
ANTRADIENIS, RUGSĖJO 26 D.
Žvejų rūmuose s  19 val. Klai-

pėdos pilies teatro epatažinė kome-
dija H. Levino „Vienišiai ir vienišės”, 
rež. Alvydas Vizgirda. Levino pjesės 
yra persmelktos juodojo humoro, 
lyg per didinamąjį stiklą parodo-
mos absurdiškiausios, silpniausios 
ir kartu tokios bendražmogiškos 
žmogaus sielos vietos. Po jo „skal-
peliu” gula tamsiosios, taip dažnai 
nuvertinamos ir nepastebimos žmo-
gaus sielos pusės. Dažnai individas 
dėl savo egoistinių paskatų tampa 
žiaurus ir smurtaujantis, praranda 
kontaktą su savo socialine aplinka 

arba tampa auka dėl savo skubėjimo ir kantrybės stokos. Tai taip artima šiuolaikinei vartotojiškai, be atodai-
ros nežinia kur lekiančiai visuomenei, kurioje skiepijamas individualumas, originalumas, išskirtinumas bei 
žiaurumas kitų atžvilgiu, kovojant dėl išlikimo nuolat besisukančioje kapitalizmo mėsmalėje. Vaidina Renata 
Idzelytė, Liudas Vyšniauskas, Sigutė Gaudušytė, Ramūnas Šeputis ir Vaidas Jočys.

TREČIADIENIS,  
RUGSĖJO 27 D.

Dramos teatro Didžiojoje  s
salėje (Teatro g. 2) 18.30 val. P. Pri-
ažko „Juoda dėžutė”, rež. Darius Raba-
šauskas. „Juoda dėžutė” yra naujausia 
baltarusių kilmės dramaturgo Pavelo 
Priažko pjesė. Jos autorius pristatomas 
kaip vienas labiausiai intriguojančių 
šiuolaikinės dramaturgijos figūrų. 
Kūrinio herojai patenka į savotišką 
laiko kilpą ir persikelia iš dabarties į 
savo pačių praeitį - mokyklą-internatą. 
Herojai bando „peržaisti” savo istoriją, 
tačiau žaidimas - kraupokas, kupinas 
neišsakomo nerimo ir nebylaus siaubo. P. Priažko sugeba, pasitelkdamas preciziškai tikslias remarkas, suda-
rančias bene pusę pjesės teksto, istoriją papasakoti ne per kalbą, o per judesius, žvilgsnius ir nutylėjimus, 
pačią kalbą palikdamas tarsi už borto. „Kiekviename iš mūsų slypi juoda dėžutė, kurioje laikomi mūsų prisi-
minimai. Praeitis kartkartėmis sugrįžta ir mums yra tokia pat reali, kaip ir dabartis”, - apie spektaklį kalba jo 
režisierius. 

KETVIRTADIENIS, 
RUGSĖJO 28 D.

„Kultūros fabrike”  s 19 
val. Klaipėdos jaunimo teatro 
spektaklis „Kontrabosas”, rež. 
Valentinas Masalskis, vaidina 
Donatas Želvys. Vieno veiksmo 
pjesė - tai paralelė su mūsų 
pačių kasdienybe. Dabartinė 
garbėtroškų ir narcizų visuo-
menė kasdien mokosi tą pačią 
pamoką, kaip ir P. Suskindo dra-
mos herojus - pervertinęs savo 
galimybes, lieka protestuoti 
prieš tavo talento nepastebėju-
sį pasaulį ir pradeda jo nekęsti. 
Arba, galų gale,  suvokti, kad 

esi tik vienas didelio orkestro instrumentas, greičiausiai net ne kontrabosas, o barškutis. Sėkmingiausiu 
tituluojamas Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis - tai tragikomiškas savimi, muzika ir pasauliu nusivylusio 
kontrabosininko monologas. Jame žiūrovui atskleidžiama mažo žmogaus drama - kaip susitaikyti su tuo, 
kad niekada neatliksi solo partijos, kad niekada nestovėsi pirmoje eilėje, kad savo paties gyvenime esi tik 
antraeilis veikėjas.

PENKTADIENIS, RUGSĖJO 29 D.

Koncertų salėje s  (Šaulių g. 36) 18.30 val. šiuolaikinės muzikos festivalio „Permainų muzika” koncertas 
„Miesto gyvenimas”. Tai liaupsės šiuolaikiniam miestui, kurias gieda žymaus amerikiečių minimalisto Steave’o 
Reicho kūrinys,  skambėsiantis to paties pavadinimo koncertinėje programoje.  Klausytojai išgirs Klaipėdos 
kamerinį orkestrą, vadovaujamą Mindaugo Bačkaus ir diriguojamą Mindaugo Piečaičio, bei gausų solistų būrį. 
Tai Guoda Gedvilaitė (fortepijonas), Pavel Giunter (perkusija), Dalia Dėdinskaitė, Teodora Morta Ajauskaitė 
(smuikas) bei ansamblis „Giunter Percussion”. Šiuolaikinės kūrybos entuziastai įgarsins penkias partitūras, 
kiekviena iš jų turės savo intrigą. Uždegančiu ritminiu judėjimu ir mušamųjų instrumentų gausa išsiskiriantis 
opusas atskleidžia spalvingą ir aistringą autoriaus gyvenimą gimtajame Niurjorke. Tai banguojanti, plaukianti 
minimalistinės muzikos upė, kurioje į nuolat kintantį srautą susilieja tiek gyvai skambančių instrumentų, tiek 
įrašyti miesto garsai.

ŠEŠTADIENIS, RUGSĖJO 23 D.

Palangoje  s - Baltų vienybės diena. Šią dieną palangiškiai tradiciškai mini kasmet, tačiau šiemetinė 
šventė bus išskirtinė - jos metu kurortas sulauks ir oficialių Lietuvos bei Latvijos delegacijų. Miesto erdvėse 
skambės labai įvairi muzika - kurorte bus sukurta išskirtinai šventinė atmosfera, vyks įvairiausi  renginiai: 
Lietuvos ir Latvijos tautodailininkų mugė „Palangos stalas 2017” (nuo 10 val. J. Basanavičiaus g., Jūratės ir 
Kastyčio skvere, Vytauto g., centrinėje aikštėje), tarptautinis liaudiškų šokių festivalis „Palangos miestely 2017” 
(12-17 val.), barbekiu čempionatas (12-16 val. Jūratės ir Kastyčio skvere), maisto vagonėlių šventė (nuo 12 
val. S. Dariaus ir S. Girėno g.), įvairios varžytuvės ir kt. Šventinius renginius 11 val. Jūratės ir Kastyčio skvere 
pradės pirmą kartą Palangos istorijoje vyksiantis jungtinis Lietuvos ir Latvijos diplomatinių chorų ir Palangos 
orkestro pasirodymas. Publikos dėmesio tikimasi ir Koncertų salėje 18 val. vyksiančiame koncerte - čia žiūrovai 
scenoje išvys klasikinės muzikos grupę „Dagamba” (Latvija) ir naujųjų idėjų kamerinį orkestrą NIKO (Lietuva). 
Atrakcija žiūrovų lauks ir Šventojoje - čia regatoje susirungs šiandieniniai „kuršių vikingai”: regata nuo 10 val. 
vyks Šventosios upėje, atkarpoje nuo Beždžionių tilto iki sveikatos centro „Energetikas” poilsiavietės tilto. 
Varžydamiesi tarpusavyje, regatos dalyviai vikingų valtimis įveiks pusės kilometro distanciją. 

Žvejų rūmuose s  (Taikos pr. 70) 18 val. Klaipėdos 
valstybinio muzikinio teatro spektaklis „Smuikininkas 
ant stogo”. Amerikiečių kompozitoriaus J. Bocko, li-
bretisto J. Steino ir dainų tekstų autoriaus S. Harnicko 
1964-aisiais parašytas miuziklas yra šio žanro klasika. 
Vienas didžiausių spektaklio pranašumų - jo libretas. 
Autoriui pavyko sukurti neįprasto poetiškumo ir speci-
finio humoro atmosferą. Šolom Aleichemo pasakojimas 
perteiktas žaismingai ir sodriai, subtiliai atskleidžiama 
savita miuziklo herojų filosofija. Miuzikle sukuriamas 
ryškus mažo žydų kaimelio koloritas. „Smuikininko ant 
stogo” leitmotyvas - tradicija. Ji labai svarbi pagrindi-
niam miuziklo veikėjui, ji yra jo gyvenimo credo. Tačiau 

tradicijos, senieji papročiai neišlaiko konfrontacijos su jaunąja, kitaip į pasaulį žiūrinčia karta. „Smuikininko” 
muzika yra pilna aistros, negirdėto temperamento, ypatingai sudvasinta. Daugelis miuziklo numerių tapo 
visuotinai pripažintais šlageriais. 

SEKMADIENIS, RUGSĖJO 24 D.
Klaipėdos skulptūrų parke  s 12 val. Lėlių teatro 

spektaklis medžiuose „Ieškoma: teisybė”. Žiūrovai spektaklio 
siužetą seks eidami paskui pasakotojus ir stebėdami lėlių teatro 
priemonėmis sukurtą vaizdinių pasaulį. Pasakos personažai - 
Nykštukas, Nykštuko šeima, Milžinai bus išreiškiami kaukėmis 
ir įspūdingomis lėlėmis medžiuose. „Pasaka įdomi tuo, jog 
joje vyksta melo ir tiesos sankirta. Pateikiami klaidingi faktai,  
iškreipta istorija. Tai provokuoja abejoti, mąstyti ir ieškoti savo 
atsakymų į klausimus. Šiandienos informacijos sraute taip pat 
daug netiesos, kuri dažnai priverčia suabejoti ilgus amžius formuotomis vertybėmis. Kaip atskirti, kas yra 
tiesa, kuo vadovautis? Šio spektaklio veikėjai ir žiūrovai atsakymų ieškos drauge”, - sako spektaklio idėjos 
autorė ir režisierė Vera  Rozanova. 

Palangos koncertų salėje  s (Vytauto g. 43) 19 val. koncertuos vienas geriausių Europoje vari-
nių pučiamų-
j ų  o r k e s t r ų 
- „Brass Band 
De Waldsang”. 
Orkestras ofi-
cialiai įkurtas 
1977-aisiais ir 
pelnytai titu-
luojamas vienu 
žymiausių Ny-
derlandų Kara-
lystės orkestrų. 
Jo ištakos - De 
W a l d s a n g o 
muzikos mo-
kykla Buiten-

poste, Fryzijos provincijoje. Per 40 veiklos metų „Brass Band De Waldsang” sugrojo daugybę koncertų, sukūrė 
puikių įrašų, daug gastroliavo Europoje ir pelnė titulų įvairiuose konkursuose. Negana to, „Brass Band De 
Waldsang” Nyderlanduose pripažintas XX amžiaus orkestru. Jis 14 kartų pelnė geriausio šalies orkestro titulą 
ir 19 kartų dalyvavo Europos varinių pučiamųjų orkestrų čempionate. Tai - Nyderlandų Karalystės rekordas. 
Kartu su orkestru atvykstantis dirigentas Rieks van der Velde taip pat yra aranžuotojas ir kompozitorius bei 
vienas garsiausių varinių pučiamųjų orkestrų dirigentų Nyderlanduose.

PIRMADIENIS, RUGSĖJO 25 D.
I. Simonaitytės bibliotekoje s  (Herkaus 

Manto g. 25) 17.30 val. vyks Elektronikos platintojų 
asociacijos (EPA) organizuojamas susitikimas su 
žinomu fotografu Mariumi Jovaiša. Klaipėdiečiai ir 
miesto svečiai galės iš pirmų lūpų išgirsti išskirtines 
gamtos fotografo istorijas: kokius iššūkius reikia 
įveikti gamtoje, norint padaryti gerą kadrą, kokiais 
būdais gamta demonstruoja savo charakterį ir kaip 
ji priverčia ją pamilti. Fotografijų iš paukščio skrydžio 
albumo „Neregėta Lietuva” autorius teigia, kad foto-
grafija suteikia galimybę užfiksuoti ir perteikti realią 
stebėtojo emociją. „Savo pasakojimu noriu atskleisti, 
kiek daug gali gamtos fotografija. Pranešime nematysite teksto - tik nuotraukas, kuriomis noriu perteikti savo 
patirtį, įskaitant ir keliones”, - pasakoja M. Jovaiša. Fotografas dalinsis įspūdžiais iš kelionių nuo Lietuvos iki 
saulėtosios Kubos, kurią fotografuoti iš oro iki šiol leista tik jam vieninteliam.

Šeštadienis  2017 09 23
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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

23 d. 18.30 val., 24 d. 17 val. Mažojoje salėje J. 
Pulinovič „Elzės žemė”.
27 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje P. Priažko „Juo-
da dėžutė”.
28 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje P. O. Enquist 
„Lūšies valanda”.
29 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje H. Ibseno „Lau-
kinė antis”.
30 d. 12 val. Didžiojoje salėje „Dėdės Tito džia-
zas”. 18.30 val. Mažojoje salėje J. Pulinovič „Elzės 
žemė”.

Teatro svečiai

27 d. 18 val. II a. fojė atidaroma Monikos Ja-
kimauskaitės darbų paroda „Juoda / balta” 
(veiks iki 10 18).

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

23 d. 11, 12 val. „Labas, Mažyli!”
24 d. 12 val. Skulptūrų parke lėlių spektaklis me-
džiuose „Ieškoma: teisybė”. 

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 
(fortepijonas), Pavel Giunter (perkusija), Dalia 
Dėdinskaitė, Teodora Morta Ajauskaitė (smuikas). 
Ansamblis „Giunter Percussion”.

Kiti renginiai

23 d. 19 val. „Domino” teatro premjera „Žaidimas 
nebaigtas”.
Veikia Dalios Kirkutienės tapybos darbų par-
oda. 

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 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 te-
atro miuziklas „Smuikininkas ant stogo”.
24 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų” muzikinis 
spektaklis vaikams „Pasaka apie Senbernarą ir 
katytę Fėją”.
26, 10 04, 11 15 d. 19 val. Klaipėdos pilies 
teatro H. Levino  komedija „Vienišiai ir vienišės” 
(N-16).
29 d. 19 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio 
teatro šokio spektaklis „Altorių šešėly”.
30 d. 15 ir 16 val. Tarptautinei pagyvenusių 
žmonių dienai - filmo apie Klaipėdos pagyve-
nusių žmonių asociacijos meno kolektyvų veiklą 
„Dainos ir jūros pašaukti” premjera. I a. fojė veiks 
rudens gėrybių paroda „Moliūgas - bulvės brolis”. 
(Kvietimai į renginį - Žvejų rūmų bilietų kasoje.) 
17 val. Pauliaus Stalionio koncertas „Aš tavimi 
tikiu”. (Bilietai 5 €,  pateikus pensininko pažymė-
jimą - 2 €, „Tiketa”)
I a. fojė veikia Vyto Karaciejaus fotografijos par-
oda „Buvimo ženklai”.

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

bendruomene@zvejurumai.lt

29 d. 18 val. šokių vakaras senjorams „Ant par-
keto”. Dalyvauja grupė „Mix”. (Bilietai 2 €, prieš 
renginį)

Antradieniais, trečiadieniais ir penktadie-
niais 9 val.  savimasažo mankštos. Antradie-
niais ir ketvirtadieniais 10 val.  linijiniai šokiai 
senjorams.

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

24 d. 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis 
„Voro vestuvės”.
28 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis 
„Kontrabosas”.
30 d. 9 val. „TEDxKlaipėda” konferencija „Beyond 
The Limits”  („Anapus ribų”).

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

24 d. 17.15 val. LKL čempionato rungtynės: Klai-
pėdos „Neptūnas” - Kėdainių „Nevėžis”.
28 d. 18.45 val. LKL čempionato rungtynės: Klai-
pėdos „Neptūnas” - Kauno „Žalgiris”.
29 d. 10-21 val. Judrioji mugė.
30 d. 11-16 val. mados ir dizaino mugė „Design 
for life”.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

27 d., 10 04 d. 17.30 val. mokymai „Juostelių 
audimas senoviniu skieteliu - žiočių keitėju”. Bū-
tina registracija tel. (8 46) 310022.
Antradieniais 18 val. Tradicinių dainų klubas.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

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.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

„Kauno atžalyno” filialas, Kauno g. 49

26 d. 15 val. paskaita „Gyvenimas be vaistų”: kaip 
išsaugoti  puikią sveikatą ir gerą savijautą, varto-
jant produktus iš alavijo, supažindins „Forever” 
sveikatos klubo atstovė. Nemokamai.
Veikia Viktorijos Kazbarienės rankdarbių paro-
da „Tikrasis Viktės pasaulis” (iki 10 09).

Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Turgaus g. 8

23 d. 14 val. Vlado Terlecko knygos „Jonas Vailo-
kaitis - gyvenimo ir veiklos bruožai” sutiktuvės. 
28 d. 17 val. rašytojo, keliautojo, žurnalisto, 
Lietuvos Magelanu vadinamo Dainiaus Kinderio 
kūrybos ir kelionių įspūdžių vakaras.

Laukininkų filialas, Laukininkų g. 42

26 d. 17 val. paskaita „Ar žinome, kaip sveikai 
maitintis?” Pranešėja - sveikos gyvensenos klubo 
„Šypsena” narė Ona Mankuvienė.

Vaikų skyrius, Danės g. 7

25 d. 11 val. labdaros ir paramos fondas „Švieski-
me vaikus” kviečia Klaipėdos r. įstaigas (mokyklas, 
darželius, vaikų ligonines, bibliotekas, vaikų glo-
bos namus) į knygų, skirtų vaikams iki 12-os metų, 
dovanojimo šventę „Vaikų bibliotekėlės 2017”. 
28 d. 11 val. kūrybinės dirbtuvės 5-12 m. vai-
kams „Nuotaikos” su rašytoja, iliustruotoja Ula 
Šimulynaite.

Pempininkų filialas, Taikos pr. 79 / 81A

29 d. 17 val. „Lietuviška knyga - ar jau skaitei?”  
Susitikimas su rašytoja, poete, signatare Vidmante 
Jasukaityte.

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

10 06 d. 15 val. Vyganto Vareikio paskaita „Din-
gusi”  Klaipėda – „dingusios” Europos dalis”.

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

28 d. 17 val. literatūrinis-muzikinis vakaras 
„Ruduo - saulė, lietus ir vėjas - jausmų ir minčių 
posūkiai...” Nemokamai. 

KU MENŲ FAKULTETO KONCERTŲ SALĖ
K. Donelaičio g. 4

25 d. 18 val. Molodečno m. (Baltarusija) M. K. 
Oginskio vardo muzikinio koledžo simfoninio or-
kestro koncertas. Nemokamai.

KLAIPĖDOS ŠV. BRUNONO  
KVERFURTIEČIO PARAPIJA

Debreceno g. 3

23 d. 12 val. Klaipėdos Šv. Antano vienuolyno ir 
parapijos namų pašventinimo iškilmės.

LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
Neufeldo auditorija, Kretingos g. 36

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

KLAIPĖDOS MARIJOS TAIKOS  
KARALIENĖS BAŽNYČIA

Rumpiškės g. 6

24 d. 10 ir 12 val. po šv. Mišių bažnyčios šven-
toriuje bus šventinami automobiliai, motociklai, 
dviračiai, vežimėliai ir kitos transporto priemonės. 
Paskutinį rugsėjo sekmadienį visoje Lietuvoje 
meldžiamasi už keliautojus ir vairuotojus.

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. 
Šiuolaikinės technologijos”, Žygimanto Au-
gustino „IN” (iki 10 15).

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 6

Veikia dailininkės iš Maskvos Elenos Chekhovs-
kajos tapybos parodos „Spalvų šventė” (iki 10 
04).
Filialas PC „Herkaus galerija”, Herkaus Manto g. 22, II a.

Veikia dailininko Romo Klimavičiaus personali-
nė paroda „Žmogus ir jo veidai” (iki 10 18).

BAROTI GALERIJA
Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

Veikia Augusto Bidlausko grafikos darbų paroda 
„Laba diena, pone” (iki 10 11).

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

Veikia Kauno fotografų grupės „Plėšriųjų 
sekcija” fotografijos paroda. Eksponuojami kū-
riniai, sukurti 1980-1990 m. (iki 09 29).

RŪTŲ GALERIJA
Danės g. 9

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

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). 

KINAS
„FORUM CINEMAS”

Taikos pr. 61, PC „Akropolis”

„Šventasis” (drama, Lietuva, N-13) - 11, 13.20, 
16.10, 19.30, 21.25 val.

„Lego Ninjago filmas” (animacinė komedija, dubl. 
liet., V) - 2D: 10.10, 12.30, 14.50, 17.10 val.; 3D: 15.40 
val.
„Viktorija ir Abdulas” (kostiuminė drama, N-13) - 
10.20, 16.55, 19.20 val.
„Kingsman. Aukso ratas” (nuotykių komedija, 
N-16) - 18, 21 val.
„Black Sabbath” - The End of The End” (filmas-
koncertas, N-13) - 28 d. 19 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.
„Tas” (siaubo trileris, N-16) - 15, 18.30, 21.45 val.
„Džiunglių būrys” (animacinė komedija, V) - 11.15, 
13.40, 17.20 val.
„Emodži filmas” (animacinė nuotykių komedija, V) 
- 2D: 23, 24 d. 10.40, 12.50, 14.45 val.
„Ratai 3” (dubl. liet., V) - 2D: 12.20, 14.50 val.
„Partneris” (komedija, Rusija, N-13) - 18.10 (nevyks 
28 d.) val.
„Apie meilę. Tik suaugusiems” (komedija, Rusija, 
N-16) - 20.30 val. (nevyks 28 d.) val., 21.30 val. (vyks 
28 d.) val.
„Kiškių mokykla” (animacinė komedija, dubl. liet., 
V) - 10.30 val.
„Amerikietis žudikas” (veiksmo trileris, N-16) - 
21.55 val.
„Operacija „Riešutai” 2” (dubl. liet., V) - 12.40 val.
„Paryžius gali palaukti” (romantinė komedija, 
N-13) - 19.40 val.
„Anabelė 2” (siaubo, N-16) - 21.50 val.

EUROPOS KINO FESTIVALIS  
„GODEBUT 2017”

23, 24 d. Klaipėdoje ir Nidoje, www.godebutfest.lt

23 d. 11 val. dirbtuvės: „Nuo idėjos iki scenarijaus”, 
lekt. Jonathan Tammuz (Didž. Britanija, Kanada, 
„Agila”, Taikos g. 4,  Neringa). 15 val. Europos 
filmų konkursas V (KF kino salė). 17 val. Euro-
pos filmų konkursas VI (KF kino salė). 19 val. 
Europos filmų konkursas VII (KF kino salė). 19 
val. „GoDebut” retro  programa: Roberto Rossellini 
(Italija) - „Roma, atviras miestas” (1945 m., KF 
kino galerija). 21 val. Europos filmų konkursas VIII 
(KF kino salė). 21 val. PROK klubas („Raketa”). 23 
val. festivalio dūzgės („Raketa”).
24 d. 12 val. lietuviškų filmų konkursas (KF kino 
salė). 14 val. festivalio nugalėtojų apdovano-
jimų ceremonija (KF kino salė). 15 val. nekon-
kursinė programa: Prancūzija fokuse: prancūziškas 
siurprizas II (KF kino salė). 15 val. nekonkursinė 
programa: rež. Aki Olavi Kaurismaki trumpų filmų 
retrospektyva, skirta Suomijos nepriklausomybės 
100-mečiui (KF kino galerija). 17 val. nekonkursinė 
programa: Prancūzija fokuse: prancūziškas siurpri-
zas III (KF kino salė). 17 val. „GoDebut” retro pro-
grama: Algimantas Puipa (Lietuva) – „Velnio sė-
kla” (1979 m., KF kino galerija). 19 val. „GoDebut” 
retro programa: Jaque Demy (Prancūzija) – „Lola” 
(1960 m., KF kino galerija). 21 val.  festivalio už-
darymas (KF I a. fojė).

MUzIEJAI
MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUzIEJUS

Didžioji Vandens g. 2

23 d. renginys „Žinomas, bet nepažintas Žardės 
piliakalnis”. 15 val. ekskursija projekto „Muzė veža” 
autobusu. Būtina registruotis tel. (8 46) 410527, el. 
p. info@mlimuziejus.lt. Užsiregistravusieji 14.45 
val. renkasi automobilių stovėjimo aikštelėje šalia 
prekybos centro „Maxima” (Šilutės pl. 40). 16 val. 
renginys Žardės piliakalnyje. Bus pristatoma kuršių 
genties buities ir karybos rekonstrukcija, skambės 
archajiškos dainos, vyks edukacinė programa. 17 
ir 18 val. pageidaujantys nemokamai bus vežami 
projekto „Muzė veža” autobusu iš aikštelės prie pre-
kybos centro BIG. Tel. pasiteirauti (8 46) 410527.

PALANGOJE
PALANGOS KONCERTŲ SALĖ

Vytauto g. 43

23 d. 18 val. klasikinės muzikos grupės „Dagamba” 
(Latvija) ir kamerinio orkestro NIKO (Lietuva) kon-
certas. Nemokamai, reikia kvietimų.
24 d. 19 val. vieno geriausių Europoje varinių pu-
čiamųjų orkestrų iš Nyderlandų Karalystės „Brass 
Band De Waldsang” koncertas.

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.


