytauto g. 51) startuos 
devintus metus skaičiuojantis muzikos festivalis „Ave Maria”. 20 val. festivalio pradžios koncertas. W. A. Mozart 
„Requiem”. Palangos bažnyčioje jis suskambės neįprastai - be choro, tik su keturiais solistais ir instrumentiniu 
ansambliu. Išsami festivalio programa www.avemaria.lt.
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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

08 11, 12 d. 18.30 val. Mažojoje salėje A. Strindber-
go „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 „Meridianas” 
- atviros repeticijos ORE. Nemokamai. 

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

Projektas „Familia”

Teatrinės, muzikinės, socialinės provokacijos perso-
nažų pasirodymai miesto viešosiose erdvėse: 22, 23 
d. 13 val. Vilkas, Lapė. 29 d. Jūros šventėje dalyvaus 
Zuikiai, Pingvinai, Lapė, 30 d. - Panda, Lapė, Maldi-
ninkas, Vilkas. 

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.

09 04 d. 17.30 val. I a. fojė susitikimas su režisieriu-
mi ir kompozitoriumi Heineriu Goebbelsu. Moderuoja 
kompozitorius Mindaugas Urbaitis, įėjimas nemoka-
mas.

Vasaros koncertų ciklas Koncertų salės parko estradoje

22 d. 20 val. „Mergina iš Ipanemos”. „Minns Jazz 
Quintet” (JAV-Lietuva): Simona Minns (vokalas), Dor-
sey Minns (trombonas), Arnoldas Gurinavičius (klavi-
šiniai), Viktoras Labanauskas (kontrabosas), Saulius 
Astrauskas (mušamieji).
26 d. 20 val. „Kino muzikos naktis”. Palangos miesto 
pučiamųjų orkestras. Solistai: Kristina Jatautaitė (vo-
kalas), Andrius Bartkus (tenoras).
Esant lietingam orui renginiai vyks Koncertų salėje.

KLAIPĖDOS KArILIONAS
Liepų g. 16, Centrinis paštas

Šeštadienį ir sekmadienį bei švenčių dienomis 
12 val. kariliono muzikos koncertai. Atlikėjai Kęstutis 
Kačinskas ir Stanislovas Žilevičius.

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

KUFA vasaros terasa

22 d. 12 val. vaikų varžybos su dinozaurais.
08 05 d. 17 val. lėkščiasvydis.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪrOS CENTrAS
Daržų g. 10

Antradieniais-penktadieniais 11-19 val. veikia 
audimo dirbtuvės: galima susipažinti su audimo 
amatu - stebėti, kaip senovinėmis staklėmis audžia-
mas audeklas, o juostų audimo rėmeliuose „auga” 
šimtaraštė. Kultūros kvartalo įveiklinimo projektas 
„Amatystė. Mažosios Lietuvos dimai”. 
Ketvirtadieniais 19 val. tradicinių šokių klubo 
„Vožinis”.
Veikia UNESCO paroda „Lietuva pašto siuntoje” 
(iki 07 31).

LDM PrANO DOMŠAIČIO gALErIJA
Liepų g. 33, tel. 410421

Antradienį-penktadienį 10-12 val. veikia Vasaros 
studija įvairaus amžiaus vaikams (iki 08 11). 

KLAIPĖDOS KULTŪrŲ  
KOMUNIKACIJŲ CENTrAS

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

Trečiadieniais 17-19 val. dizainerės Sonatos Žiži sti-
lizuoto 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

27 d. 17 val. Menų zonoje (Aukštoji g. 5) vyks I. 
Simonaitytės bibliotekos organizuojamas renginys 
- knygos „Motociklais aplink pasaulį. Per Amerikos že-
mynus” pristatymas. Dalyvaus keliautojai Vilius Navic-
kas ir Jolanta Navickienė, fotografas Saulius Paukštys.
Galerijoje 13L eksponuojama instaliacija „Tautiška 
giesmė”. Tai unikalus, pasaulyje analogų neturintis 
kūrinys, savyje sujungiantis mokslo (fizikos, akusti-
kos, fonologijos), meno (tekstilės, muzikos, poezijos) 
bei technologijų (spektrografinės analizės, žakardinio 
audimo, optikos, iliuminacijos, instaliacijos) sritis (iki 
08 15).

X poezijos ir muzikos šventė „Naktigonės 2017”

Pirmadieniais 17 val. Konferencijų salėje - poezijos 
ir muzikos valandos. 24 d. Nijolė Sabulytė, dalyvauja 
Julius Kurauskas (klasikinė gitara). 
Penktadieniais 19.30 val. bibliotekos kieme / 
kavinėje „Pauzė” - dainuojamosios poezijos vakarai, 
dainuoja bardai. 28 d. Vidas Petkevičius.

„KLAIPĖDOS KANŲ FESTIVALIS”

Bibliotekos kiemelyje - akustinės muzikos, autorinės 
dainos festivalis.
22 d. nuo 15 val. Justina & Vytautas, Mindaugas 
Valiukas, Ingaja, Gintarius, Simas Buziliauskas, Ieva 
Prūsaitė, „Gerąja prasme”, Valerijus Šerelis, Gytis Ši-
melionis, Darius Žvirblis, Andrius Zalieska, „Tribe”.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

girulių biblioteka-bendruomenės namai, Šlaito g. 10A

Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius”

26 d. 18 val. grupės „Undan” (Vilnius) koncertas. Lie-
tuviško folkloro muzikinės interpretacijos, apgaubtos 
harmoninga „ambient” muzikos stiliaus atmosfera. 

Vasaros skaitymo programa „Sulėkime skaityti į gūžtas”

Iki rugpjūčio 31 d. biblioteka (vaikų padaliniai) 
kviečia 1-7 kl. mokinius dalyvauti programoje „Su-
lėkime skaityti į gūžtas”. Užsiregistravęs programos 
dalyvis gaus savo gūžtos ženkliuką, registracijos lapą 
ir skaitydamas knygas bei dalyvaudamas įvairiose 
veiklose rinks spalvotų lipdukų kolekciją. Vasaros 
pabaigoje užpildytas registracijos lapas galės tapti 
puikiu stalo žaidimu. Registruotis www.biblioteka.
lt/vaikams.

Vaikų skyrius, Danės g. 7

Veikia fotografės Laimos Žemeikienės darbų paro-
da „Be tavęs būčiau kitoks...” iš ciklo „Nepriklauso-
mi” (iki 09 01). 

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

Veikia Klaipėdos akvarelininkų jungtinė paroda 
„Vandens kelias” (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.

22 d. „Aš - miražas”. Aleksandras Makejevas su gru-
pe.
08 05 d. Radži ir jo draugai: Gopalas ir Birutė Dam-
brauskaitė.
08 12 d. Marius Jampolskis & Džiugas Siaurusaitis. 
„Šou verslo grimasos”.

VASArOS FOrTEPIJONO FESTIVALIS 
„KLAIPEDA PIANO MASTErS”

27 d. 18 val. E. Balsio menų gimnazijoje (Statybi-
ninkų pr. 2) koncertas visai šeimai „Pasakos, kerai 
ir muilo burbulai”. Fortepijoninis duetas CLEMENTI 
DUO (Vokietija). Nemokamai, galimybė savanoriškai 
paaukoti.
28 d. 21 val. Atgimimo aikštėje pasaulinė premjera 
„Mažasis princas” aktoriui ir 25 pianistams. Aktorius 
- „Auksinio scenos kryžiaus” laureatas Vaidotas Mar-
tinaitis. Nemokamai.

29 d. 19-21 val. Jūros šventės teatrinio veiksmo ga-
tvėje interaktyvios pianistų varžybos dėl Jūros šventės 
fortepijono taurės. 
30 d. 18 val. Klaipėdos universiteto Menų akademi-
joje festivalio uždarymo gala koncertas. Nemokamai, 
galimybė savanoriškai paaukoti.

LCC TArPTAUTINIS UNIVErSITETAS
Neufeldo auditorija, Kretingos g. 36

Konferencija su benediktinu, vienu populiariausių 
šiandienos dvasinių mokytojų, knygų autoriumi An-
selmu Griunu (OBS, Vokietija). 28 d. 19 val. tikėjimas 
kaip gydymo dovana. 29 d. 10 val. kelias į širdies 
ramybę; 15 val. benediktinų dvasingumas kaip kas-
dienė praktika.

SMILTYNĖS LANKYTOJŲ CENTrAS
Smiltynės g. 11

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

Smiltynės paplūdimyje

22 d. 17, 18, 19, 20, 21 val. prie centrinės gelbėjimo 
stoties projektas „Muzika gamtoje. Gamta muzikoje”. 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema 
„Jūra”. Renginys nemokamas. Ausinių išdavimas pra-
sideda likus 15 min. iki seanso pradžios. 

LIETUVOS JŪrŲ MUZIEJUS
Smiltynės g. 3, tel. (8 46) 492250, 8 698 37299,  

el. p. ljm@muziejus.lt, www.muziejus.lt

Delfinų pasirodymai liepą ir rugpjūtį nuo antra-
dienio iki sekmadienio 11.30, 13, 15, 16.30 val.; 
Kalifornijos jūrų liūtų pasirodymai 11.15, 13, 15 val. 
Laivybos istorijos ir gamtos ekspozicijos (išskyrus 
akvariumą) veikia 10.30-18.30 val.

Jūros šventei dedikuoti renginiai

26 d. 17 val. I. Simonaitytės bibliotekoje atidaroma 
paroda „Jūros proza ir poezija. 1945-1990”.

27 d. 14.30 val. kartu su Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcija ir jūrine bendruomene prie Albatro-
so paminklo ir prie Lietuvos jūrų muziejuje esančio 
paminklo „Lietuvos jūrininkams, jūrą mums atvėru-
siems” vyks jau tradicija tapusi iškilminga Jūrininkų 
pagerbimo ceremonija.
28 d. 10 val. Turgaus gatvėje bus atidaryta kilnoja-
moji paroda „Uostas kopose. Šventoji. Jūrinio paveldo 
ženklai”. Didelė dalis parodoje pateikiamos vaizdinės 
medžiagos skelbiama pirmą kartą. 
13-16 val. edukacinė programa „Muzė pasakoja” At-
gimimo a. autobusų stotelėje (prie Muzikinio teatro).
19.30 val. istorinių laivų parado „Dangės flotilė” ati-
darymas Kruizinių laivų terminale. 20.10 val. istori-
nių laivų paradas „Dangės flotilė” pristato teatralizuo-
tas XIX a. lietuvininkų vestuves Karlskronos aikštėje. 
21-21.30 val. istorinių laivų paradas „Dangės flotilė” 
Dangėje nuo Pilies tilto iki krantinės už burlaivio „Me-
ridianas”.

PArODOS
KLAIPĖDOS KULTŪrŲ KOMUNIKACIJŲ CENTrO 

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

Veikia Arturo Valiaugos paroda „Vaizdų zona” (iki 
07 23).

KLAIPĖDOS gALErIJA
Bažnyčių g. 6

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

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

Veikia gintaro Palemono Janonio tapybos paroda 
„rinkinys” (iki 08 03).

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTOrIJOS MUZIEJUS
Didžioji Vandens g. 2

Veikia parodos: „Praėjusio laiko herojai ir žen-
klai”, skirta Klaipėdos - laikinosios Prūsijos sostinės 
- 210 metų sukakčiai (iki 09 16); paroda iš rokiškio 
krašto muziejaus fondų „Pasirašau - arkitektas” 
(iki 09 03).

BArOTI gALErIJA
Aukštoji g. 1

Veikia paroda „Paradas”, skirta galerijos 25 metų 
jubiliejui (iki 08 13).

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 personalinė 
paroda (iki 08 04).

KINAS
„FOrUM CINEMAS”

Taikos pr. 61, PC „Akropolis”

„Diunkerkas” (istorinis, veiksmo, N-13) - 14.30, 
16:55, 19:20, 21.45, 23.35 (seansas vyks 22 d.) val.
„Overdrive. greičio įkaitai” (veiksmo komedija, 
N-13) - 13.25, 18.35, 20.50, 23.45 (vyks 22 d.) val.
„Uraganas: vėjo odisėja” (dokumentika, N-7) - 
11.20 val.
„Audrys” (liet. dokumentika, V) - 12.40 val.
„ratai 3” (animacinė komedija, dubl., V) - 3D: 23 d. 
12.15 val.
„Valerianas ir tūkstančio planetų miestas” (fan-
tastinis nuotykių, N-13) - 27 d. 19.40 val.
„Bjaurusis aš 3” (animacinė komedija, dubl., V) - 
10.10, 11.10 (vyks 23 d.), 12.25 (nevyks 23 d.), 13.25, 
14.40, 17, 18.10 val.; 3D: 11, 16.10 val.
„Žmogus-voras: grįžimas namo” (fantastinis 
veiksmo, N-7) - 3D: 13.15, 18.25 val.; 2D: 10.30, 
15.40, 21.20, 23.10 (vyks 22 d.) val.
„Karas už beždžionių planetą” (veiksmo, N-13) - 
14.20, 20.40, 23 (vyks 22 d.) val.
„Transformeriai: paskutinis riteris” (veiksmo, 
fantastinis, N-13) - 3D: 11.10 (nevyks 23 d.), 17.30 
val.
„Mergų balius” (komedija, N-16) - 15.50, 20.25 (ne-
vyks 27 d.) val., 21.30 (vyks 27 d.) val.
„Lemtinga pagunda” (vesternas, N-13) - 19.15 
(nevyks 27 d.) val.
David gilmour koncertas „Live at Pompeii” (fil-
mas-koncertas, N-13) - 09 13 d. 19 val.
„gelbėtojai” (veiksmo komedija, N-16) - 23, 25 d. 
20.25 val.
„Vaikis ant ratų” (veiksmo trileris, N-13) - 22, 24, 26 
d. 20.25 val.
„Žuvytė Dorė” (dubl., V) - 10.20 val. (vasaros akcija 
vaikams -  bilietai 1,8 €).

PALANgOJE
PALANgOS KONCErTŲ SALĖ

Vytauto g. 43

22 d. 20 val. Leon Somov & Jazzu.
26 d. 20 val. Valeriy Meladze koncertas.
27 d. 20 val. Ingos Valinskienės jubiliejinis koncertas 
„Žvaigždė”.
28 d. 20 val. legendinės grupės „Smokie” koncertas.

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

Veikia parodos: Darijaus gerliko juvelyrikos paroda 
„Lietuviška Florencija”; rašytojos, dailininkės Al-
donos gustas (Vokietija) kūrybos darbų paroda; 
Aleksandros Jacovskytės fotografijos, teatro 
kostiumų eskizų paroda (visos iki 08 02).

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

PIrMADIENIS, LIEPOS 24 D.
I. Simonaitytės bibliotekoje  s - X poezijos ir muzikos šventė „Naktigonės 2017”. 17 val. konfe-

rencijų salėje - poezijos ir muzikos valandos. Eiles skaitys aktorė Nijolė Sabulytė, klasikine gitara gros Julius 
Kurauskas.

Kultūros pievoje „I Love Palanga” s  (Vytauto g. 39A, Palanga) edukacinis projektas „Kino kara-
vanas”. Projektas vėl atvyksta į kurortą ir tris dienas (24, 25, 26 d.) 22 val. parodys tris filmus. Liepos 24 d. bus 
rodomas muzikinis kelio filmas „The Rolling Stones” turas po Lotynų Ameriką”. 25 d. seansas visai šeimai: bus 
rodomas šiemet dviem „Sidabrinėmis gervėmis” apdovanotas trumpametražis filmas „Kaukai” ir „Oskarui” 
nominuotas „Moliūgėlio gyvenimas”. 26 d. bus galima išvysti šių metų žiūroviškiausią „Kino pavasario” filmą 
ir vieną juokingiausių pastarųjų metų komediją „Tobuli melagiai”.

TrEČIADIENIS, 
LIEPOS 26 D.

Girulių biblioteko- s
je (Šlaito g. 10A) kultūrinių 
renginių programa „Pėdink į 
Girulius”. 18 val. grupės „Un-
dan” (Vilnius) koncertas. Lie-
tuviško folkloro muzikinės interpretacijos, apgaubtos harmoninga „ambient” muzikos stiliaus atmosfera. 
„Undan” senąja prūsų kalba reiškia vandenį. Grupės pasirodymas - tai nuolatos gyva moderniame pasaulyje 
vykstanti lietuviško folkloro interpretacija. Jų koncertuose ryškėja daugiakultūriniai simboliai, kuriais sie-
kiama pabrėžti lietuvių liaudies dainų gelmę, o modernios raiškos priemonės harmoningą „Undan” muziką 
praturtina netikėtais ir originaliais atspalviais.

Koncertų salės parko estradoje  s 20 val. Palangos pučiamųjų orkestro „Kino muzikos naktis”. 
Programą sudarė ir diriguos orkestro meno vadovas Vygantas Rekašius. Savo balsų skambesiu žavės solistai 
- klaipėdietė, vokalinės grupės „Cappella’A” narė Kristina Jatautaitė ir jaunosios kartos operos solistas Andrius 
Bartkus. Skambės žinomų kino filmų garso takeliai, populiarias jų melodijas galės niūniuoti kiekvienas. Esant 
lietingam orui renginiai vyks Klaipėdos koncertų salėje.

Palangos koncertų salėje s  (Vytauto g. 43) 20 val. Valeriy Meladze koncertas. Plataus diapazono ir 
reto tembro balsu apdovanotas dainininkas klausytojus paperka įspūdingomis kompozicijomis, išmintingais 
tekstais ir puikiomis manieromis. Koncerto metu Palangoje skambės tiek nuo seno klausytojų mėgstamos, 
jau hitais tapusios V. Meladze dainos, tiek nauji atlikėjo kūriniai, kiekvienas kurių - atskira istorija, rasianti 
kelią į klausytojų širdis.

KETVIrTADIENIS, LIEPOS 27 D.
Menų zonoje s  (Aukštoji g. 5) 17 val.  vyks I. Simonaitytės bibliotekos organizuojamas renginys - knygos 

„Motociklais aplink pasaulį. Per Amerikos žemynus” pristatymas. Dalyvaus keliautojai Vilius Navickas ir Jolanta 
Navickienė, fotografas Saulius Paukštys.

Eduardo Balsio menų gimnazijoje  s (Statybinin-
kų pr. 2) 18 val. koncertas visai šeimai „Pasakos, kerai ir muilo 
burbulai”. Fortepijoninis duetas CLEMENTI DUO (Vokietija). 
Duetas susikūrė 2014 metais, pianistams Alvydai Zdanevičiūtei 
ir Dong Joohn Lee studijuojant Hanoverio aukštosios muzikos, 
teatro ir medijų mokykloje. Jų naujausia programa „Pasakos, 
kerai ir muilo burbulai” yra įkvėpta mėgstamų vaikų literatū-
ros kūrinių. Koncerte skambės M. Ravel, P. Dukas, G. Faure, G. 
Bizet ir A. Koerppen kūriniai. Renginys nemokamas, galimybė 
savanoriškai paaukoti. 

Palangos koncertų salėje  s 20 val. jubiliejinis Ingos Valinskienės 
koncertas „Žvaigždė“. Klausytojų laukia nepakartojamas, aksominis Ingos 
balsas, geriausios jos visų laikų dainos, gyvo garso grupė „Vairas“, kamerinio 
orkestro muzikos skambesys ir, žinoma, tikros estrados legendos – koncerte 
dainuosiantys ir Ingą sveikinsiantys svečiai: Edmundas Kučinskas, Viktoras Ma-
linauskas ir grupė „DAR“. Koncerto organizatoriai žada, kad jame bus kokybiško 
garso, šviesų, stebinančių kostiumų, tačiau daugiausia jame bus širdies. Ne 
viename mieste bilietų neliko iki koncerto likus kelioms savaitėms, tad visus, 
kurie nepateko, bet dega noru susitikti ir dainuoti kartu, I. Valinskienė kviečia 
į Palangos koncertų salę. „Kiekvienas susitikimas su publika man yra išskirtinis 
ir labai laukiamas. Tai ne tik mano 50-mečio, tai mūsų visų šventė. Tad kviečiu 
paskirti vieną vasaros vakarą man“, − sako Inga.

PENKTADIENIS, LIEPOS 28 D.
Palangoje, J. Basanavičiaus g., s  vaikų dainos festivalis „Laumės juosta 2017”. 28 d. nuo 16 val. iki 

19 val. - „Basanavičius vaikams”. Vyks vaikų popkolektyvų ir solistų pasirodymai gatvės pradžioje, prie kavinių 
„Senoji Hansa”, „Žuvinė”. 29 d. 18 val. nuo kurhauzo pajudės dalyvių eisena J. Basanavičiaus gatve iki pagrin-
dinės festivalio scenos prie Palangos tilto. Nuo 19 val. Jūratės ir Kastyčio skvere prasidės didysis koncertas, 
kurio metu vaikai dainuos kartu su aktoriais apie linksmiausias vasaros atostogas pajūryje.

Kruizinių laivų termina- s
le 19.30 val. istorinių laivų parado 
„Dangės flotilė” atidarymas. 20.10 
val. istorinių laivų paradas „Dangės 
flotilė” pristato teatralizuotas XIX a. 
lietuvininkų vestuves Karlskronos 
aikštėje. 21-21.30 val. istorinių laivų 
paradas „Dangės flotilė” Dangėje nuo 
Pilies tilto iki krantinės už burlaivio 
„Meridianas”. Šiemet flotilėje bus 
dešimt laivų, dauguma jų - įvairaus 
dydžio plokščiadugnės Kuršių marių 
arealo žvejų valtys. 

Atgimimo aikštėje  s 21 val. pasaulinė premjera „Mažasis princas” aktoriui ir 25 pianistams. Aktorius - 
„Auksinio scenos kryžiaus” laureatas Vaidotas Martinaitis. Koncerte skambės sutrumpinta A. de Saint-Exupery 
knygos „Mažasis Princas” versija, apipinta pracūzų kompozitorių fortepijoninėmis miniatiūromis. Idėjos ir 
programos autorius - Gintaras Januševičius. Nemokamai.

Palangos koncertų salėje  s 20 val. legendinės grupės „Smokie” koncertas. Milijonus gerbėjų visa-
me pasaulyje turinti grupė „Smokie” savo gyvavimo laikotarpį skaičiuoja nuo 1964 m. pavasario. Didžiojoje 
Britanijoje susibūrusi kompanija svajojo kurti, dainuoti, tapti tikrais roko muzikos gerbėjų širdžių ėdikais ir 
būti žinomais visame pasaulyje. Nors atlikėjai jau nebe jaunuoliai, bet jų širdys vis dar plaka roko ritmu, o 
uždegantys ritmai visus muzikos mėgėjus priverčia dainuoti vienu balsu.


