
SEKMADIENIS, RUGSĖJO 17 D.
„Kultūros fabrike”  s 18.30 val. 

šiuolaikinio šokio vakaras (2 dalis): premjera 
- spektaklis „Aside” (menų festivalis „Plart-
forma”). Tai kūrinys, kalbantis apie nepri-
tampančiojo iššūkius ir mąstymo komplek-
siškumą. Kiekvienas ieškome būdų pritapti 
visuomenėje, siekiame pažinti ir priimti save. 
Nuolatinės tapatybės paieškos, lydinčios bai-
mės būti nepriimtam, yra svarbi asmenybės 
formavimosi dalis. Kalbėdami apie žmogaus 
tapatybės paieškas bei patirtis visuomenėje, 
kaip aktualų ir itin jautrų pavyzdį pasirin-
kome translyčių asmenų bendruomenę. 
Ryškiausia skirtis žmonijoje - tai  skirstymas 
į vyrus ir moteris. Tačiau kas nutinka, jei esi 
nuošalyje - už visuomenės nustatytų ribų? 
Idėjos autoriai, choreografai, šokėjai Niels 
Claes, Gintarė Marija Ščavinskaitė.

Dramos teatro Mažojoje salėje s  (Teatro g. 2) 20 val. 
„Low Air” šokio instaliacija „Žaidimas baigtas” (menų festivalis 
„Plartforma”). Lankant vieno žymiausių XX a. argentiniečių rašy-
tojo Julio Cortazaro kapą, laikomasi tradicijos palikti taurę vyno 
ir lapą popieriaus, kuriame nupieštas „klasių” žaidimas. „Low Air”, 
įkvėpti šios tradicijos bei autoriaus žaidimo su vaizduote taisyklių, 
Lietuvos publikai pristato novatorišką spektaklį, sujungiantį šokio 
ir vizualaus meno (dailės) sritis. Lyg rimtai, lyg kiek žaisdami, me-
nininkai siūlo pasinerti į sapną, pažaisti su savo vaizduote ir nors 
kartą nebijoti pasilikti sapnuose. Performansas formuojamas kaip 
žaidimas su žiūrovu, jį įtraukiant į netikėtus sapno bei realybės 
susidūrimus. Publika nukeliama į konkrečias situacijas, kuriose 
dominuojanti tema yra santykiai - tiek su kitais žmonėmis, tiek ir 
su pačiu savimi. Prasimanymai, subtilūs išgyvenimai persipina su sapno realybe ir tampa neatsiejamu vaizdo 
ir judesio elementu.

TREČIADIENIS, RUGSĖJO 20 D.
Dramos teatro Di- s

džiojoje salėje 18 val. 
spektaklis „Atskirti” (rež. Vi-
liam Dočolomansky, Čekija) 
- menų festivalio  „Plartforma” 
renginys. „Farm in the Cave” 
nariai susitiko ir buvo įkvėpti 
jaunuolių iš Tokijo, Čekijos ir 
Skandinavijos, kurie, gyvenda-
mi miesto viduryje, izoliuojasi 
savo namuose ar kambariuose. 
Dažniausiai jie yra itin jautrūs 
asmenys, kurie, nepaisydami 
savo noro, nedrįsta sugrįžti į 
darbą ar mokytis. Šis reiškinys, 
vadinamas hikikomori (japonų 

kalba reiškia „traukiantis į vidų”), pirmą kartą buvo nustatytas Japonijoje. Tačiau pastaruoju metu šis reiškinys 
vis dažniau pasitaiko įvairiose pasaulio šalyse, ekspertai negali visapusiškai to paaiškinti. Kartais tai vadinama 
šiuolaikinės visuomenės liga. Spektaklis yra projekto „Naktis miestuose” dalis, kurio tikslas - tirti nepatogias 
šiuolaikines temas, kurios taip pat yra ir „Farm in the Cave” studijos interesų laukas.

PENKTADIENIS, RUGSĖJO 22 D.

„Švyturio” arenoje s  (Dubysos g. 10) 19 val. „The Beatles Show”. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras 
naująjį sezoną pasitinka „The Beatles” stiliumi. 31-ąjį rudenį jis pasitiks ne tradicinėje scenoje ir visą sezoną 
keliaus po skirtingas uostamiesčio scenas. „The Beatles” genas užkrėtė žymius Lietuvos atlikėjus, muzikan-
tus, režisierius. Jie nesistengia kopijuoti visame žemės rutulyje dainuojamų legendinių dainų, į kiekvieną jų 
įneša savo charizmą ir pateikia savo autentišku balsu, taip, kad „The Beatles” išdainuotos tiesos rastų atgarsį 
širdyje ir kojose. Tai teatralizuotas koncertas, kuriame skamba kultinės „The Beatles” dainos. Išgirsite pačius 
ryškiausius ketvertuko himnus meilei ir taikai, skambės ir kiek netikėti grupės kūriniai. Atlikėjai: Jeronimas 
Milius, Tadas Juodsnukis, Rokas Spalinskas, Virginijus Pupšys, Beata Ignatavičiūtė, Martyna Kerpytė, Muzikinio 
teatro orkestras ir baleto šokėjai.

Juodkrantėje, Gintaro įlankoje,  s 19.30 val. rudens lygiadienio šventė, kurios metu sudegina-
mos nendrinės skulptūros ant vandens. Tai 
tradicinis, jaukus ir prasmingas renginys, 
kuomet muzikos garsų fone visą vasaros 
sezono laikotarpį Gintaro įlanką puošusios 
nendrinės skulptūros virsta skulptūriniais 
laužais ir yra sudeginamos, minint Baltų 
vienybės dieną. Liepsnojančios skulptūros 
tirps elektroninės muzikos fone, dalyvaus 
Girių dvasios - muzikos kūrėjas, inspiruotas 
baltų etnokultūros, Vėjopatis - muzika, ku-
rioje elektroninės muzikos garsai susipina 
su mistiška baltų mitologija, pamario krašto 
folkloro ansambliai „Giedružė” ir „Aušrinė”. 
Renginys nemokamas.

ŠEŠTADIENIS, RUGSĖJO 16 D.
Palangoje  s - tradicinis sporto festivalis „Auksinis ruduo”, skirtas Europos sporto savaitei „Beactive”. 

Festivalio dalyviai galės susipažinti ir išbandyti įvairias fizinio aktyvumo rūšis - treniruotę su „Keno” batais, 
pratimus ant mini batuto, funkcines treniruotes su įvairiomis sportinėmis priemonėmis. Žaisime mini golfą, 
stalo tenisą, vyks baudų mėtymo užsiėmimai, moterų bėgimo, moterų (senjorių) spartaus ėjimo varžybos. 
Paskaitą „Sveikatos ir grožiui determinantai” skaitys dr. Dalius Barkauskas. Šventė 8.30 val. prasidės mankšta 
su Joana Jūratės ir Kastyčio skvere, nuo 12 val. renginiai vyks J. Basanavičiaus gatvėje. Jaunimas, šeimos, 
senjorai kviečiami aktyviai ir turiningai praleisti laisvalaikį!

Šventojoje  s
bus švenčiama Jū-
ros diena. Jos metu 
bus aukojamos šv. 
Mišios už žuvusius 
jūroje, sveikinama 
jūra, siunčiami jai 
poetiniai, asmeni-
niai ir muzikiniai 
linkėjimai, užrašyti 
ant 50 helio balio-
nų. Taip pat 14 val. 
bus renkamasi pa-
siklausyti Palangos 
kultūros ir jaunimo 
centro kolektyvų 
bei paragauti Stin-
tų ordino gintari-
nės žuvienės, kuri 
Šilutės žuvienės 
virimo čempionate 
buvo įvertinta pirmąja vieta. Šiemet Jūros ir Baltų vienybės dienos minimos atskirai. Šventės idėja - vietinės 
bendruomenės iniciatyva, kilusi prieš keletą metų. Iki šiol minėjimas išliko kaip simboliškas vasaros uždarymo 
renginys ir šventojiškų sueiga.

Prie paminklo  s
vieningai Lietu-
vai „Arka” (šalia 
Biržos tilto) 15 val. VI 
festivalio Tautinių kul-
tūrų dienos iškilmingas 
atidarymas. Scenoje 
pamatysite Klaipėdos 
miesto tautinių ben-
drijų meno kolektyvus 
- armėnų, azerbaidža-
niečių, baltarusių, len-
kų, rusų, totorių, ukrai-
niečių, vokiečių, žydų. 
Koncertinėje progra-
moje pasirodys šventės 
svečiai - dainų ir šokių 
ansamblis „Kryžačiok” 
iš Minsko, ansamblis 
„Azerbaidžan” iš Kijevo, 

latvių šokių kolektyvas „Sudmalinas” iš Gruobinios (Latvija), kazachų dainų ansamblis iš Vilniaus. Danės skvere 
nuo 14 val. vyks Tautų mugė, kurioje turėsite puikią galimybę paragauti įvairių tautų nacionalinių valgių, o 
patikusių - gauti gaminimo receptus. Pamatysite įvairių tautų kultūrinį paveldą - dirbinius iš molio, austus 
ir siuvinėtus tautinius drabužius, paveikslus, suvenyrus ir kt. Klaipėdiečiai ir miesto svečiai kviečiami susipa-
žinti su uostamiesčio tautų įvairove ir spalvingumu, pasiklausyti skambių ir melodingų dainų bei pasigrožėti 
tautiniais šokiais. Renginys nemokamas.

Apeirono teatre s  (Turgaus g. 16 / 
Tiltų g. 12) 19 val. 5-asis sezonas pradedamas 
spektaklio „Kultas” premjera. Šį kartą kūrybi-
nė grupė provokuojamai kelia klausimą - ar 
galima jungtis tarp š*do ir gr*do? Ar galima 
kurti, pasitelkiant šiuos skirtingų kategorijų 
objektus? Spektaklio kūrėjai kelia klausimą: ar 
bandymai įvairiose srityse sukurti objektyvią ir 
visus tenkinančią tiesą nėra vien manipuliacija, 
skirta sunkio ir chaoso išblaškytiems piliečiams? 
Ironizuodamas šią tendenciją teatras pristato 
spektaklį, kuriame laviruojama tarp farso, kičo, 
grotesko elementų ir dramatizmo, tarp tiesos 
ir absurdo, tarp tikrovės ir iliuzijos. Spektaklio 
istorijos centre - talentingos kūrėjos, kuriai už 
nemenką pinigų sumą pasiūloma sukurti gilesnės prasmės stokojantį, į mases orientuotą komercinį produktą, 
metamorfozė. Spektaklio režisierės Greta Kazlauskaitė ir Eglė Kazickaitė, vaidina Kristina Švenčionytė, Ričardas 
Bartašius, Greta Kazlauskaitė, Eglė Kazickaitė.

„Kultūros fabrike”  s
(Bangų g. 5A) 19.30 val. 20-
mečio jubiliejų švenčiantis 
Vyčio Jankausko šokio tea-
tras pristato naujausią savo 
spektaklį „Agonija”. Tai nuo-
taikingas šiuolaikinio šokio 
spektaklis, kuriame įvairios 
šokio / judesio, šviesos, gyvo 
ir fonograminio garso ma-
nipuliacijos kuria magišką 
erdvę, kurioje žmonės ir 
daiktai patiria įvairias trans-
formacijas, įgauna naujus, 
jiems neįprastus pavidalus, 
funkcijas ir reikšmes. Pasak 
spektaklio choreografo Vy-

čio Jankausko, agonija - tai tarpinė būsena tarp to, kas miršta ir tuoj nebebus, ir to, kas gimsta, atsiranda, 
bet dar nėra. Spektaklio kūrėjai kelia klausimą: ką reiškia būti žmogumi, ar tikrai žmogus yra tapatus sau, 
toks, kokį sukūrė gamta, lėmė prigimtis, o gal žmogus pašauktas kažkam daugiau, pavyzdžiui,  šventumui, 
ar kažkam, kas dar neegzistuoja, ir mes nežinome, kas ir kaip tai galėtų būti?
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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

17 d. 17 val. Didžiojoje salėje A. Juozaičio „Karalienė 
Luizė”. 
19 d. 18.30 val. Mažojoje salėje K. Dragunskajos 
„Lunačiarskio lunaparkas”.
22 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje S. Mrožeko „Petro 
Ohėjaus kankinystė”.
23 d. 18.30 val., 24 d. 17 val. Mažojoje salėje J. 
Pulinovič „Elzės žemė”.

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

16 d. 12, 13, 14 val. spektaklis vaikams „Tėtis ir 
jūra”.
17 d. 12 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.

Šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzika”

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

19 d. 18 val. humoro šou „Buvusių moterų reikalai 
2”.
23 d. 19 val. „Domino” teatro premjera „Žaidimas 
nebaigtas”.
Veikia Dalios Kirkutienės tapybos darbų paroda. 

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 CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI
Taikos pr. 70, info@zvejurumai.lt,  

www.zvejurumai.lt;  
bilietų kasa dirba I-V 11-14, 16-19 val.  

ir 2 val. prieš visus renginius, tel. (8 46) 300118 

23 d. 18 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 
miuziklas „Smuikininkas ant stogo”. 
26, 10 04, 11 15 d. 19 val. Klaipėdos pilies teatro H. 
Levino  komedija „Vienišiai ir vienišės” (N-16).

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

bendruomene@zvejurumai.lt

29 d. 18 val. šokių vakaras senjorams „Ant parketo”. 
Dalyvauja grupė „Mix”. (Bilietai 2 €, prieš renginį)
Antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
9 val.  savimasažo mankštos. Antradieniais ir ke-
tvirtadieniais 10 val.  linijiniai šokiai senjorams.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

20, 27 d., 10 04 d. 17.30 val. mokymai „Juostelių 
audimas senoviniu skieteliu - žiočių keitėju”. Būtina 
registracija tel. (8 46) 310022.

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

17 d. 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis 
„Knygų personažai atgyja”. 

18 d. 18 val. atranka į teatro studiją „Jaunieji kū-
rėjai”.
19, 20 d. 19 val. performansas „Dior in Moscow” + 
diskusija.
23 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis 
„Žiurkiagalviai”.

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

16-17 d. tarptautinis krepšinio turnyras V. Garas-
to taurei laimėti. 16 d. 16 val. Vilniaus „Lietuvos 
rytas” - Krasnojarsko „Jenisej”; 18 val. Klaipėdos 
„Neptūnas” - Tartu „Rock”. 17 d. 13 val. susitinka 
pralaimėjusios komandos; 15 val. rungtynės tarp 
laimėjusių komandų. 
22 d. 19 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 
teatralizuotas koncertas „The Beatles Show”. 

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

18 d. 17 val. Konferencijų salėje laikraščio „Lietuvos 
aidas” 100-ųjų metinių paminėjimas ir profesorės 
Onos Voverienės knygos „Lietuvos aidas” - tautos 
mokykla. „Lietuvos aidui” 100 metų” sutiktuvės. 
25 d. 17.30 val. Konferencijų salėje Elektronikos 
platintojų asociacijos organizuojamas susitikimas 
su fotografu, albumo „Neregėta Lietuva” autoriumi 
Mariumi Jovaiša. Gamtos fotografijos paslaptys, 
linksmos istorijos, gamtos charakteris ir žmogaus 
pėdsakas joje.
27 d. 17.30 val. bibliotekos kavinėje „Pauzė” savo 
pirmąją apsakymų knygą „Trečios erdvės nerimas” 
pristatys Diana Latvytė.
Biblioteka kviečia į nemokamus mokymus: kompiu-
terinis ir informacinis raštingumas pradedantiesiems 
ir pažengusiems. Registruotis Interneto skaitykloje 
arba tel. (8 46) 410345.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

16 d. 11 val. „Klaipėdos kraštovaizdis nuo piliakal-
nių iki pajūrio švyturio”. Aido Jurkšto knygos „Lietu-
vos švyturių istorija” pristatymas, „Pajūrio piliakal-
niai naujausių tyrimų šviesoje” (doktorantė Miglė 
Urbonaitė-Ubė), „Žalioji oazė Klaipėdoje ir Klaipėdos 
apylinkėse. Klaipėdiečių poilsio ir laisvalaikio vietos” 
(istorikė, kraštotyrininkė Jovita Saulėnienė). 16 
val. L. Kraniausko paskaita ir ekskursija „Kur dingo 
Klaipėdos pankai ir metalistai? Apie 1985-2005 m. 
jaunimo subkultūras ir jų erdves”.
21 d. 16 val. teatralizuoti Knygos teatro skaitymai 
„Pakalnučių metai” pagal Jurgos Ivanauskaitės 
noveles „Regėjimai geltonoje šviesoje”, „Labai ne-
malonus atsitikimas” ir „Pasiaiškinimas”. Dalyvauja 
Knygos teatro aktoriai Redita Dominaitytė, Aura 
Garmutė, Vaidas Žitkus, kompozitorė Laura Misiu-
kevičiūtė. 

Laukininkų filialas, Laukininkų g. 42

19 d. 17 val. I. Simonaitytei skirtas prisiminimų 
vakaras „Ak, buvo visko”. Dalyvauja S. Kazlauskienė, 
ilgametė rašytojos  draugė, slaugė, medicinos sesuo, 
gydytoja, praleidusi daug laiko su ponia Ėve.
26 d. 17 val. paskaita „Ar žinome kaip sveikai mai-
tintis?” Pranešėja - sveikos gyvensenos klubo „Šypse-
na” narė Ona Mankuvienė.

Vaikų skyrius, Danės g. 7

21 d. 17.30 val. Karjeros akademijos „Greitojo skai-
tymo nemokama pamoka”. Sužinosite, kaip pakeisti 
neveiksmingus tradicinius mokymosi būdus ir pa-
dėti savo vaikui diagnostinių ir standartizuotų testų 
užduotis atlikti lengviau.

„Kauno atžalyno” filialas, Kauno g. 49

22 d. 17 val. pristatoma Viktorijos Kazbarienės 
rankdarbių paroda „Tikrasis Viktės pasaulis” 
(veiks iki 10 09).

Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Turgaus g. 8

23 d. 14 val. Vlado Terlecko knygos „Jonas Vailokai-
tis – gyvenimo ir veiklos bruožai” sutiktuvės. 

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

16 d. nuo 14 val. Danės skvere prie paminklo vie-
ningai Lietuvai „Arka” VI tarptautinis festivalis Tauti-
nių kultūrų diena. 14-19 val. Tautų mugė, 15 val. 
miesto tautinių bendrijų meno kolektyvų koncertas. 
28 d. 17 val. literatūrinis-muzikinis vakaras „Ruduo 
– saulė, lietus ir vėjas – jausmų ir minčių posūkiai...” 
Nemokamai. 

TARPTAUTINIS MENŲ FESTIVALIS 
„PLARTFORMA”

Rugsėjo 16-21 d., www.plartforma.lt,  
bilietus platina BILIETAI.LT

Rugsėjo 16 d.

17 val. Dramos teatro Kamerinėje salėje perfor-
mansas „Connext” (aut. Rūta Ronja Pakalne (Latvija 
/ Estija) & Laura Kvelstein (Estija). 18.30 val. „Kul-
tūros fabrike” performansas „Audėjas” (aut. Petras 
Lisauskas, Saulius Petreikis). 19.30 val. „Kultūros fa-
brike” Vyčio Jankausko šokio teatro šiuolaikinio šokio 
spektaklis „Agonija” (chor. Vytis Jankauskas). 21 val. 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje (Savanorių g. 4) 
Prancūzų institutas Lietuvoje pristato: kompanijos 
„14:20” muzikos ir žongliravimo magijos spektaklis 
„Žvaigždynai”. Nemokamai. 22.22 val. AB „Klaipė-
dos energija” (Danės g. 8) premjera - specialus fes-
tivalio projektas „Energosound”.

Rugsėjo 17 d.

18 val. „Kultūros fabrike” šiuolaikinio šokio vakaras: 
premjera - šokio spektaklis „Aside” & šokio spektaklis 
„Female”. 20 val. Dramos teatro Mažojoje salėje 
urbanistinio šokio teatro „Low Air” vizualus šokio 
spektaklis „Žaidimas baigtas”.

Rugsėjo 20 d.

20, 21 d. 18 val. Dramos teatro Didžiojoje salėje 
tarptautinės teatro studijos „Farminthe Cave” spek-
taklis „Atskirti” (Čekija).

LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
Neufeldo auditorija, Kretingos g. 36

30 d. 19 val. Klaipėdos krikščioniškas kitokio kino 
klubas kviečia į kino vakarą - žiūrėti filmą „Žydas 
kardinolas” (Prancūzija, 2013 m., rež. Ilan Diuran 
Kohen). Kino vakaro svečias - Šventojo Sosto diplo-
matas monsinjoras Visvaldas Kulbokas. Po filmo - 
diskusija. Nemokamai.

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

Veikia parodos: Tado Vincaičio „Nuo gatvės iki 
galerijos”, Irmos Leščinskaitės „Tapyba. Šiuo-
laikinės technologijos”, Žygimanto Augustino 
„IN” (iki 10 15).

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 6

Veikia dailininkės iš Maskvos Elenos Chekhovska-
jos tapybos parodos „Spalvų šventė” (iki 10 04).

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

Veikia Arvydo Baltrūno personalinė tapybos darbų 
paroda „Netyrinėju. Tapau” (iki 09 20).

RŪTŲ GALERIJA
Danės g. 9

Veikia Bitės Kuic personalinė tapybos darbų paroda 
„Laivas plius parkas” (iki 09 28).

TAUTODAILĖS SALONAS „MARGINIAI”
Sukilėlių g. 4

Veikia Klaipėdos klubo „Fotoburė” fotomėgėjų 
darbų paroda „Pasaulio glėby vaikšto medžiai 
be rūbų... Paukštis vandeny...” (iki 09 19).

ŽEMAITIJOS DAILININKŲ  
SĄJUNGOS GALERIJA

Žvejų g. 1 / Tiltų g. 2, II-V 12-17 val., VI 11-14 val.

Veikia tapytojos Dainos Kiss (Anglija) paroda 
„Kelio paieška” (iki 10 06). 

BAROTI GALERIJA
Aukštoji g. 1

Veikia Vilmanto Marcinkevičiaus (Vilnius) tapy-
bos darbų paroda „Naivūs lakštingalų liežuvė-
liai” (iki 09 20).

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

Veikia Kauno fotografų grupės „Plėšriųjų sek-
cija” fotografijos paroda. Eksponuojami kūriniai, 
sukurti 1980-1990 m. (iki 09 29).

KINAS
„FORUM CINEMAS”

Taikos pr. 61, PC „Akropolis”

„Partneris” (komedija, Rusija, N-13) - 17.30, 19.40, 
21.50 val.
„Amerikietis žudikas” (veiksmo trileris, N-16) - 
15.40, 18.20, 21 val.
„Kiškių mokykla” (animacinė komedija, dubl. liet., 
V) - 10.40, 12.35, 14.35 val.
„Paryžius gali palaukti” (romantinė komedija, 
N-13) - 18.40 val.
„Norma” (tiesioginės premjeros transliacijos iš Niu-
jorko Metropolitano operos įrašas, HD-LIVE, trukmė 
3.04 val., 10 €) - 10 10 d. 19.55 val.
„Korsaras” (tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžio-
jo teatro, HD-LIVE, 12 €) - 10 22 d. 18 val.
„Lego Ninjago filmas” (animacinis, dubl., V) - 3D: 
17 d. 10.30 val.
„Šventasis” (drama, Lietuva, N-13) - 20 d. 18.30 val.
„Loganų sėkmė” (komiškas trileris, N-13) - 21 d. 
19 val.
„Džiunglių būrys” (animacinė komedija, V) - 10.30, 
12.50, 15.10, 17.05 val.
„Tas” (siaubo trileris, N-16) - 12.25, 14.30, 17.30, 
20.30 (nevyks 21 d.), 21.50 (vyks 21 d.) val.
„Emodži filmas” (animacinė nuotykių komedija, V) 
- 2D: 10.10, 12.20, 13.20, 15.30 val.
„Ratai 3” (dubl. liet., V) - 2D: 10.50 (nevyks 17 d.), 
17.45 (nevyks 20, 21 d.) val.
„Operacija „Riešutai” 2” (dubl. liet., V) - 10.20 (vyks 
16, 17 d.), 13.20 val. 
„Siena: tarp Rytų ir Vakarų” (liet. dokumentika, 
N-7) - 15.20 val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems” (komedija, Rusija, 
N-16) - 19.25 val.
„Anabelė 2” (siaubo, N-16) - 21.40 val. 
„Bjaurusis aš 3” (animacinė komedija, dubl., V) - 11 
val.
„Tulpių karštinė” (romantinė drama, N-13) - 20.15 
(nevyks 20 d.), 21 (vyks 20 d.) val.
„Laisvo elgesio močiutė” (romantinė veiksmo ko-
medija, N-13) - 16.35 val.
„Septynios seserys” (fantastinis trileris, N-16) - 17, 
19, 21 d. 20.50 val.
„Baris Sylas: Amerikos sukčius” (kriminalinis trile-
ris, N-13) -  16, 18, 20 d. 20.50 val.

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

16 d. 12 val. „Operacija „Riešutai” 2”. 19 val. 
„Šerkšnas” (Lietuva, Ukraina, Prancūzija, Lenkija, 
2017 m., N-13).
20 d. 19 val. „Kartą Rytų Europoje” (Lietuva, Mol-
dova, Rumunija, komedija, 2016 m., N-13).
21, 22 d. 14 val., 23 d. 11 val., 24 d. 12 val. Europos 
kino festivalis „GoDebut 2017”.

MUzIEJAI
LDM PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA

Liepų g. 33, tel. 410421

Veikia Rimos Baukaitės grafikos darbų paroda 
„Pieštukas delne” (iki 10 01).

PALANGOJE
PALANGOS KONCERTŲ SALĖ

Vytauto g. 43

24 d. 19 val. vieno geriausių Europoje varinių pučia-
mųjų orkestrų iš Nyderlandų Karalystės „Brass Band 
De Waldsang” koncertas.

ŠVĖKŠNOJE
16 d. paminklo, skirto 1918 m. vasario 16 d. Lietu-
vos Nepriklausomybės Akto signatarui Kazimierui 
Šauliui atminti, atidengimo šventė. 11-12.30 val. 
Švėkšnos gimnazijoje (Sodo g. 11) konferencija, skirta 
K. S. Šauliui atminti. 13-14 val. šv. Mišios Švėkšnos 
Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje. 14.15-14.45 val. 
paminklo, skirto 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Ne-
priklausomybės Akto signatarui Kazimierui Šauliui 
atminti, atidengimo ceremonija. 

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.


