
ŠEŠTADIENIS, RUGPJŪČIO 19 D.
Šventosios švyturyje s  12 val. 

tądien minimą Pasaulinę švyturių dieną 
bus švenčiamas švyturio 70 metų jubiliejus. 
Šventės svečiams bus suteikta unikali ga-
limybė aplankyti švyturį: ne tik patekti į jo 
vidų, bet ir išvysti atsiveriančią Šventosios 
panoramą. Kurortinio miestelio švyturys 
yra itin savito stiliaus, jo aukštis net 39 
metrai, šviesos signalas į jūrą sklinda 17 
jūrmylių. Jubiliejinę datą simboliškai pažy-
mės iš švyturio išskrisiantys 70 balandžių. 
Renginyje koncertuos operos solistas 
Mindaugas Rojus, bus organizuojamos 
edukacinės veiklos „Laiškas švyturiui”, veiks 
Aido Jurkšto dailės darbų paroda „Tik švy-
turiai”, orientavimosi žaidimas „Į švyturį” ir 
kitos pramogos. Pasaulinė švyturių diena Lietuvoje minima jau penktą kartą, Šventojoje - antrą. „Pagrindinis 
reikalavimas šią  dieną - kad prie šios šventės prisijungę švyturiai būtų atviri visuomenei. Šventosios švyturys 
- vienas iš aukščiausių; jis - atviras, todėl reikia drąsos norint į jį įkopti. Tad pasiilgusiems adrenalino bus puiki 
proga patirti neišdildomų įspūdžių”, - sakė A. Jurkštas. 

„Kultūros fabriko” kino salėje s  (Bangų g. 5A) 18 val. premjera: filmas „Šerkšnas” (Lietuva, Ukraina, 
Prancūzija, Lenkija, drama, 2017 m., N-13) 
ir susitikimas su filmo režisieriumi Šarūnu 
Bartu bei kūrybine komanda. Filmo hero-
jai Rokas ir Inga - naujos, laisvos Lietuvos 
jaunuoliai, kurie nematė karo, nepatyrė 
okupacinės valdžios represijų ir prievartos. 
Jie avantiūristiškai sutinka nuvežti huma-
nitarinės pagalbos krovinį mikroautobusu 
iš Vilniaus į Kijevą. Entuziastingas užmojis 
jaunai porai tampa didžiuliu išbandymu, ir 
jiems nelieka nieko kita, kaip tik pasikliauti 
savimi. Kelias veda į apleistą, snieguotą 
Donbasą. Ieškodami sąjungininkų ir pas-

togės, jaunuoliai susiduria su žmonėmis, kurių gyvenimą pakeitė karas. Artėdami prie fronto linijos Rokas 
ir Inga artėja ir vienas prie kito. Karo akivaizdoje jie ima suvokti gyvybės trapumą bei meilės vertę. Filmas 
lietuvių, ukrainiečių, rusų, anglų kalbomis su lietuviškais subtitrais.

Muzikiniame teatre s  
(Danės g. 19) 19 val. Gala kon-
certas. Koncerte skambėsiantys 
kūriniai leis prisiminti 30 Klaipė-
dos valstybinio muzikinio teatro 
gyvavimo metų - legendomis 
tapusius spektaklius ir šiame 
teatre žvaigždėmis iškilusius at-
likėjus. Nuo pirmosios šio teatro 
premjeros - 1988 m. A. Žigaitytės 
operos „Mažvydas” iki G. Kuprevi-
čiaus „Prūsų”, G. Verdi „Traviatos”, 
G. Rossini „Sevilijos kirpėjo” ir 
daugelio kitų miesto muzikos 
gerbėjų pamėgtų kūrinių. Programoje skambės auksine klasika teatro repertuare tapusių operų, operečių, 
miuziklų ir kitų spektaklių gražiausi fragmentai. Scenoje pasirodys visų teatro meno kolektyvų nariai, prie jų 
prisijungs Muzikiniame teatre dirbę šiandien visoje Lietuvoje žymūs atlikėjai - Virgilijus Noreika, Vladimiras 
Prudnikovas, Vytautas Juozapaitis bei šiuo metu JAV dirbanti operos solistė Nida Grigalavičiūtė, taip pat 
Deividas Norvilas ir Edmundas Kučinskas. 

Palangos koncertų salėje  s (Vytauto g. 43) 20 val. 
„Novye Russkie Babki”. Humoro čempionai Sergejus Čvanovas ir 
Igoris Kasilovas, gerbėjams labiau žinomi kaip močiutės Matriona 
ir Gėlytė, arba tiesiog „Novye Russkie Babki”, atvyksta į Palangą. 
Koncertų salėje šis aštrialiežuvis duetas paskleis juoko, optimiz-
mo ir pozityvios energijos užtaisą, pristatydamas savo programą 
„Humoras”. 1990-aisiais gimęs projektas netruko išgarsėti - pra-
dėjusios nuo trumpų humoristinių dialogų jau netrukus „Novye 
Russkie Babki” pasirodė televizijoje, laimėjo ne vieną humoro TV 
šou ir ėmė žaibiškai populiarėti bei rengti solinius pasirodymus. 
Rinkoje užėmusios ypatingą nišą „Novye Russkie Babki” yra įpras-
tų močiučių parodija - scenoje Matriona ir Gėlytė įkūnija eilines 
prie laiptinės rymančias senoles, aptarinėjančias svarbiausius 
įvykius kultūros ir politikos arenose. Lengvas humoras, naivumas 

ir atlapaširdiškumas duetą iškėlė į aukštumas ir klausytojus mokė pozityvaus požiūrio į gyvenimą, o sėkmė 
ir sausakimšos besijuokiančių gerbėjų arenos močiutes lydi jau kone dešimtmetį.

Teatro aikštėje s  21 val. 
sugrįžta legendinis projektas 
„Folkšokas”. Iššūkį liaudišką mu-
ziką pritaikyti XXI amžiaus scenai 
priėmė 15 kompozitorių: Stano, 
Andrius Mamontovas, Deivydas 
Zvonkus, Algis Drėma, Andrius 
Borisevičius, Marius Matulevičius, 
Česlovas Kriščiūnas ir kiti. Didelio 
ir įdomaus muzikos kūrėjų darbo 
rezultatas - finalinis „Folkšoko 
2017” koncertas griaudės Teatro 
aikštėje. Projektas sugrįžta su 
trenksmu: žiūrovus džiugins 
bene įspūdingiausia šiemet Lie-
tuvoje scena, net 300 kilovatų 
galios koncertinis apšvietimas 
bei specialios vaizdo projekcijos, 
o 35 naujai nuskambėjusius lietu-
viškos liaudies muzikos kūrinius atliks daugiau kaip 40 grupių ir atlikėjų: „Čilinam”, Lukas ir „Golden Age”, „4 
Roses”, „69 danguje”, „Čiutyta”, „Kitava” ir AroLieta, „TaRuta” (Ukraina), „Ratilio”, „Martvežiai”, „Mingė”, Edmundas 
Kučinskas, Katažina Zvonkuvienė, Igoris Kofas, Vytautas Šiškauskas, Loreta Sungailienė, Vytautas, Eglė ir Ieva 
Juozapaičiai, Neda Malūnavičiūtė, Tadas Juodsnukis, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė, Darius Gakas (Aus-
tralija), Aleksandras Makejevas, Jurijus Veklenka, Laurita Peleniūtė, visas būrys muzikantų ir „7 mūzų” šokėjų. 
Bus visko: nuo rokenrolo ir tango iki klubinių remiksų, todėl šokas (gerąja prasme) - garantuotas!
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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

22, 23 d. 18.30 val. Mažojoje salėje premjera - J. 
Pulinovič „Elzės žemė”.
24 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje S. Mrožeko „Petro 
Ohėjaus kankinystė”.
26 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje G. Grajausko „Paša-
liniams draudžiama”.
27 d. 12 val. Mažojoje salėje S. Maršako „Katės na-
mai”.
30, 31 d. 18 val. Didžiojoje salėje A. Juozaičio „Kara-
lienė Luizė”. 
09 02 d. 12 val. Didžiojoje salėje „Dėdės Tito džiazas”.
09 03 d. 12 val. Didžiojoje salėje K. Grahame „Vėjas 
gluosniuose”.
09 05, 6 d. 18.30 val. Mažojoje salėje A. Strindbergo 
„Tėvas”.
09 07, 8 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje G. Grajausko 
„Pašaliniams draudžiama”. 
09 09 d. 12 val. Mažojoje salėje S. Maršako „Katės na-
mai”. 18.30 val. Didžiojoje salėje I. Vyrypajevo „Girti”.
09 10, 17 d. 17 val. Didžiojoje salėje A. Juozaičio 
„Karalienė Luizė”. 
09 12 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje I. Turgenevo 
„Įnamis”.
09 13 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje P. Zelenkos „Pa-
prastos beprotybės istorijos”. 
09 14 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje G. Grajausko 
„Mergaitė, kurios bijojo Dievas”.
09 19 d. 18.30 val. Mažojoje salėje K. Dragunskajos 
„Lunačiarskio lunaparkas”.
09 22 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje S. Mrožeko „Pe-
tro Ohėjaus kankinystė”.
09 23, 24 d. 17 val. 18.30 val. Mažojoje salėje J. 
Pulinovič „Elzės žemė”.
09 24 d. 12 val. Didžiojoje salėje „Nutikimai Smaližių 
šalyje”.

Teatro svečiai

Nacionalinio Kauno dramos teatro gastrolės. 20 d. 12 
val. Mažojoje salėje muzikinis spektaklis vaikams „La-
bas, Lape!” 20 d. 18.30 val. Mažojoje salėje Romain 
Gary „Aušros pažadas”. 
29 d. 19 val. Didžiojoje salėje G. F. Hendelio opera 
„Semelė”.

KLAIPĖDOS VALSTYBINIS  
MUZIKINIS TEATRAS

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

„Muzikinis rugpjūtis pajūryje”

19 d. 19 val. Gala koncertas.

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

Projektas „Familia”

Teatrinės, muzikinės, socialinės provokacijos perso-
nažų pasirodymai miesto viešosiose erdvėse: 19 d. 
13 val. Zuikiai ir grupė. 20 d. 13 val. Pingvinai, Mal-
dininkas. 25 d. 18 val., 26 d. 13 val. Lapė, Vilkas ir 
grupė. 27 d. 13 val. Panda, Maldininkas.
09 09, 10, 15 d. 17 val. premjera - teatro kiemelyje 
lėlių miuziklas „Familia”. 

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.

Šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzika”

09 04 d. 17.30 val. I a. fojė susitikimas su režisieriu-
mi ir kompozitoriumi Heineriu Goebbelsu. Moderuoja 
kompozitorius Mindaugas Urbaitis. Nemokamai. 
09 07 d. 18.30 val., 09 08 d. 17.30, 21 val. „Švy-
turio” arenoje  instaliacija-spektaklis „Stifters Dinge” / 
„Stifterio daiktai”.
09 15 d. 18.30 val. XIV koncertinio sezono atidary-
mo koncertas „Muzika mus neša”. Klaipėdos kamerinis 
orkestras, dirigentė Mirga Gražinytė-Tyla. 

09 29 d. 18.30 val. „Miesto gyvenimas”. Klaipėdos 
kamerinis orkestras. Solistai: Guoda Gedvilaitė (for-
tepijonas), Pavel Giunter (perkusija), Dalia Dėdins-
kaitė, Teodora Morta Ajauskaitė (smuikas). Ansamblis 
„Giunter Percussion”.

Kiti renginiai

09 10 d. 18 val. „Domino” teatro premjera „Pats ge-
riausias šou”. 
09 19 d. 18 val. humoro šou „Buvusių moterų reika-
lai 2”. 

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

23 d. 17.30 val. Gerlacho palėpėje susitikimas su 
rašytoja Birute Jakučionyte.
25 d. 16.30 val. Konferencijų salėje susitikimas-
diskusija „Emocinė parama telefonu: pokalbiai su 
nepažįstamaisiais”.  Organizuoja Pagalbos moterims 
linija. Registruotis el. p. info@moteriai.lt, tel. 8 671 
34536 iki 23 d.
Veikia parodos: Galerijoje 13L - portretinių fotogra-
fijų paroda „Šimtmetį menantys vingiai” (iki 09 
01); Galerijoje 1H - paroda „Jūros proza ir poezija. 
1945-1990” (iki 09 01); Bendrojoje skaitykloje - par-
oda „Ievai Simonaitytei - 120 metų”; Galerijoje 
3A - paroda „Knygosūkio” kūrėjai ir žaidimo 
akimirkos” (iki 09 01); Interneto skaitykloje - paroda 
„Kompiuteris irgi žmogus”; Konferencijų salėje 
- Eugenijaus Maciaus fotografijų paroda (iki 08 
31).

X poezijos ir muzikos šventė „Naktigonės 2017”

Pirmadieniais 17 val. Konferencijų salėje - poezijos 
ir muzikos valandos. 21 d. „Pasivaikščiojimas” - No-
meda Bėčiūtė; 28 d. „Nenuskriauski to atviro vakaro” 
- Olita Dautartaitė. Dalyvauja Julius Kurauskas (klasi-
kinė gitara).
30 d. 21 val. tyliosios literatūrinės diskotekos naktis. 
CD kolekcija „Lietuvių aktorių balsai” ir Kristijono Lu-
činsko-Driezho muzikinės kompozicijos.
Penktadieniais 19.30 val. bibliotekos kieme / 
kavinėje „Pauzė” - dainuojamosios poezijos vakarai. 
25 d. Romas Naidzinavičius: „Naktigonė su rugpjūčio 
dangumi” (dalyvauja Jovita Šiugždinytė, smuikas); 09 
09 d. Domantas Razauskas: „Akustinis. Dainų ir eilių 
vakaras”.
09 04 d. 18 val. „Paskutinė poetinė vakarienė”. Skai-
to aktoriai Virginija Kochanskytė, Petras Venslovas, 
Sigutis Jačėnas. Dalyvauja Julius Kurauskas (klasikinė 
gitara).

„Menų zona”

Aukštoji g. 5

„Keliaujanti biblioteka” kviečia skaityti knygas „Menų 
zonos” aikštėje, dalintis perskaitytomis knygomis. 
Konteineryje  įkurtoje bibliotekoje ketvirtadieniais 
vyksta užsiėmimai. 24 d. 16 val. pažink savo miestą! 
Interaktyvaus žaidimo vaikams „Žaliapėdis” prista-
tymas. 31 d. 17 val. skaityklos uždarymo renginys 
„Poezija vinilo plokštelėse”. 

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

25 d. 21 val. filmas „Taksiukas” (JAV, drama, 2016 
m., N-13).
26 d. 14 val. mugė visai šeimai „Pažink save”.
09 01 d. 19 val. „Kino karavanas” Klaipėdoje. „Bėgam 
iš Berlyno” (2016 m., Vokietija). 21 val. „The Rolling 
Stones” turas po Lotynų Ameriką” (2016 m., Jungtinė 
Karalystė). 

09 08 d. 21 val. filmas „Lūžio taškas” (JAV, Vokietija, 
Kinija, veiksmo trileris).

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

Iki 20 d. Europos merginų U17 rankinio čempionatas. 
Nemokamai.
09 01 d. 18 val. nauji mokslo metai su Radistais. 
Bilietai 1,5 €.
09 07 d. 18.30 val., 8 d. 17.30 ir 21 val. režisieriaus 
Heinerio Goebbelso instaliacija-spektaklis „Stifterio 
daiktai”. Šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų 
muzika”.
09 15 d. 19 val. Gyčio Paškevičiaus koncertinis turas 
„Akimirka. Gyvenimas. Istorija”.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Girulių biblioteka-bendruomenės namai (Šlaito g. 10A)

Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius”

23 d. 18 val. fortepijoninio trio koncertas vasaros 
pabaigai. Atlikėjai: Karolis Vaičiulis (violončelė), Teo-
dora-Morta Ajauskaitė (smuikas) ir Kristina Budvyty-
tė-Mejerė (fortepijonas).

Pempininkų filialas (Taikos pr. 79 / 81A)

23 d. 13 ir 15 val. dokumentinių filmų „Baltijos keliu 
į Nepriklausomybę” ir „Bunda Baltijos dvasia” translia-
cijos. Veiks fotodokumentinė ir istorinių knygų paroda 
„Baltijos kelias – kelias į laisvę”.

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

26 d. 13 val. Pilies g. 2A - renginys, skirtas 26-osioms 
Ukrainos nepriklausomybės metinėms. Nemokamai.
30 d. 17 val. literatų klubo „Aplinka” rengiamas mu-
zikinis-literatūrinis vakaras. Nemokamai.
Veikia ukrainiečių dailininkų darbų paroda „Su 
meile Ukrainai” (iki 09 04). 

TEATRO AIKŠTĖ
19 d. 21 val. „Folkšokas 2017”. Finalinis projekto 
koncertas.

SMILTYNĖS LANKYTOJŲ CENTRAS
Smiltynės g. 11

24 d. 12 val. vasaros pleneras su dailininku Ernestu 
Žvaigždinu - kūrybinės dirbtuvės „Kiekvienas gali būti 
pleneristu”. Nemokamai. Registracija tel. 8 648 22439, 
el. p. infosmiltyne@nerija.lt. 

PRIE PAMINKLO VIENINGAI LIETUVAI „ARKA”
Danės skveras

23 d. 17 val. Baltijos kelio atminimo valanda-kon-
certas. Dalyvauja mėgėjų meno kolektyvai „Klaipėdos 
zunda”, „Vakaro žaros”, „Savi”.

PARODOS
GALERIJA „SI:SAID”

Daržų g. 18, III-V 16-18 val.

Veikia Rolando Marčiaus personalinė paroda „Ža-
lioji zona” (iki 09 06).

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 6

Veikia dailininkės Gintarės Marčiulynaitės (Prie-
nai) tapybos darbų paroda „Kasdienybės portre-
tai” (iki 09 07).

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO 
PARODŲ RŪMAI

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

Veikia parodos: Žanetos Jasaitytės-Bessonovos 
eksperimentinė paroda „Tarpininkavimo santy-
kiai: mano kūnas tavyje”; fotografijos projekto 
KITI 8 paroda (abi iki 09 10).

Fotografijos galerijoje veikia Lietuvos fotomeninin-
kų sąjungos Klaipėdos skyriaus narių grupinė 
fotografijos paroda „Linkėjimai Klaipėdai” (iki 
09 02).

KINAS
„FORUM CINEMAS”

Taikos pr. 61, PC „Akropolis”

„Emodži filmas” (animacinė nuotykių komedija, V) 
- 2D: 10.10, 12.20, 14.30, 16.40, 18.15 val.; 3D: 11.20, 
13.40 val.
„Žudiko asmens sargybinis” (veiksmo komedija, 
N-16) - 13.20, 16, 18.30 (nevyks 24 d.), 21.10, 23.20 
(vyks 19 d.) val.
„Laisvo elgesio močiutė” (romantinė veiksmo ko-
medija, N-13) - 15.30, 17.35, 19.40, 21.50, 23.50 (vyks 
19 d.) val.
„Šerkšnas” (Lietuva, drama, 2017 m., N-13) - 10.50, 
18 val.
„Terminatorius 1 ir 2” maratonas (N-13) - 26 d. 
17.30 val.
David Gilmour koncertas „Live at Pompeii” (fil-
mas-koncertas, N-13) - 09 13 d. 19 val.
„Stiklo pilis” (drama, biografinis, N-13) - 24 d. 18.20 
val.
„Norma” (tiesioginės premjeros transliacijos iš Niujor-
ko Metropolitano operos įrašas, HD-LIVE, trukmė 3.04 
val., 10 €) - 10 10 d. 19.55 val.
„Korsaras” (tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo 
teatro, HD-LIVE, 12 €) - 10 22 d. 18 val.
„Anabelė 2” (siaubo, N-16) - 13.30, 15.30, 18.50, 
21.30, 23.30 (vyks 19 d.) val.
„Tamsusis bokštas” (fantastinis trileris, N-13) - 2D: 
18.40, 20.40, 22.45 (vyks 19 d.) val.
„Ratai 3” (animacinė komedija, dubl. liet., V) - 2D: 
10.30, 13, 15.50 val.
„Diunkerkas” (istorinis, veiksmo, N-13) - 20.55 val.
„Valerianas ir tūkstančio planetų miestas” (fan-
tastinis nuotykių, N-13) - 2D: 20.30 val.
„Bjaurusis aš 3” (animacinė komedija, dubl., V) - 
10.40, 13.10, 16 val.
„Avelės ir vilkai” (dubl., V) - 11 val. (vasaros akcija 
vaikams, bilietai 1,8 €).

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

19 d. 18 val. premjera: „Šerkšnas” (Lietuva, Ukraina, 
Prancūzija, Lenkija, drama, 2017 m., N-13) + susitiki-
mas su režisieriumi Šarūnu Bartu.

MUZIEJAI
LAIKRODŽIŲ MUZIEJAUS KIEMELIS

Liepų g. 12

25 d. 17 val. koncertas „Močiutės ir seneliai švenčia”. 
Dalyvauja Klaipėdos pagyvenusių žmonių asociacijos 
kolektyvai, šokių kolektyvai „Klaipėdos zunda”, „Abel-
zieds” (Latvija). Renginio svečias Steponas Januška. 
Nemokamai.

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

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

Delfinų pasirodymai rugpjūtį nuo antradienio iki  
sekmadienio 11.30, 13, 15, 16.30 val.; Kaliforni-
jos jūrų liūtų pasirodymai 12.15, 14, 16 val. Laivybos 
istorijos ir gamtos ekspozicijos (išskyrus akvariumą), 
etnografinė pajūrio žvejo sodyba ir senųjų žvejybos 
laivų aikštelė veikia 10.30-18.30 val.

PALANGOJE
PALANGOS KONCERTŲ SALĖ

Vytauto g. 43

19 d. 20 val.  „Novye Russkie Babki”.

FESTIVALIS „VASAROS DESERTAS 2017”
Palangos senoji gimnazija, Jūratės g. 13 / Maironio g. 1

23 d. 20 val. aktorius Andrius Bialobžeskis. Poezijos ir 
muzikos vakaras.
25 d. 20 val. juodojo humoro vakaras. R. Šilanskas ir 
A. Orlauskas.

Kurhauzo salė, Grafų Tiškevičių al. 1

24 d. 20 val. Liuba Nazarenko. Vakaro romansai.
25 d. 20 val. linksmieji klasikai. Zbignev Levicki ir 
Daumantas Slipkus. 

Palangos koncertų salė, Vytauto g. 43

26 d. 20 val. koncertas „Senos dainos - geros dainos”.  
Dalyvauja: E. Kučinskas, I. Valinskienė, R. Dambraus-
kas, grupė „Nerija”. Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

SEKMADIENIS, RUGPJŪČIO 20 D.
Dramos teatro Mažojoje salėje s  (Teatro g. 2) 18.30 val. Nacionalinio Kauno dramos teatro 

gastrolės: Romain Gary 
„Aušros pažadas”,  rež. 
Agnė Sunklodaitė, vaidina 
Jūratė Onaitytė ir Sigitas 
Šidlauskas. Tik labai my-
lintis savo motiną žmogus 
galėjo parašyti tokį kūrinį 
- odę mamai - tiek daug 
švelnumo, jautrumo ir 
ironijos jame! Netgi ne itin 
sočios garsaus rašytojo 
vaikystės metai, praleisti 
Vilniuje, persunkti didelių 
išbandymų ir pirmosios 
meilės nuotykio dvasios. 
Argi eilinis jaunuolis būtų 
ryžęsis iš meilės mergaitei sugraužti guminio bato gabaliuką? Visas pasaulinio garso asmenybės - rašytojo 
ir diplomato - Romain Gary kelias, nueitas nuo gimimo iki tapsmo II pasaulinio karo didvyriu ir prestižinės 
Gonkūrų premijos laureatu, lydimas motinos, kuri savo vienintelį sūnų apdovanojo besąlygiška meile ir 
sudėjo visas viltis. „Tu būsi didis menininkas, Romuška!” - pranašavo ji ir skatino įvairiausius sūnaus talentus. 
Spektaklyje atgimsta dviejų artimiausių žmonių kelionė į išsvajotąjį Paryžių, išsiskyrimai ir susitikimai laiš-
kuose, ūžiant karo lėktuvų motorams.

ANTRADIENIS, RUGPJŪČIO 22 D.
Dramos teatro Mažojoje salėje s  antradienį ir trečiadienį 18.30 val. premjera - Jaroslavos Pulino-

vič „Elzės žemė”, rež. Povilas 
Gaidys.  Tai tikra istorija, 
kurią autorei papasakojo 
jos močiutė. Visi pjesės 
herojai turi savo prototipus. 
Tai jaudinantis pasakojimas 
apie žmonių gyvenimą ir 
santykius nedideliame Sibi-
ro kaime. Pjesės herojė Elzė 
- Rusijos vokietė, patyrusi 
nelengvą gyvenimą karo ir 
pokario metais, sulaukusi 
76-erių, pirmą kartą įsimy-
li. Jos išrinktasis Vasilijus 
- šviesus žmogus, geogra-
fijos mokytojas, visą gyve-
nimą mokiniams pasakojęs 
apie jūras ir kalnus, bet pats 
taip niekada jų ir nematęs. 
Dabar jie turi vienas kitą ir 

svajoja kartu keliauti po pasaulį. Deja, viskas ne taip paprasta... Tai septyniasdešimtmečių Romeo ir Džuljetos 
istorija, atrodytų, neįtikėtina, bet reali. Pagal jaunos rusų dramaturgės J. Pulinovič pjeses statomi spektakliai 
Anglijoje, JAV, Lenkijoje, Estijoje, Ukrainoje ir daugelyje teatrų Rusijoje. Klaipėdos dramos teatre spektaklis 
pagal dramaturgės pjesę pastatytas pirmą kartą.

TREČIADIENIS, RUGPJŪČIO 23 D.
Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena.  s 13 ir 15 val. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios 

bibliotekos Pempininkų 
filiale (Taikos pr. 79/81A) 
bus transliuojami doku-
mentiniai filmai „Baltijos 
keliu į Nepriklausomybę” 
ir „Bunda Baltijos dvasia”. 
Veiks fotodokumentinė 
ir istorinių knygų paroda 
„Baltijos kelias - kelias į 
laisvę”. 17 val. prie paminklo 
vieningai Lietuvai „Arka” 
rengiama Baltijos kelio at-
minimo valanda-koncertas. 
Dalyvaus mėgėjų meno ko-
lektyvai „Klaipėdos zunda”, 
„Vakaro žaros” ir „Savi”. 18 
val. Klaipėdos miesto savi-
valdybės viešosios bibliote-
kos Girulių filiale (Šlaito g. 
10A) - koncertas-dedikacija 
Juodojo kaspino dienai „Po laisvės ir vienybės vėliava”. Atlikėjai: Teodora-Marta Ajauskaitė (smuikas), Karolis 
Vaičiulis (violončelė) ir Kristina Budvytytė-Mejerė (fortepijonas). Veiks tai progai skirta spaudinių paroda.

KETVIRTADIENIS, RUGPJŪČIO 24 D.
Dramos teatro Didžiojoje salėje  s 18.30 val. S. Mrožeko „Petro Ohėjaus kankinystė”, rež. Darius 

Rabašauskas. Ši pjesė -  puikus klasikinės 
absurdo teatro estetikos pavyzdys. Tai 
siurrealistinis farsas, koketuojantis su 
kičo kultūra, demaskuojantis ir provo-
kuojantis. Gal net pranašiškas - tai, kas 
šeštajame dešimtmetyje atrodė absur-
diška ir kėlė juoką, mūsų dienomis tapo 
įprastu reiškiniu - televiziniu realybės 
šou. Tačiau pjesė - toli gražu ne tik apie 
tai. Petras Ohėjus ir jo šeima - patys pa-
prasčiausi eiliniai piliečiai, gyvenantys 
gana pilkai ir nuobodžiai. Kol vieną gra-
žią dieną tas jų gyvenimas staiga ima ir 
pasikeičia - pačiu radikaliausiu būdu. Dėl 
tam tikros priežasties - kol kas palikime 

tai paslaptyje - jų gyvenimas ima dominti visus iš eilės: valdininkus, mokslininkus, žurnalistus, pramogų verslo 
atstovus, šiaip mėgėjus paspoksoti į kitus pro rakto skylutę. Privati Ohėjų erdvė staiga tampa vieša, aplink ją 
ima formuotis ištisa industrija. Ore pakvimpa paraku...


