
Dramos teatro Didžiojoje salėje s  18.30 val. paskutinį kartą teatro scenoje - P. Zelenkos „Paprastos 
beprotybės istorijos”, rež. Da-
rius Rabašauskas. Tai ypatingo 
žanro spektaklis, tarsi juodoji 
komedija, kurioje nerasite 
absoliučiai nieko „juodo” - vien 
geraširdišką, su niekuo pasau-
lyje nesupainiojamą čekišką 
humorą, atveriantį kasdienybės 
siurrealizmą. Spektaklio herojai 
tokie vieniši, taip išsiilgę kito 
žmogaus artumo ir meilės, 
kad nuo savo vienatvės tiesiog 
kraustosi iš proto. Kraustosi 
tyliuoju būdu - be teatrališkų 
aistrų, paprastai ir buitiškai. Ir, 
kaip tautos išmintis byloja - kie-
kvienas savaip... Petras Zelenka 
sugeba šią tylios beprotybės 
kroniką paversti švelnia poezi-
ja, bylojančia apie žmogiškąją egzistenciją, vienatvę ir begalinį meilės ilgesį. Tai atvira ir geraširdiška istorija, 
kurioje juokingi herojai gyvena savo liūdnus gyvenimus. Vaidina Donatas Žilinskas, Regina Šaltenytė, Kęstutis 
Macijauskas, Renata Idzelytė, Rimantas Pelakauskas, Jolanta Puodėnaitė ir kiti.

KETVIRTADIENIS, LAPKRIČIO 23 D.
Koncertų salės s  I a. fojė 18.30 

val. „Obojų kvintetas LT”. „Obojus, 
kaip sudėtingiausias muzikos ins-
trumentas, yra įtrauktas į Gineso 
rekordų knygą”, - teigia Robertas 
Beinaris, Lietuvos obojų kvinteto 
įkūrėjas. Kvintete gros Robertas 
Beinaris, Tomas Bieliauskas (obojai), 
Eugenijus Paškevičius (meilės obo-
jus), Petras Kuraitis (anglų ragas) ir 
Julius Klimavičius (fagotas). Tokio 
kolektyvo analogą sunku rasti ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje. Lietuvos 
obojų kvintetas atlieka įvairių epochų 
muziką - nuo baroko iki šiuolaikinės. 
Didelę repertuaro dalį sudaro įvairių 
kūrinių aranžuotės, jas kuria kompo-
zitorė Vaida Striaupaitė-Beinarienė ir 

ansamblio siela R. Beinaris. Kvinteto kūrybinės veiklos 10-mečiui skirtoje programoje bus atliekami specialiai 
šiam ansambliui sukurti lietuvių kompozitorių Zitos Bružaitės, Ramūno Motiekaičio, Loretos Narvilaitės, 
Manto Savickio, Vaidos Striaupaitės-Beinarienės kūriniai, taip pat bus dvi premjeros. Suskambės ir R. Beinario 
aranžuotos Algirdo Martinaičio dainos, kurias su kvintetu atliks solistė Simona Liamo (sopranas). 

PENKTADIENIS, LAPKRIČIO 24 D.

Eduardo Balsio menų gimnazijoje s  (vargonų salėje, Statybininkų pr. 2) 18 val. koncertas „Indi-
jos klasika: muzika, šokis ir meditacija”. Indų klasikinė muzika - ragos. Tai labai sudėtingo ritmo ir melodijos 
muzika, kuri gali būti atliekama vos 5 minutes arba 2 valandas. Priklauso tik nuo nuotaikos ir įkvėpimo. 
Meistras, atliekantis šiuos muzikinius kūrinius, pats nusprendžia, kokio ilgumo ir sudėtingumo ragą atliks. 
Dažniausiai tai priklauso nuo to, kaip klauso auditorija. Koncerte svečiuosis garsus klasikinės indų muzikos 
vokalistas, kompozitorius ir mokytojas Pt. B. Subramanian, klasikinį indų šokį kuchipudi atliks viešnia iš 
Rusijos Vera Krishnaraj, šio  šokio mokytoja ir choreografė. Abu atlikėjus sieja beribis atsidavimas muzikai ir 
Sahadža jogos meditacijos metodas. Atėjusieji galės išvysti ypatingą Veros Krishnaraj gebėjimą šokyje savo 
siela ir kūnu susilieti su muzikos garsais. Kuchipudi šokis - nepaprastas: jis kupinas dvasingumo ir beribio 
džiaugsmo, atveriančio žiūrovų širdis. Koncertas nemokamas.

Dramos teatro Didžiojoje salėje s  18.30 val. premjera - Andrzej Stasiuk „Naktis”, rež. Agnius 
Jankevičius. Tai farsas, kuriame egzis-
tencinis kartėlis persipina su humoru 
ir jautrumu žmogiškajai būčiai. Pjesės 
veiksmas vyksta ir Lenkijoje, ir Vokie-
tijoje. 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 su-
dėtinguose 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. 

ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 18 D.
Neringoje  s - 

šventinis savaitgalis 
- miesto 56-asis gim-
tadienis. 12-15 val. 
visas kurorto įstaigas, 
organizacijas į vieną 
vietą suburs „Kuršių 
kiemas”. Tarp Nidos 
senųjų žvejų sodybų 
susibūrę neringiškiai 
demonstruos savo 
svetingumą, vaišin-
gumą ir dalins šyp-
senas. 17 val. Nidos 
kultūros ir turizmo  
informacijos centre 
„Agila” (Taikos g. 4) 
- didysis šventinis 
koncertas „Gintarai”. 
Neringos gimtadie-
nio dalyviai taps ir 
Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečiui skirto projekto liudininkais - šventinį savaitgalį prasidės neringiškio Karolio Košio kelionė 
motociklu. Jos maršrutas drieksis nuo Nidos iki Keiptauno (Pietų Afrikos Respublika). Norintieji apie kelionę 
išgirsti daugiau, kviečiami 20 val. apsilankyti Nidos meno kolonijoje, ten vyks projekto „Kelionės be sienų/
Borderless” pristatymas. Renginyje pasirodys dainininkė Migloko bei „Vaibai Ore”. K. Košio kelionės pradžia ir 
išlydėtuvės numatytos sekmadienį 11.30 val. iš aikštės greta Neringos savivaldybės. Taip pat sekmadienį 10 
val. bus aukojamos šv. Mišios už Neringos gyventojus Nidos Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčioje. 16 val. 
„Agiloje” į visai šeimai skirtą spektaklį „Mama” kvies Klaipėdos lėlių teatras. Visą savaitgalį Nidos aerodromo 
aviacinėje aikštėje vyks atviras Baltijos šalių „Blokart” vėjaračių čempionatas. 

Dramos teatre s  (Teatro g. 2) 19 val. 
aktorius ir režisierius Algirdas Latėnas visus, 
pasiilgusius nuoširdaus poetinio žodžio, kviečia 
į kūrybos vakarą „Svietiškos giesmės Lietuvai. 
Antanas Strazdas. Paulius Širvys”. Naujai pareng-
toje poezijos programoje susilieja dviejų lyrikų 
kūryba - šmaikščios, aukštaičių tarme skaitomos 
Strazdelio eilės ir vieno talentingiausių pokario 
rašytojų P. Širvio eilėraščiai. Lietuvių literatūros 
klasikiniu palikimu tapusi šių liaudies dainių 
kūryba šiandien yra tarsi atsvara kasdienybę 
užliejusiai paviršutiniškai kultūrai. Lietuvių kal-
bos kultūros metus įprasminantis renginys tęsia 
kelionę, pradėtą LDK Vadovų rūmuose, ir visus 
pajūrio gyventojus kviečia į Teatro Mažąją salę. 
Algirdas Latėnas sukūrė per 50 vaidmenų teatro 

spektakliuose ir kino filmuose. 2003 metais apdovanotas LDK Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 19 D.
„Švyturio” arenoje s  (Dubysos g. 10) 16 val. 

miuziklas „Kakės Makės gimtadienis”. Specialiai Kakės 
Makės gimtadieniui kompozitorius Rokas Radzevičius 
ir dainininkė Aistė Smilgevičiūtė parašė visiškai naujas 
daineles ir populiariausias knygelių istorijas sujungė į 
vieną kūrinį. Ir kas gi papuolė į miuziklą? Ogi visiems 
puikiai iš knygelių žinomos kultinės istorijos! Apie 
Netvarkos nykštuką ir pabaisą Tingiu Nė Krust. Apie 
monstrus, kurie, nors niekas ir netikėjo, atėjo į Kakės 
Makės svajonių gimtadienį. Apie Didelę tamsą ir kas 
padeda jos nebijoti. „Kakės Makės gimtadienyje” tikrai 
dalyvaus mama, tėtis, močiutė, monstrai Nanaisa ir 
Mamaisa, šuniukas, kiemo draugai, Netvarkos nykš-
tukas, Didelė Tamsa, Pabaisa Tingiu Nė Krust ir pati 
Kakė Makė! Populiariausia Lietuvos mergaitė švenčia 
gimtadienį ir kviečia jus į įspūdingą šventę.

Koncertų salėje s  (Šaulių g. 36) 18 val. „Domi-
no” teatro komedija „2 smegenų istorija”. Vieno vyro 
ir vienos moters dialogas atskleis, kur vyrai mėgsta 
pasislėpti nuo žmonų, kaip be pykčio priversti savo 
partnerį padaryti tai, ko nori, o svarbiausia, kodėl 
meilės problemos dažniausiai slypi ne širdyje, o gal-
voje. Pasinaudojant neišsemiamomis šiuolaikinių 
technologijų galimybėmis sukurta scenografija šią 
interaktyvią komediją paverčia neabejotinai moder-
niausiu kūriniu Lietuvos teatro scenoje, leidžiančiu 
žiūrovui pamesti aiškią ribą tarp realybės ir iliuzijos, 
bei visu vyrišku ar moterišku protu pasinerti į jaudi-
nančią ir intriguojančią kelionę po priešingos lyties 
pasaulį. Interaktyviame šou-komedijoje pasirodo 

Linos Rastokaitės ir Arūno Valinsko arba Ingos Valinskienės ir Sakalo Uždavinio pora.

ANTRADIENIS, LAPKRIČIO 21 D.
Kino centre „Forum Cinemas”  s (Taikos pr. 61) 

19 val. Europos kino forume „Scanorama” klaipėdiečiai turės 
išskirtinę galimybę pirmieji pamatyti Eglės Vertelytės tragiko-
mediją „Stebuklas”.  (Filmas kino teatruose pasirodys gruodžio 
8 d.) Filmo pristatyme uostamiestyje dalyvaus scenarijaus 
autorė ir režisierė Eglė Vertelytė bei aktorė Eglė Mikulionytė. 
Filme rodoma Lietuva 1992-aisiais, skendinti didelėje ekono-
minėje krizėje: darbo nėra, bankai bankrutuoja, o prie dešros, 
kurios kilogramas kainuoja 350 talonų, driekiasi eilės. Irena, 
stipri moteris, ant kurios pečių laikėsi visas Biednių kaimo ko-
lektyvinis ūkis, bando išlaikyti kiaulių fermą ir jos darbininkus. 
Padėti jai gali tik stebuklas. Ir jis įvyksta! Tiksliau - atvyksta. 
Raudonu kadilaku į kaimą atvažiuoja žavingas amerikietis 
Bernardas. Ir pažada: kentėti liko nedaug... Ši tragikomiška istorija pasakoja apie kiaules, stebuklus, kiaulišką 
kapitalizmą ir sistemų sandūroje bandantį išgyventi žmogų.
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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

18 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje G. Grajausko 
„Mergaitė, kurios bijojo Dievas”.
19 d. 17 val. Didžiojoje salėje A. Juozaičio „Ka-
ralienė Luizė”.
21 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - paskutinį 
kartą teatro scenoje P. Zelenkos „Paprastos be-
protybės istorijos”.
22 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje I. Vyrypajevo 
„Girti” (N-18).
23 d. 18.30 val. Mažojoje salėje Eglė Jackaitė 
su Vytautu Labučiu - „Jausmų džiazas”. Eglės 
Jackaitės kūrybinis vakaras. 
24 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje premjera - A. 
Stasiuk „Naktis” (N-16).

Teatro svečiai

18 d. 19 val. Mažojoje salėje aktoriaus ir reži-
sieriaus Algirdo Latėno kūrybos vakaras „Svietiš-
kos giesmės Lietuvai. Antanas Strazdas. Paulius 
Širvys”. 
19 d. 11 ir 12 val. Mažojoje salėje VšĮ „Judesio 
erdvė” šokio ir judesio spektaklis 6-18 mėn. kū-
dikiams „Debesų gaudyklė”.
23 d. Alytaus miesto teatro gastrolės. 12 val. 
Didžiojoje salėje spektaklis vaikams „Ežiukas 
rūke”. 18 val. „(Ne)vaikų žaidimai”.

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

18, 24 d. 18 val. spektaklis suaugusiems „Ma-
lina”.
19 d. 12 val. spektaklis visai šeimai „Mama”.

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.

21 d. 12 ir 18.30 val. koncertas visai šeimai 
„Žaismingos muzikos orkestras seka pasaką”.
23 d. 18.30 val. I a. fojė „Obojų kvintetas LT”.

Kiti renginiai

18 d. 15 val. baigiamasis vaikų ir jaunimo festi-
valio koncertas „Muzika kviečia kiekvieną”.
19 d. 18 val. „Domino” teatro komedija „2 sme-
genų istorija”. 
20 d. 18 val. Antono Lavrentjevo iliuzionistinis 
humoro šou „Pyst!”
26 d. 17 val. koncertas „Čigoniško šėlsmo sū-
kury”.

KLAIPĖDOS KARILIONAS
Liepų g. 16, Centrinis paštas

Šeštadienį ir sekmadienį bei švenčių die-
nomis 12 val. kariliono muzikos koncertai. Atli-
kėjai 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 

18 d. 19 val. A/CH teatro šokio spektaklis „Ana 
Karenina”.
19 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų”  pasaka 
visai šeimai „Girių karaliai”.
23 d. 19 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio 
teatro miuziklas „Boni ir Klaidas”.
24 d. 12 val. respublikinis KU HUMF lietuvių filo-
logijos ir režisūros studijų programos absolventų 
mokyklinių teatrų festivalis „Aitvarai–2017”. 
Festivalio atidarymas 11.40 val. Nemokamai.
25 d. 18 val. Violeta ir Vilius Tarasovai. Gyvo 
garso koncertas „Prisimenant viską”. 19 val. 
pantomimos teatro „A” kūrybinis vakaras „Gyve-
nimo štrichai”.
26 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų” premje-
ra - muzikinis spektaklis vaikams „Paslaptingas 

radinys”. 17 val. Advento muzikos vakaras „Tu esi 
ramybė”. Moterų choras „Dangė” ir solistai.
26 d. 14 val. Lietuvos choreografų kūrinių retros-
pektyvą pristatantis koncertas „Baleto atmintis”.

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

ne@zvejurumai.lt

24 d. 17 val. šokių vakaras senjorams. Groja vo-
kalinis-instrumentinis ansamblis „Krantų gėlė”. 
Bilietai 2 € (prieš renginį).

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

18 d. 18 val. atidaroma Rimvydo Mulevičiaus 
ir Jono Arčikausko darbų paroda „Intimus”. 19 
val. Klaipėdos jaunimo teatro premjera „R.E.M. 
(rapid eye movement)”
19 d. 20 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis 
vaikams „Knygų personažai atgyja”.
24 d. 19 val. „Tango de Buenos Aires”.

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

18 d. 17.20 val. Lietuvos krepšinio lygos čempi-
onato rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas” - Vilniaus 
„Lietuvos rytas”.
19 d. 16 val. miuziklas „Kakės Makės gimtadie-
nis”.
26 d. 19.30 val. FIBA pasaulio čempionato atran-
kos rungtynės: Lietuva – Lenkija. 

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

18 d. 18 val. tradicinių šokių klubo „Vožinis”. Lie-
tuviški/latviški tradiciniai šokiai drauge su svečiais 
iš Ogrės (Latvija).
22 d. 17.30 val. atidaroma Marijos Liugienės 
šiaudinių sodų paroda „Sodų gimimas ir žydėji-
mas”. Po atidarymo - sodų rišimo edukacija.
27 d. 17.30 val. dr. Vytauto Tumėno paskaita „Mi-
tologinės lietuvių ornamentikos paslaptys”.
Projekto „Etnoreidas 2017” tradicinių šokių mo-
kymai. 23 d. 18  val. su Daumantu Čepuliu (Vil-
nius). 
Etnolaboratorijos: 25 d. 18 val. grupės „Undan” 
(Vilnius) koncertas.

Meno kiemas, Daržų g. 10

Etnokultūros centro dirbtuvėse 17.30 val. edu-
kaciniai dviejų dienų keramikos užsiėmimai „Mo-
lio monai”. 20, 24, 27 d., 12 01 d. sviestinės 
lipdymas, maišant skirtingų spalvų molio mases. 
12 04, 8, 11, 15 d. žibintų-namelių lipdymas, 
konstravimas iš skirtingų spalvų šamotinio mo-
lio masės. Mokama, reikia registruotis tel. (8 46) 
310022.

KU MENŲ AKADEMIJOS KONCERTŲ SALĖ
K. Donelaičio g. 4

23 d. 18 val. jubiliejinis koncertas „Senoliams – 
35”. Nemokamai.
25 d. 18 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio tea-
tro orkestro ir orkestro solistų koncertas.  

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

22 d. 17 val. Gerlacho palėpėje muzikos ir poezi-
jos vakaras „Aš - tavo ruduo...”
24 d. 17 val. Konferencijų salėje dr. Aurelijaus 
Giedos knygos „Manifestuojanti Klėja. Istorikai ir 
istorika Lietuvoje 1883–1940 metais” pristatymas 
ir tarpdisciplininė diskusija „Lietuvos (istoriografi-
jos) raida modernybėje”.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Visuose bibliotekos padaliniuose

20-24 d. nurašomų spaudinių išpardavimas. Ieš-
kokite knygų, kurias svajojote perskaityti, ir pra-
tęskite jų gyvavimą.

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

22 d. 17 val. poezijos ir biblioterapijos valanda 
„Žodžio pilnatis” su  poete, gydytoja psichiatre Jū-
rate Sučylaite. Registruotis tel. (8 46) 314730.
23 d. 17 val. meno istorijos kursai. Trečia pas-
kaita „Senovės Roma”. Lektorius menotyrininkas 
Petras Šmitas. Nemokamai.
30 d. 17 val. prof. Helmuto Arnašiaus paskaitų 
ciklas „Erotika mene”. I paskaita „Erotika kaip pa-
saulio pradmuo”.

Suaugusiųjų aptarnavimo ir informacijos skyrius,  
Turgaus g. 8

22 d. 17 val. susitikimas su žolininke Adele Kara-
liūnaite „Vaistinėlė ant palangės”.
30 d. 17 val. mokslinių straipsnių rinkinio „Holo-
kaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos 
valstybėse: tyrimai ir atmintis” pristatymas. 

Pempininkų biblioteka, Taikos pr. 79 / 81A

18 d. 15 val. pristatoma Šilutės Hugo Šojaus 
muziejaus etnografinio ansamblio „Ramytė” pro-
grama „Ieva Simonaitytė – Mažosios Lietuvos 
etnokultūros metraštininkė”. 
22 d. 17 val. paskaita „Šeimos gyvenimo krizės: 
grėsmės ir galimybės”. Lektorius psichologas Min-
daugas Radušis.
Lapkričio-gruodžio mėn. mokymai suaugu-
siems „Nugalėk elektroninių paslaugų baimę”. 
Būtina registruotis (8 46) 346301.

Vaikų centras „Ruoniukas”, Kalnupės g. 13

21 d. 10 val. komunikacinė veikla „Draugystės 
ratas”. Dalyvauja Klaipėdos „Medeinės” mokyklos 
moksleiviai ir mokytojos.
30 d. 17.30 val. nemokama paskaita „Greitasis 
skaitymas vaizduotės įjungimui”. Lektorė Vida 
Daukšienė.

TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

22 d. 18 val. vieno aktoriaus spektaklis. Skaitovė 
Maja Tarachovskaja. Nemokamai.
25 d. 10 val. seminaras „Meno tekstas kaip stu-
dijų objektas”.  Registruotis www.semiplius.lt.
29 d. 17 val. muzikinis-literatūrinis vakaras 
„Dvasinių ryšių rudeninis bliuzas”. Nemokamai.

KLAIPĖDOS E. BALSIO MENŲ gIMNAZIJA
Statybininkų pr. 2, vargonų salė

24 d. 18 val. koncertas „Indijos klasika: muzika, 
šokis ir meditacija”.

KLAIPĖDOS MARIJOS TAIKOS  
KARALIENĖS BAŽNYČIA

Rumpiškės g. 6

18 d. po 18 val. šv. Mišių Klaipėdoje pradedamas 
maldos ir šlovinimo vakarų ciklas. Šlovinimo va-
karai vyks kiekvieno mėnesio trečią šeštadienį po 
18 val. šv. Mišių ir kitose miesto bažnyčiose.  

PARODOS
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 

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

Veikia parodos: Violetos Bubelytės retrospekty-
vinė fotografijų paroda „Savas kūnas”; Kęstučio 
Šapokos ir Benignos Kasparavičiūtės paroda 
„Fotosalonas, Musninkų g.”; fotografijos pro-
jektas „KITI 8”: paroda „Save Zine archive”; Da-
riaus Vaičekausko paroda „Dekonstrukcijos”; 
gintaro Zinkevičiaus ir Agnės Narušytės 
paroda; gintauto Stulgaičio retrospektyvinė 
fotografijų paroda (visos iki 12 10).

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

18 d. kelionę per Lietuvą pradeda pasaulyje 
garsiausio XVII a. lietuvių autoriaus Kazimiero 
Simonavičiaus knygos „Didysis artilerijos menas” 
iliustracijų paroda (veiks iki 12 14).

KLAIPĖDOS gALERIJA
Bažnyčių g. 6

Veikia tarptautinė šiuolaikinio metalo meno 
paroda „Mazgas - jūra 2017” (iki 12 08).
Filialas PC „Herkaus galerija”, Herkaus Manto g. 22, II a.

Veikia paroda „Tete a tete” (iki 11 30).

RŪTŲ gALERIJA
Danės g. 9

Veikia Jurgitos Vaidilaitės paroda „Kitos rea-
lybės nuojauta” (iki 12 06).

TAUTODAILĖS SALONAS „MARgINIAI”
Sukilėlių g. 4

Veikia Lietuvos tautodailininkų sąjungos Že-
maitijos skyriaus Skuodo sekcijos tautodai-
lininkų kūrybos darbų paroda (iki 11 25).

KINAS
„FORUM CINEMAS”

Taikos pr. 61, PC „Akropolis”. Kino centre  
rekonstruojamos salės, organizatoriai atsiprašo  
už laikinus nesklandumus, galimus seansų laiko  

pakeitimus, mažesnį filmų pasirinkimą;  
darbus planuojama baigti iki gruodžio 16 d.

„Teisingumo lyga” (fantastinis veiksmo, N-13) 
- 10.20 (vyks 20, 21, 23 d.), 15.30, 20.50 (vyks 
20-23 d.) val.; 3D: 12.50, 18.10 (vyks 20, 21, 23 
d.) val.
„Mitai” (komedija, Rusija, N-16) - 19.15, 21.30 
val.
„gerumo stebuklas” (drama, N-13) - 16.40 (ne-
vyks 23 d.) val.
„Keršto angelas” (tiesioginės premjeros trans-
liacijos įrašas iš Niujorko Metropolitano operos, 
HD-LIVE, originalo k., trukmė 2.55 val., 15 €) - 26 
d. 19.55 val.
„Užsispyrėlės sutramdymas” (tiesioginės 
transliacijos iš Maskvos Didžiojo teatro įrašas, HD-
LIVE, 10 €) - 12 03 d. 17 val.
„Poilsiautojai: Pavydo žaidynės” (komedija, 
Lietuva, N-13) - 23 d. 18.30 val.
„Trys milijonai eurų” (komedija, Lietuva, N-13) 
- 10.10, 12.20, 15.10, 17.20, 19.30, 21.40 val.
„Aštuonkojis Dipas” (animacinė komedija, 
dubl. liet., V) - 2D: 10.50, 14.30 (nevyks 23 d.) 
val.; 3D: 13.10 (vyks 20-23 d.) val.
„Didžiapėdžio vaikis” (dubl. liet., V) - 2D: 11 
(vyks 20-23 d.), 13 val.
„Toras. Pasaulių pabaiga” (fantastinis veiks-
mo, N-13) - 2D: 15.20, 18.20 (vyks 20-22 d.) val., 
12.50 (vyks 22 d.) val.; 3D: 18.10 (vyks 22 d.) val.
„Saliut-7” (drama, Rusija, N-13) - 11.10, 16.15, 
21.20 val.
„Žmogžudystė Rytų eksprese” (mistinis trile-
ris, N-13) - 10.20 (vyks 22 d.), 13.40, 18.45 val.

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

18 d. 12 val. „Aštuonkojis Dipas” (animacinis, 
dubl. liet.). 16.30 val. „Vedlys” (rež. Nils Gaup) - 
festivalis „Restart”. 19 val. „Scanorama”:  Europos 
kino akademijos nominantai ir laureatai 2017. II 
programa. 20.40 val. Normalios bobos eina OUT: 
„Dvilypis meilužis” (romantinis trileris, Prancū-
zija, Belgija, 2017 m.) - papildomas seansas.
19 d. 19 val. „Scanorama”: Europos kino akademi-
jos nominantai ir laureatai 2017. III programa.
20 d. 18 val. „Scanorama”: „Priesaika” (Islandija, 
2016 m.). 20.30 val. „Scanorama”: „Nosferatu. 
Siaubo simfonija” (Vokietija, 1922 m.).
21 d. 18 val. „Scanorama”: „Sodo takelis” (Šve-
dija, 2017 m.). 20.30 val. „Nosferatu. Nakties 
fantomas” (1979 m., Vokietija, Prancūzija, 
N-13).
22 d. 19 val. „Scanorama”: Naujasis Baltijos kinas. 
I programa.
23 d. 19 val. „Scanorama”: „Buržuazinio šuns 
savikritika” (2017 m., Vokietija, N-13).

PALANgOJE
RESTORANAS „gRADIALI”

Vanagupės g. 15

18 d. 18 val. virtuvės šefas Ruslan Bolgov kviečia 
į išskirtinį, restoranui „Gradiali” kurtą rudens-žie-
mos valgiaraščio pristatymą „Fall winter”. Jūsų 
laukia 5 patiekalų degustacinė vakarienė su šefo 
komentarais. Kaina 39 €. Vietas rezervuokite tel. 
8 616 54213. 

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

25 d. 19 val. „Marc Reece band” (bliuzrokas). Už programos pakeitimus redakcija neatsako.


