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ŠEŠTADIENIS, SPALIO 14 D.

ss„Švyturio” arenoje

(Dubysos g. 10) šeštadienį 1019 val. ir sekmadienį 10-17 val.
klaipėdiečių laukia tarptautinė
grožio industrijos paroda „Grožis 2017” bei stiliaus ir mados
paroda „Stiliuz 2017”. Tai renginys, pasiruošęs savaitgalį grožiu, stiliumi ir mada šturmuoti
uostamiestį. Jis vienoje vietoje,
vienu laiku sutelkia industrijos
profesionalus, skatina grožio ir
mados industrijų plėtrą, specialistų bendradarbiavimą ir
patirties dalinimąsi. Čia galėsite
iš pirmų lūpų sužinoti naujienas,
gauti patarimų jums rūpimais
klausimais bei išbandyti naujausius produktus! Lankytojams
rengiami specializuoti seminarai, profesionalų konsultacijos, naujausių produktų pristatymai, nemokamos
grožio procedūros, įvairios parodų dalyvių dovanos.

ssDanės upėje šeštadienį 11-15 val., sekmadienį 10-13 val. vyks tradicinė tarptautinė irklavimo „Danės

regata”. Varžybų atidarymas prie burlaivio „Meridianas” - 10.45 val. Regatoje dalyvaus irkluotojai iš Liepojos,
Jelgavos, Jūrmalos, Kaliningrado, Šiaulių, Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos. Renginio metu planuojama šventinti
naują Klaipėdos irklavimo centro valtį. „Danės regatos” finišo vietoje prie burlaivio „Meridianas” vyks senovinių
automobilių paroda, ją organizuoja „Seni kibirai”.

ssSmiltynėje nuo 12.35

iki 16 val. vyks jau 17-asis tarptautinis „Gintarinės jūrmylės”
bėgimas. Šiemet jame dalyvaus
daugiau nei 800 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos ir
Lenkijos. Renginyje bėgs tiek
profesionalūs sportininkai,
tiek bėgimą mėgstantys paties
įvairiausio amžiaus miestiečiai ir miesto svečiai. Bėgimo
dalyviai kviečiami nubėgti
bent vieną jūrmylę (1 852 m).
Profesionaliems bėgik ams
siūloma šešis kartus ilgesnė
trasa, o bėgikėms - 3 jūrmylės.
Šių nuotolių nugalėtojų vardai
ir pavardės kasmet įamžinami
Smiltynėje stovinčiame atminimo akmenyje. Jau trečius metus vyks ir verslo įmonių komandų estafetinis bėgimas. „Gintarinėje jūrmylėje”
dalyvaus ir žinomi sportininkai: trijų jūrmylių bėgime dėl nugalėtojos titulo kovos šių metų 5 km bėgimo
Lietuvos čempionė Monika Juodeškaitė, Anna Kuznecova iš Rusijos bei baltarusė Aliona Barisenko, o šešių
jūrmylių bėgime rungsis Justinas Beržanskis bei Sergejus Platonovas iš Baltarusijos.

ssDramos teatro Mažojoje salėje (Tea-

tro g. 2) 18 val. teatro „Cezario grupė” pankoratorija
„Tamošius Bekepuris”, rež. Cezaris Graužinis. Visi
girdėjo apie tokį žmogų Tamošių Bekepurį ir net
atmena, kad jį kadaise apdainavo Vytautas Kernagis, tačiau beveik niekas nežino, kas šiam veikėjui
nutiko, su kokiom stichijom jam teko grumtis...
Visą pluoštą poemos veikėjų įkūnija trys aktoriai:
Brigita Arsobaitė vaidina moteris ir merginas,
Paulius Čižinauskas lenda į Tamošiaus kailinius, o
„Auksinio scenos kryžiaus” laureatė Vilma Raubaitė
imasi vyriškų vaidmenų. Kūrinyje kalbama apie
vedybinio morčiaus apimtus Lietuvos gyventojus ir
jų apsuptyje sau vietos ieškantį „netekėjusį” žmogų
Tamošių. Gavęs „lyg jausmą tokį” gražuolei Onutei,
jis siekia jos rankos, tačiau savo koją čia ima kaišioti atkaklioji Elzbieta. Blaškydamasis tarp dviejų džuljetų,
mūsų Romeo Tamošius nejučia eina pasitikti savo likimo...

SEKMADIENIS, SPALIO 15 D.

ssKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 18 val. komedija

„Du vyrai geriau”. Naujausias režisieriaus Balio Latėno
spektaklis nustebins net išrankiausią žiūrovą: unikaliu
aktorių ansambliu (vaidina Žemyna Ašmontaitė, Mantas
Vaitiekūnas, Valentinas Krulikovskis, Neringa Varnelytė
arba Aistė Lasytė), subtilia režisūrine interpretacija ir
herojais, kuriuose kiekvienas atpažins dalelę savęs. Šios
komedijos personažai - jaunatviško šėlsmo kupini, karjeras padarę ir laimingas šeimas sukūrę žmonės, bėgantys
nuo kasdienės rutinos ir... besiilgintys kažko jaudinančio, rizikingo, spontaniško! Ar šeima vis dar vertybė
mums, šiuolaikiniams žmonėms? Ar egzistuoja receptai, padedantys išsaugoti dviejų žmonių santykius? Ar
galima iš naujo įkvėpti, atgaivinti aistrą, susigrąžinti tikrą, kažkada du žmones sujungusią meilę? Drauge
ieškoti atsakymo į šiuos ir daugiau klausimų žiūrovai kviečiami spektaklyje.

PIRMADIENIS, SPALIO 16 D.

ssŽvejų rūmuose (Taikos pr. 70) pirmadienį ir antra-

dienį 19 val. Klaipėdos pilies teatro premjera - Vladimiro
Djačenko „Reisas Nr. 37-P”, rež. Alvydas Vizgirda. Tai vieno
veiksmo komedija apie turtingą, bet emociškai atbukusią
moterį, kuri viliasi, jog artėjanti lėktuvo katastrofa sunaikins ir jos pačios gyvenimo katastrofą... Moteris visada
susidurdavo su pasirinkimu - visais gyvenimo klausimais,
nepriklausomai nuo titulų, jos amžiaus, pareigų, išvaizdos
ir tautybės. Pinigai ar meilė? Laisvė, aistra ir tikėtinas
nestabilumas ar pasiturintis, tačiau nykus, bejausmis gyvenimas? Meilės stoka tapo mūsų laikų problema.
Tai diagnozė... Šiuo spektakliu teatras klausia moterų ir merginų, ką jos mano apie tą amžiną pasirinkimą
tarp meilės ir saugumo bei turtų ir pramogų? Kaip jos vertina šiandienos realijas, kokius sprendimus pastebi
aplinkoje? Pagaliau kam skiria pirmenybę? Vaidina Jolanta Puodėnaitė ir Edvardas Brazys.
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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, 18 d. 15 val. spektaklis-ekskursija apie Klaipėdos
dramos teatrą „Kėdė iš komedijų namo”. 18.30 val.
Didžiojoje salėje premjera - A. Stasiuk„Naktis”.
20 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje H. Ibseno „Laukinė
antis”.
21 d. 12 val. Didžiojoje salėje K. Grahame „Vėjas
gluosniuose”. 18.30 val. Kamerinėje salėje P. O.
Enquist„Lūšies valanda”.
24 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje I. Turgenevo „Įnamis”.
26 d. 18.30 val. Mažojoje salėje E. De Filippo „Kalėdos Kupjelų namuose”.
27 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje G. Grajausko„Pašaliniams draudžiama”.
Teatro svečiai

14 d. 18 val. pankoratorija„Tamošius Bekepuris”.
19 d. 18 val. Mažojoje salėje Bertolt Brecht „Herr
Puntila und sein Knecht Matti”. Forum Baltikum Dittchenbuhne.
20 d. 18.30 val. Mažojoje salėje Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis„Nuolankioji”.
25 d. 19 val. Didžiojoje salėje monospektaklis pagal
Yukyo Mishima kūrinį„Auksinė šventykla”.
KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
Vežėjų g. 4, tel. 239932,
www.klaipedosleliuteatras.lt

14 d. 12 val. šešėlinių lėlių spektaklis „Sudaužytas
kiaušinis”.
15 d. 11 ir 12 val. spektaklis kūdikiams nuo 2 mėn. ir
vaikams iki 3 m.„Sapnų pasakėlė - vandenynas”.
21 d. 12 val. lėlių spektaklis visai šeimai„Mama”.
22 d. 12 val. spektaklis vaikams nuo 3 m.„Coliukė”.

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.

18 d. 18.30 val. I fojė„Jaunatviški ir artistiški II”. Styginių ansamblis„Artistico”.
20 d. 18.30 val. „Magiškų duetų vėrinys”. Vokalinis
duetas„Cantus Coronatus”.
25 d. 18.30 val. „Metų laikai”. Klaipėdos kamerinis
orkestras. Solistai: Valeriy Sokolov (smuikas, UkrainaVokietija), Nikita Boriso-Glebsky (smuikas, Rusija).
27 d. 18.30 val. muzikinio veiksmo projektas „Haruspicija”. Vytautas Labutis (saksofonas, klarnetas, luperis), Andrius Puplauskis (fagotas, luperis, procesorius,
dudukas), Darius Bažanovas (tūba, procesorius), Artūras Šlipavičius-Šlipas (gitara, rubaba), Rokas Zubovas
(fortepijonas), Laimonas Staniulionis (mušamieji).
Kiti renginiai

15 d. 18 val. komedija„Du vyrai geriau”.
19 d. 18 val. „Domino” teatro premjera „Pats geriausias šou”.
21 d. 18.30 val. koncertas „Saulės laikrodis” - naujo
albumo„Subliminal messages” pristatymas.
22 d. 18 val. humoro šou„Pyst!”
26 d. 12 val. muzikinė pasaka „Ognivo”. 18 val. muzikinė drama apie solistę Editą Piaf„Padam... Padam...”
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

15 d. 13 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro
spektaklis vaikams„Pasaka be pavadinimo”.
16, 17, 11 13 d. 19 val. Klaipėdos pilies teatro premjera V. Djačenko komedija„Reisas Nr. 37-P”.

21 d. 19 val. „Teatro Fortuna” (Rusija) muzikinis šou
vodevilio stiliumi„Cabaret Amore”.
22 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų” muzikinis
spektaklis vaikams „Pasaka apie katinėlį, gaidelį ir
septynis ožiukus”.
23 d. 18 val. cirko kolektyvo „Argo” (Mariupolis,
Ukraina) naujas cirko šou„Trolių nuotykiai”.
25 d. 19 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro
miuziklas„Boni ir Klaidas”.
I a. fojė veikia Vyto Karaciejaus fotografijos paroda
„Buvimo ženklai”.
BENDRUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48, tel. (8 46) 410562,
bendruomene@zvejurumai.lt

27 d. 18 val. šokių vakaras senjorams „Ant parketo”. Dalyvauja Ramūnas Šlepavičius (akordeonas).
Veikia Luko Šilinsko keramikos paroda „Lietuviškas simbolis” (iki 11 02 d.).
„KULTŪROS FABRIKAS”
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

17 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis
„R.E.M.”
22 d. 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis
„Voro vestuvės”.
25-29 d. dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus
kinas”.
„ŠVYTURIO” ARENA”
Dubysos g. 10, www.svyturioarena.lt, „Bilietai.LT”

14, 15 d. nuo 10 val. tarptautinė grožio industrijos paroda „Grožis 2017” bei stiliaus ir mados
paroda „Stiliuz 2017”.
18 d. 19 val. FIBA Čempionų lygos rungtynės: Klaipėdos„Neptūnas” - Ventspilio„Ventspils”.
22 d. 17 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas” Alytaus„Dzūkija”.
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

17 d. 17.30 val. atidaroma Adelės Meškauskaitės-Račkauskienės (Šilalė) tekstilės darbų paroda
„Adelės skiautiniai”. Po atidarymo drauge su
Tradicinių dainų klubu bus dainuojamos tradicinės
Šilalės krašto dainos.
18 d. 17.30 val. archeologės dr. Raimondos Nabažaitės paskaita „Namų šildymo inovacija viduramžių
Klaipėdoje”.

Vaikų centras „Ruoniukas”, Kalnupės g. 13

18 d. 15.30 val. floristikos seminaras-praktikumas
„Grožis, skonis ir kvapas”, skirtas 4-10 kl. miesto mokyklų mokiniams.
Vaikų skyrius, Danės g. 7

18 d. 11 val. vasaros skaitymo programos „Sulėkime skaityti į gūžtas” baigiamasis renginys.
Iki 11 17 d. literatūrinės parodos „Vaikų knyga
2017” teatralizuoti pristatymai ikimokyklinėms,
pradinių klasių grupėms. Registruotis tel. (8 46)
314719.
„Kauno atžalyno” biblioteka, Kauno g. 49

26 d. 17.30 val. paskaita moksleiviams ir suaugusiems„Greitojo skaitymo metodikos ir atmintis”. Lektorė Vida Daukšienė. Registruotis tel. 8 657 92407.
Pempininkų biblioteka, Taikos pr. 79 / 81A

Spalio-gruodžio mėn. socialinė akcija „Nugalėk
elektroninių paslaugų baimę”. Gyventojai kviečiami
dalyvauti nemokamuose mokymuose (12 ak. val.)
tobulinant savo žinias, kaip naudotis elektroninėmis
paslaugomis ir saugiai kurti skaitmeninę tapatybę.
Vyks loterija (prizas - planšetinis kompiuteris). Būtina registruotis tel. (8 46) 346301, el. p. pempininkai@biblioteka.lt.
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B, tel. (8 46) 210283

17 d. 17.30 val. Azerbaidžano nepriklausomybės
diena. Su kvietimais.
20 d. 16 val. poetinis spektaklis „Tiltai virš okeano.
Eilėraščiai elektroniniuose laiškuose”. Atlieka Elena
Suodienė (Lietuva) ir Elen Kofman (JAV). Nemokamai.
LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
Neufeldo auditorija, Kretingos g. 36

25 d. 18 val. Krikščioniškame kitokio kino klube
kino vakaras su aktore Nijole Narmontaite. Suvaidintos ir papasakotos smagios istorijos kino tema;
filmas „Bilietas į Tadž Mahalą” (rež. Algimantas Puipa, 1990 m.); bendravimas.

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” (iki 10 15).
Trečiadieniais-penktadieniais 11-16 val. ekskursijos po šiuolaikinio meno parodas moksleivių
ir jaunimo grupėms. 14 d. 12 val. ekskursijos po
šiuolaikinio meno parodas pavieniams asmenims.
Inf., registracija tel. 8 650 71704, el. p. edukacija@
kkkc.lt.
KLAIPĖDOS GALERIJA

21 d. 10-15 val. Mažosios Lietuvos moterų rankdarbiai: kiauraraščių pinikų pynimas. Veda tekstilininkė
Rasma Noreikytė (Kaunas). Registruotis tel. (8 46)
310022.
24 d. 17.30 val. tradiciniai giedojimai. „Išėjusiems į
tylą. Rožančiaus giedojimas”. Dalyvauja giedotojai iš
Suvalkijos Asta Blažaitienė ir Linas Penkaitis, ves kun.
dr. Saulius Stumbra.
26 d. 18 val. tradicinių šokių mokymai su Eivile Šimečkova (tradicinių, „balfolk” šokių praktikė, Praha /
Vilnius). Projekto„Etnoreidas” renginys.
KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25

23 d. 17 val. Konferencijų salėje filmo„Susipažinkite
su mormonais” peržiūra.
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

14 d. 13 val.„Tavo įvaizdžio kūrimas ir socialiniai tinklai”: susitikimas su feisbuko žvaigžde Geležine Lape.
Meno skyrius, J. Janonio g. 9

14 d. 17 val. fortepijoninio dueto„Non stop” koncertas„Rudens oratorija”.
17 d. 17.30 val. pokalbių svetainėje„Po toršeru” susitikimas su menininke Meile Sposmanyte (Palanga/
Olborgas).
18 d. 17 val. menotyrininko Petro Šmito paskaita
„Senovės Egipto dailė” (pradedamas meno istorijos
kursas).

Bažnyčių g. 6

Veikia Vytauto Antano Jakščio jubiliejinė pastelių
paroda „Emocijos” (iki 11 02).
Filialas PC „Herkaus galerija”, Herkaus Manto g. 22, II a.

Veikia dailininko Romo Klimavičiaus personalinė
paroda „Žmogus ir jo veidai” (iki 10 18).
BAROTI GALERIJA
Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

Veikia jubiliejinė Isroildžono Baroti paroda
„(Inte)gracija” (iki 11 15).
GALERIJA „SI:SAID”
Daržų g. 18, IV-V 15-18 val.

Veikia paroda „Drozofilos, Didžėjai ir Džedajai”
(iki 11 03).
TAUTODAILĖS SALONAS „MARGINIAI”
Sukilėlių g. 4

ŽEMAITIJOS DAILININKŲ SĄJUNGOS GALERIJA
Žvejų g. 1 / Tiltų g. 2

21 d. 15 val. atidaroma Aleksandro Ilginio piešinių paroda, skirta autoriaus 80-mečiui (veiks iki 11
03).

Kinas
„FORUM CINEMAS”
Taikos pr. 61, PC „Akropolis”

„Sniego senis” (kriminalinė siaubo drama, N-16) 16.30, 21.35, 23.40 (vyks 18 d.) val.
„Svetimšalis” (veiksmo trileris, N-13) - 15, 21.50,
23.15 (vyks 18 d.) val.
„Kaip išsirinkti vyrą” (romantinė nuotykių komedija, N-13) - 10.40, 19.15, 23.55 (vyks 18 d.) val.
„Gyvenimas prieš akis” (komedija, Rusija, N-16) 17.35, 21.40, 19.40 (nevyks 17 d.) val.
„Užburtoji fleita” (tiesioginės premjeros transliacijos iš Niujorko Metropolitano operos įrašas, HD-LIVE,
originalo k., 10 €) - 17 d. 19.55 val.
„Korsaras” (tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro, HD-LIVE, 12 €) - 22 d. 18 val.
Geriausios 2017 metų „Kanų liūtų” reklamos
(N-13) - 24 d. 16.30, 19, 21.30 val.
„AVICII. True Stories” (filmas-koncertas) - 26 d.
19.30 val.
„Mano mažasis ponis. Filmas” (animacinis, dubl.
liet., V) - 10.10, 11.10, 12.30, 13.30, 15.40, 16.50 val.
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas” (romantinė
komedija, LT, N-13) - 14.50, 16.55 (nevyks 18 d.), 18,
19, 20.15, 21.10, 22.20 (vyks 18 d.) val.
„Lego Ninjago filmas” (animacinė komedija, dubl.
liet., V) - 2D: 11, 13.20, 15.50 val.
„Operacija„Riešutai” 2” (dubl. liet., V) - 10.20 (vyks
14, 15, 18 d.), 14.40 (nevyks 18 d.) val.
„Emodži filmas” (animacinė nuotykių komedija, V)
- 2D: 10.30, 12.40 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049” (veiksmo,
N-13) - 3D: 18.10 val.; 2D: 13 val.
„Džiunglių būrys” (animacinė komedija, V) - 12.20
val.
„Šventasis” (drama, Lietuva, N-13) - 19.10 val.
„Tas” (siaubo trileris, N-16) - 21.30 val. (vyks 16 d.)
val.
„Besivaikantys mirtį” (siaubo trileris, N-16) - 21.30
val. (vyks 14, 19 d.) val.
„Dar stipresnis” (drama, biografinis, N-13) - 21.30
val. (vyks 15, 18 d.) val.
„KULTŪROS FABRIKO” KINO SALĖ
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

Lenkų kino festivalis. 14 d. 12 val. „Už mėlynų
durų” (filmas vaikams ir jaunimui, 2016 m., N-7); 18
val. „Bodo” (drama, miuziklas, 2016 m., N-13).
18 d. 19 val. kino klubas „8 1/2”. „Lola” (rež. Jacques
Demy, 1960, Prancūzija).
19 d. 19 val. „Gobšius” (komedija, 2016 m., Prancūzija).
20, 21 d. 19 val. „Šventasis” (drama, Lietuva, 2016
m.).

Muziejai
LDM PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA
Liepų g. 33, tel. 410421

19 d. 17.30 val. susitikimų ciklo „Eksponatai pasakoja” renginys „Tapytojas marinistas Česlovas Janušas. Nori piešti jūrą?” Dalyvauja tapytojas marinistas
Edvardas Malinauskas. Veiks kūrybinės dirbtuvės.
Nemokamai.

PALANGOJE
„RAMYBĖS” KULTŪROS CENTRAS
Vytauto g. 35, tel. 8 648 46042

Veikia Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus Skuodo sekcijos tautodailininkų kūrybos darbų paroda (iki 11 25).
VDA KLAIPĖDOS FAKULTETAS
Daržų g. 18

Veikia kroatų dizainerio Boris Ljubičić paroda
„New Look Croatia” (iki 10 31).
RŪTŲ GALERIJA
Danės g. 9

Veikia Jurgitos Pakerytės-Ziablicevos personalinė tapybos darbų paroda „Po Avino ženklu” (iki
10 25).

14 d. 19 val. Kęstučio Vaiginio ir Alex Correa projektas (Lietuva–Brazilija).
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ANTRADIENIS,
SPALIO 17 D.

ssDramos teatro Didžiojoje

salėje (Teatro g. 2) antradienį ir trečiadienį 18.30 val. premjera - Andrzej
Stasiuk „Naktis”, rež. Agnius Jankevičius. Tai farsas, kuriame egzistencinis
kartėlis persipina su humoru ir jautrumu žmogiškajai būčiai. Pjesės veiksmas vyksta ir Lenkijoje, ir Vokietijoje.
Jaunas vagišius iš Rytų Europos žūsta,
kai jį peršauna papuošalų parduotuvės
savininkas. Po mirties vaikino širdis
nelegaliai išimama ir persodinama į
juvelyro kūną. Pjesėje vienas žinomiausių šiuolaikinių lenkų rašytojų preparuoja stereotipus ir beprotiškiausias mitologijas, abipusį įtarumą ir baimes, kurių apstu sudėtinguose Rytų ir Vakarų Europos santykiuose.
Tiesiogine ir perkeltine prasme jis stengiasi suvienyti slavišką širdį ir vokišką protą ir ieško atviros erdvės,
kurioje lenkai ir vokiečiai atsikratytų savo baimių ir prietarų, senų ir naujų stereotipų, suprastų vienas kitą
ir susivienytų kaip teisėti vienos Europos šeimos nariai. Vaidina Arnoldas Eisimantas, Regina Šaltenytė, Eglė
Barauskaitė, Donatas Želvys, Kęstutis Macijauskas ir kiti.
ss„Kultūros fabrike” (Bangų g. 5A)
19 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis
„R.E.M.” (rapid eye movement), rež. Jonas
Tertelis. Pagrindinės spektaklio veikėjos,
jaunos klaipėdietės merginos galvoje
bandymas pačiai sau atsakyti į visą aibę egzistencinių klausimų virsta virtine komiškų,
nors tuo pat metu ir vidinio dramatizmo
kupinų situacijų, idėjų bei personažų,
sutinkančių vienas kitą absurdo ir juodojo humoro persmelktoje spalvingoje ir
dinamiškoje fantasmagorijoje, kurios dramaturginį pagrindą sudaro originalios antikinės, baltų kraštų, Šiaurės Amerikos čiabuvių mitų bei legendų
interpretacijos, dinamiškai jungiamos su spektaklio autorių sapnais bei vaikystės prisiminimais. Vaidina Laima
Akstinaitė, Justina Burakaitė, Simas Lunevičius, Ieva Pakštytė, Asta Zacharovaitė.

KETVIRTADIENIS, SPALIO 19 D.

ssKlaipėdos

piliavietėje

18.30 val. „Keliaujančios bažnyčios.
Klaipėda tranzit
Memel” - šok io
ir garso spektaklis-ekskursija
po septynių senosios Klaipėdos
bažnyčių vietas,
keliant klausimą
- kas mes esame,
kai pamirštame, ir
kuo tampame, kai
prisimename. Tai
naujas, netikėtas miesto potyris, kurio metu sužinosite, kur stovėjo pirmosios septynios Klaipėdos bažnyčios,
kaip jos atrodė, kokie žmonės gyveno Turgaus gatvėje. Spektaklio-ekskursijos metu kiekvienas dalyvis per
ausines girdi istorinio / meninio teksto, muzikos ir garso kompozicijas, stebi šiuolaikinio šokio interpretacijas
įvairiose miesto erdvėse, kartais pats atlieka tam tikrus judesius. Tai jam suteikia galimybę išgyventi bažnyčių
ir žmonių istorijas asmeniškai bei praplėsti savąsias miesto suvokimo ribas. Iš piliavietės bus einama į Teatro
aikštę, Turgaus gatvę, Tiltų gatvę, Senąjį turgų. Idėjos autorė, režisierė, choreografė Agnija Šeiko, garso režisierius Kristijonas Lučinskas, tekstų autorė Sondra Simanaitienė.

PENKTADIENIS, SPALIO 20 D.

ssDramos teatro Mažojoje salėje 18.30

val. Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis
Fiodoro Dostojevskio „Nuolankioji”, rež. Valentinas
Masalskis, vaidina Diana Anevičiūtė ir V. Masalskis.
Palankiai įvertintas ano meto kritikos, apsakymas
ir šiandien laikomas vienu įdomiausių pasaulio
literatūros šedevrų. Toje „tragiškoje novelėje”
įspūdingai atsiskleidė visi svarbiausieji rašytojo
kūrybos motyvai. V. Masalskis nedemonstruoja
„pakylėtų”, „teatrinių” kančių, nuopuolių, prisikėlimų. Vaidindamas jis kenčia kartu su savo herojais,
jo improvizuojamos mizanscenos priklauso ne tik
nuo jo patirties ar kasdienybės veiksnių, bet ir nuo
žiūrovų, kurie skirtingai reaguoja į tai, kas dedasi spektaklyje. Dominuoja masalskiškoji poezija, masalskiškoji
lyrika, masalskiškasis Dostojevskis. Tai ne vien „kančia” ar „išgyvenimai”, tai - analitinis pasaulio ir žmogaus
būsenų suvokimas.

ssKoncertų salėje 18.30 val. „Magiškų duetų

vėrinys” - taip savo koncertinę progamą pavadino
vokalinis duetas „Cantus Coronatus”. Tai dviejų
ypatingą dėmesį baroko epochos muzikos repertuarui skiriančių Lietuvos atlikėjų Simonos Liamo
(sopranas) ir Noros Petročenko (mecosopranas)
naujas kūrybinis impulsas. Programoje dainininkės
sujungia retai Lietuvoje skambančius C. Monteverdžio, A. Vivaldžio, H. Purcell’o, G. F. Handelio,
J. S. Bacho duetus ir arijas iš oratorijų, operų bei
kantatų, praskaidrindamos ją ir klasicizmo genijų J.
Haydno bei W. A. Mozarto kūriniais. Akompanuos
tarptautinių konkursų laureatė pianistė Birutė
Asevičiūtė. Į „Magiškų duetų vėrinį” suvėrusios
daug baroko muzikos šedevrų atlikėjos teigia, jog baroko muzikos atlikimo meno atgimimas visoje Europoje
byloja apie nepaprastai turtingą šio nevienalyčio laikotarpio muzikos emocinę ekspresiją, įkvepiančią tiek
atlikėjus, tiek klausytojus.
Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” archyvo nuotr.

