
SEKMADIENIS, GRUODŽIO 10 D.
Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje s  (Savanorių g. 4) 16 val. šventinės klasikos festivalio 

„Salve Musica” renginys - koncertas „Vario vargonai”. Čia į darnią visumą susijungs varinių pučiamųjų kvinteto 
ir vargonų skambesys. Sakralioje koplyčios erdvėje kartu muzikuos Klaipėdos brass kvintetas ir vargonininkas 
Balys Vaitkus. Aktyviai koncertuojančio atlikėjo,  festivalio „Vargonų vasara” organizatoriaus repertuaras apima 
kūrybą nuo ankstyvųjų baroko meistrų iki šiuolaikinių užsienio bei lietuvių autorių kūrinių. Vargonininko ir 
kvinteto atliekami pakiliai suskambės tiek originalūs kūriniai, tiek kalėdinių giesmių aranžuotės, suteiksiantys 
renginiui rimties ir sakralumo. Tai bus advento sekmadienio vakaras. Laikas neskubės ištirpti, mintys ieškos 
ramybės, o siela - palaimos dangiškų harmonijų salose.

PIRMADIENIS, GRUODŽIO 11 D.
Žvejų rūmuose s  (Taikos pr. 70) 

18 val. Klaipėdos pilies teatro spekta-
klis H. Levino epatažinė komedija „Vie-
nišiai ir vienišės”, rež. Alvydas Vizgirda. 
Levino, kaip menininko, siekis buvo 
nuolat kritikuoti Izraelio visuomenę ir 
jos konformistines ideologijas, kartu 
paliečiant egzistencinius gyvenimo 
ir mirties klausimus. Jo pjesės yra 
persmelktos juodojo humoro, lyg per 
padidinamąjį stiklą parodomos ab-
surdiškiausios, silpniausios  žmogaus 
sielos vietos. Autorius sakė, kad jį jau-

dina žmonių nuodėmės, naikinančios sielą ir žmoniškumą. „Vienišiai ir vienišės” - šokiruojanti pjesė, savyje 
slepianti groteską, neišsemiamą ironiją, sarkazmą, originalias metaforas, klibinanti nusistovėjusių moralės 
normų rūmo pamatus. Tai keturių be galo vienišų žmonių, kurie suartėjimo bijo mažiau nei būti kažkieno 
atstumti, istorija.

TREČIADIENIS, GRUODŽIO 13 D.
„Kultūros fabrike” s  (Bangų 

g. 5A) 19 val. šokio teatro „Padi Dapi 
Fish” šokio spektaklis „Aikštelėje 
laisvų vietų nėra” + diskusija. Tai 
ironiška vyriško dienoraščio inter-
pretacija.  Kokia vyrų konkurencinės 
kovos ir vidinės ramybės kaina? 
Spektaklyje atsakymų nėra, apie tai 
mandagiai nutylima - tesprendžia 
žiūrovas, kuris tarsi pro rakto skylutę 
gali stebėti įtaigias ir sarkastiškas 
personažų akistatas. Vyrukų iš 
Marlboro reklamų neišvysite. Tai 
jūsų artimiausiųjų - brolio, sūnaus, tėvo, draugo, parapijos klebono, rūpestingo kaimyno, darbo kolegos 
pasauliai. Už spektaklio choreografiją Agnija Šeiko apdovanota Auksiniu scenos kryžiumi, o Petras Lisauskas 
nominuotas kaip geriausias šokėjas.

„Kultūros fabriko” kino salėje s  19 val. kino klubas „8 1/2” pristato Peter Chelsom filmą - roman-
tinę komediją „Intuicija”. Sara ir Džonas atsitiktinai susitinka pirkdami kalėdines dovanas. Nors abu jie turi 
mylimuosius, staiga įsiplieskia magiška trauka. Deja, kartu jie praleidžia tik vieną nuostabų vakarą, o vėliau 
išsiskiria, ateitį patikėję likimui. Po daugelio metų Tomas ruošiasi vestuvėms su kita mergina, o Sara spėjo 
susižadėti. Tačiau nė vienas nepamiršo to magiško vakaro. Ar suves Tomą ir Sarą antras lemtingas atsitiktinu-
mas? Atsakymas – juostoje su „Auksinio gaublio” nominantu Johnu Cusacku ir „Aviatoriaus” bei „Perl Harboro” 
žvaigžde Kate Beckinsale.

KETVIRTADIENIS, GRUODŽIO 14 D.

Koncertų salėje s  (Šaulių g. 36) 18.30 val. šventinės klasikos festivalis „Salve Musica”: „Amerikietiški 
ritmai ir keturi saksofonai”. Koncertuoti į Klaipėdą vėl atvyksta  saksofonų kvartetas „Signum” (Vokietija). Šįkart 
kvartetas muzikuos kartu su maestro Modesto Pitrėno vadovaujamu Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkes-
tru, jie publiką žavės Bobo (Roberto) Mintzerio „Amerikietiškais ritmais”. Koncerto pirmojoje dalyje skambės 
Osvaldo Balakausko Penktoji simfonija, taip pagerbiant ir pasveikinant iškilų moderniosios lietuvių muzikos 
kūrėją, šiomis dienomis minintį savo 80-metį. Prieš 11 metų susikūręs saksofonų kvartetas (Blažas Kemperle, 
Erikas Nestleris, Alanas Lužaras ir Guerino Bellarosa) savo jaunatviška energija, įtaiga ir novatoriškomis idė-
jomis jau keletą metų pučia gaivų permainų vėją į Europos koncertų sales ir festivalius.

„Švyturio” arenoje s  20 val. Povilo Vanago 
ir Margaritos Drobiazko šou „Roko simfonija ant 
ledo”. Didelės sėkmės sulaukęs praėjusių metų pa-
sirodymas šiemet išlaiko rokerišką dvasią ir nauju, 
jau 16-uoju, projektu kviečia pajusti ledo ir roko 
muzikos hitų sintezę. Margarita ir Povilas lieka sau 
ištikimi ir kaip visada atsiveža visą desantą dailiojo 
čiuožimo žvaigždžių: didžiausiose šalies arenose 
pasirodys ne kartą ant apdovanojimų pakylos lipę 
Europos čempionas Tomašas Verneris, pasaulio 
profesionalų čempionai Jelena Leonova ir Andrejus 
Chvalko ir kt. Roko balades gyvai atliks simfoninis 
orkestras su žinomais atlikėjais, o visa tai taps dar 
viena magiška Povilo ir Margaritos kalėdine dovana. 
„Praėjusių metų sėkmė mus įkvėpė tęsti gyvos muzi-
kos tradiciją, tačiau šiemet visi kūriniai bus atliekami 

visiškai gyvai, nenaudosime jokių įrašų”, - intrigavo mylimiausia šalies ledo šokėjų pora.

ŠEŠTADIENIS, GRUODŽIO 9 D.
Palangos gintaro muziejuje  s (Vytauto g. 17) gruodžio mėnesį žibės kamerinės muzikos popietės 

„Gruodžio susitikimai” - bendras 
Lietuvos dailės muziejaus ir vie-
šosios įstaigos „Cantus firmus” 
šventiškai melodingų koncertų 
ciklas, kviečiantis jaukias rūmų 
erdves užpildyti susitikimais su 
elegantiška muzika ir jai atsida-
vusiais  menininkais. Keturiuose 
koncertuose - ir muzikos mylėto-
jams gerai pažįstami muzikantai, 
ir jauni bei ambicingi jaunosios 
kartos atlikėjai. Šį šeštadienį 16 
val. koncerte karaliaus XX am-
žiaus kompozitorių klasikų mu-
zika. Programoje, kurią parengė 
baritonas Jonas Sakalauskas 
ir jaunosios kartos akordeo-
no virtuozas Laimonas Salijus, 
skambės G. Gershwino dainos iš 
operų, miuziklų ir kino filmų bei 
A. Piazzollos kūriniai. Didžiulis 
koncerto siurprizas - neįprastas 
šiai muzikai akordeono tembras! Tačiau jis tampa organiška jungtimi tarp Argentinos kolorito ir Amerikos 
džiazo standarto, iš čia gimusių sentimentalių melodijų.

Teatro aikštė- s
je antrąjį šventinį sa-
vaitgalį 17 val. nušvis 
įspūdinga, senosios 
Jeruzalės gyvenimą 
pasakojanti lėlių paro-
da. Projekto „Diena, kai 
gimė Išganytojas” arba 
„Pasivaikščiojimas po 
stebuklo laukiančią 
Jeruzalę...” autorė klai-
pėdietė Aida Raimon-
da Pečeliūnienė tūks-
tantmečius menančią 
Jeruzalės istoriją ir 
svarbiausią žmonijos 
gimimą papasakos per 

12 preciziškai sudėliotų epizodų: „Jeruzalė”, „Erodo valdymas, gyventojų surašymas”, „Sinagoga”, „Amatai”, 
„Prekyba”, „Maisto gaminimas”, „Gyvulininkystė”, „Kedrono slėnis”, „Karavanų kelias”, „Užeiga”, „Jėzaus gimimo 
istorija”, „Trys karaliai”. „Jeruzalė - tai išskirtinis miestas turintis pačią ilgiausią istorija, nepaprastai turtingas 
ir mįslingas. Įkvėpta jo istorijos savo paroda kviečiu nusikelti ten ir sugrįžti į Kalėdų pradžių pradžią”, - sako 
Aida Raimonda Pečeliūnienė. Unikalią ekspoziciją sudaro 10 atskirų segmentų, kuriose - 120 žmonių figūrėlių, 
55 vnt. gyvūnėlių.

Buvusios Šv. Jono bažnyčios aikštėje s  (Turgaus g.) 17 val. bus įžiebiamas šviečiantis kubas 
„Prakartėlės vitražai”.

Etnokultūros centre s  (Daržų g. 10) 18 val. folkloro projekto „Lai-
minguo” koncertas. Šis projektas užgimė 2013 m., kaip seserų - Agotos ir 
Dorotės Zdanavičiūčių - duetas. Seserys,  muzikuojančios jau nuo mažumės 
ir aktyviai koncertuojančios su grupe „Sen Svaja”, nusprendė sukurti muzikinį 
duetą, labiau  orientuotą į gyvosios archeologijos ir istorijos festivalius tiek 
Lietuvoje, tiek užsienyje. Dueto muzikinę programą sudaro ne tik lietuvių 
liaudies dainų ir sutartinių savitas pateikimas, bet ir kitų tautų tradicinė 
muzika ir jų jungimas su lietuviškuoju folkloru. Muzikinės kompozicijos 
atliekamos dviem vokalais, būgnu, kanklėmis, kai kur naudojamas ir dam-
brelis. Grupė „Laiminguo” save vis dar vadina projektu, nes užsiima ne tik 
koncertine veikla, - veda „Sutartinių ratus”. Šią edukacinę ir dvasinę praktiką 
jos vadina lietuviškąja meditacija.

„Švyturio” arenoje s  (Dubysos g. 10) 19 val. 
premjera - miuziklas „Eglė žalčių karalienė”. Tai pati 
nuostabiausia lietuvių liaudies legenda, kurioje už-
šifruota tiek prasmių, kiek tik esi pajėgus suvokti. Ją 
galima lupti tarsi svogūną - sluoksnis po sluoksnio. Ir 
pasipils ašaros. Ją galima kasti kaip žemę vaikystės 
sodo kampe, kol rasi prieš daugybę metų tavo paties 
ten paslėptą saldainio popierėlį ar sudžiuvusią gėlytę  
po stikliuku. Talentingasis kūrybinis duetas Aistė Smil-
gevičiūtė ir Rokas Radzevičius tą ir darė: ėmė sluoksnį 
po sluoksnio, kasė, kol iškasė stebuklą. „Legendos stu-
buras liko tas pats. Mes norėjome, kad žmonės, atėję 
į miuziklą, pažintų tradicinį siužetą, tačiau šis kūrinys 
- toks daugiasluoksnis, jog yra daug vietos savitam 
interpretavimui. Gal atskleisiu šiek tiek paslapties: 
mes nuėmėme kaltės naštą nuo mažo vaiko pečių ir 
didesnę atsakomybę už savo veiksmus perkėlėme su-
augusiems - Eglės broliams”, - pasakoja libreto autorė 
ir Eglės vaidmens atlikėja Aistė Smilgevičiūtė.

Bare „New York Gastro Pub” s  (Herkaus 
Manto g. 10, tel. 8 615 59009) 21 val. juodojo humoro 
vakaras su Raimondu Šilansku. Lietuvos anekdotų ka-
ralius parengė juodojo humoro vakarą be cenzūros. 
Tokių renginių populiarumas didžiulis, jis kasmet didėja, 
nes žmonės jau seniai nori išgirsti tikrą, necenzūruotą 
anekdotą su visais „prieskoniais”. Laisvas liberalus žodis 
iš anekdotų meistro lūpų skamba taikliai, nevulgariai 
ir, be abejo, juokingai. Vieno geriausių Lietuvos komikų 
patirtis ir profesionalumas akivaizdus, visi tuo jau seniai 
įsitikino. Humoristas parengė naują programą, ji nuolat 
atnaujinama ir tobulinama, juk anekdotų žanras platus ir 
neaprėpiamas, galimybės panaudoti „aštrų” žodelį - dar 
didesnės, o meistriškai improvizuoti šis artistas tikrai 
moka. Tad juodojo humoro mėgėjai turėtų paskubėti rezervuoti vietas. Renginys mokamas, asmeniui 10 €.
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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

9 d. 10 val. Didžiojoje salėje spektaklis vaikams 
„Džiunglių knyga: Mauglio broliai”. 18.30 val. 
Didžiojoje salėje S. Mrožek „Petro Ohėjaus kan-
kinystė”.
10 d. 12 val. Didžiojoje salėje „Dėdės Tito džia-
zas”. 17 val. Mažojoje salėje E. De Filippo „Kalė-
dos Kupjelų namuose”.
12 d. 18 val. Didžiojoje salėje A. Juozaičio „Ka-
ralienė Luizė”. 
13 d. 18.30 val. Mažojoje salėje E. De Filippo 
„Kalėdos Kupjelų namuose”.
14 ir 15 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje A. Stasiuk 
„Naktis”.
16 d. 12 val. Didžiojoje salėje - paskutinį kartą 
teatro scenoje K. Grahame „Vėjas gluosniuose”. 
18.30 val. Mažojoje salėje K. Dragunskajos „Lu-
načiarskio lunaparkas”. 

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

www.klaipedosleliuteatras.lt

9 d. 12, 14, 16 val.; 10 d. 12, 14, 16, 18 val.; 
15 d. 16, 18 val.; 16 d. 10, 12, 14, 16, 18 val.; 
17 d. 10, 12, 14, 16, 18 val. Kalėdų senelio 
namelis.

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.

Šventinės klasikos festivalis „Salve Musica”

12 d. 18.30 val. I a. fojė „Netikėti susitikimai”. 
Dalia Dėdinskaitė (smuikas), Gleb Pyšniak (vio-
lončelė), Robertas Lozinskis (fortepijonas), Ma-
rius Šinkūnas (vibrafonas).
14 d. 18.30 val. „Amerikietiški ritmai ir keturi 
saksofonai”. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras, saksofonų kvartetas „Signum” (Vokie-
tija).
15 d. 12 ir 18.30 val. „Karalius Gruodis”. Šiuolai-
kinio šokio ir muzikos spektaklis visai šeimai.
19 d. 18.30 val. „Valsų siuita”. Alexander Paley 
(fortepijonas, JAV).

Kiti renginiai

9 d. 20 val. Jurga Šeduikytė. „Not Perfect”.
10 d. 19 val. „Idioteatro” komedija „Urvinis žmo-
gus”.
16 d. 18 val. „Baltas paukštis. Vytautą Kernagį 
prisimenant...”
18 d. 18 val. humoro šou „Buvusių moterų rei-
kalai 2”. 20.30 val. humoro šou „Buvusių moterų 
reikalai”.

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 

9 d. 18 val. Klaipėdos pilies teatro komiška dra-
ma „Lopšinė suaugusiam vyrui”.
11 d. 18 val. Klaipėdos pilies teatro komedija 
„Vienišiai ir vienišės” (N-16).
14 d. 19 val. Klaipėdos pilies teatro spektaklis L. 
Zorino  „Varšuvos melodija”.

15 d. 18 val. „Domino” teatro „Pats geriausias 
šou”.
16 d. 12 ir 14 val., 27 d. 12 val., 28 d. 16 val. 
jaunimo teatro „Be durų” muzikinis spektaklis vai-
kams „Paslaptingas radinys”. Po spektaklio – Kalė-
dų Senelio programa.
16 d. 18 val. Keistuolių teatras. Šv. Kormorano 
šešėlinio humoro klubas su programa „Paskalos ir 
padavimai”.
17 d. 12 val., 18 d. 11 val. Keistuolių teatro mu-
zikinė pasaka vaikams „Mykolas žvejas”. Po spekta-
klio – Kalėdų Senelio programa.

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO KOPLYČIA
Savanorių g. 4

10 d. 16 val. „Vario vargonai”. Klaipėdos brass 
kvintetas, Balys Vaitkus (vargonai). Šventinės 
klasikos festivalio „Salve Musica” renginys. Nemo-
kamai.

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

bendruomene@zvejurumai.lt

12 d. 15.30 val. atidaroma vaikų piešinių par-
oda „Kalėdų angelas”. Edukacinis užsiėmimas 
„Mano angelas”. Ved. specialioji pedagogė meto-
dininkė Žana Chekalo. Nemokamai.
13 d. 17 val. Klaipėdos pagyvenusių žmonių aso-
ciacijos akordeonistų advento muzikos vakaras. 
Nemokamai.

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

13 d. 19 val. šokio spektaklis „Aikštelėje laisvų 
vietų nėra” + diskusija.
15 d. „Auksinis penktadienis Ho-Ho-Ho”: 16 val. 
kalėdinės menininkų dirbtuvės; 18 val. parodos 
„Projekt Intimus” uždarymas - intymusis meno 
kūrinių aukcionas; 19 val. auksinė filmo premjera 
„Žvaigždžių karai: paskutinis džedajus”. 

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

9 d. 19 val. premjera - miuziklas „Eglė žalčių ka-
ralienė”.
10 d. 15 val. LKL čempionato rungtynės: Klaipė-
dos „Neptūnas” - Utenos „Juventus”.
14 d. 20 val. Povilo Vanago ir Margaritos Drobiaz-
ko šou „Roko simfonija ant ledo”.
15 d. 20 val. Lilas ir Innomine „Leisk man šlykš-
tėtis”.
16 d. 19 val. Marijono Mikutavičiaus SHOW.
17 d. 10 val. didžioji kalėdinė Klaipėdos mugė. 
10-18 val. mados mugė „Design for life”.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

15 d. 17.30 val. „Krašte marių, leliumoj” pasidai-
navimai su folkloro ansambliu „Mindrė” (Vilnius).
Edukaciniai užsiėmimai moksleiviams (1-12 kl.). 
Iki 15 d. advento ir Kalėdų papročiai, tradicijos, 
burtai, parodos „Sodų gimimas ir žydėjimas” 
lankymas ir edukacija. Inf., registracija tel. (8 46) 
312113.
Antradieniais 18 val. Tradicinių dainų klube – 
advento-Kalėdų dainos.
Veikia Marijos Liugienės šiaudinių sodų paroda 
„Sodų gimimas ir žydėjimas” (iki 2018 01 10). 

Advento renginiai 

„Šiaudinukai”: 9 d. 10 val. žvaigždutės vėrimas. 
16 d. 10 val. girliandos vėrimas. „Skiautinukai”: 
9 d. 11 val. žaisliuko eglutei - meduolio siuvimas. 
„Žvakės”: 16 d. 11 ir 13 val. natūralaus bičių 
vaško žvakių liejimas senoviniu būdu. „Kalėdinė 
batika”: 9, 16 d. 12 val. audinio tapymas mito-
loginiais siužetais. Užsiėmimai mokami. Būtina 
registracija tel. (8 46) 312113.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI  
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Herkaus Manto g. 25

11 d. 18 val. Edukacinėje erdvėje (Herkaus Manto 
g. 9A)  edukacinis užsiėmimas žmonėms, turin-
tiems klausos negalią   „Muzikavimo džiaugsmas”.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

13 d. 17 val. edukacija visai šeimai „Betliejaus 
istorija”: karpinių teatras. Ves teatrologė Salomėja 
Burneikaitė, muzikuos Gabija Kochanskaitė. 

14 d. 17 val. menotyrininko Petro Šmito paskai-
ta „Romanika. Paslaptingieji viduramžiai”.

Pempininkų biblioteka, Taikos pr. 81A

9 d. 11 val. „Yamaha” muzikos mokyklos progra-
mos „Mažyliai ir muzika” (2-4 m.) vaikų šventinis 
pasirodymas pasitinkant Kalėdų Senelį. 
12 d. 16 val. atidaroma Klaipėdos vaikų 
laisvalaikio klubų „Saulutė” ir „Švyturys” 
floristikos būrelio kalėdinė paroda  (veiks iki 
2018 01 12).
15 d. 17 val. koncertas „Kalėdų paslaptis”. Da-
lyvauja J. Kačinsko muzikos mokyklos jaunieji 
pianistai ir jų mokytojos.

Vaikų centras „Pelėdžiukas”, Tilžės g. 11

Iki 15 d. žaidimas-edukacija „Sukurkime kartu 
gerų darbų advento kalendorių”. Esate laukiami 
14 d. 13.30 val., o registracija grupėms tel. (8 
46) 256224.
9 d. 11 val. kūrybinis užsiėmimas „Advento 
vainikas ant tavo stalo”. Turėti priemonių deko-
ravimui: pušų, kėnio ar sidabrinės eglės šakelių, 
žaisliukų, kankorėžių, džiovintų gėlių, vaisių ir 
žirkles. 

Vaikų skyrius, Danės g. 7

13 d. 11 val. atkeliauja „Knygų kalėdos”: links-
mas susitikimas su Kalėdų Seneliu, kuris tikisi, 
kad vaikai bibliotekai dovanos naujų knygučių.
14 d. 17 val. „Mažais žingsneliais šventės 
ateina” – Karalienės Luizės jaunimo centro 
dizaino studijos „Kukutis” ir fitodizaino bū-
relio darbų parodos atidarymas (veiks iki 2018 
m. sausio pab.).

TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

9 d. 15 val. paskaita apie baltarusių tradicinę 
kultūrą „Šiuolaikinių vestuvių tradicijos ir liau-
dies kultūra Baltarusijoje”. Nemokamai.
12 d. 13 val. renginys, skirtas supažindinti tau-
tinių bendrijų bendruomenes su archyvine me-
džiaga apie šalies tautinių bendrijų dalyvavimą 
Lietuvos valstybingumo atstatymo procesuose 
(1988-1992). Nemokamai.
15 d. 15 val. latvių fotografijos parodos, skirtos 
Latvijos Nepriklausomybės dienai, uždarymas. 
Nemokamai.
16 d. 14 val. ukrainiečių švietimo ir kultūros 
centro „Rodyna” įkūrimo datos minėjimas. Su 
kvietimais.
18 d. 16 val. ukrainiečių kalendorius „Grigori-
jaus Skovoroda pasaulis”. Nemokamai.

LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
Neufeldo auditorija, Kretingos g. 36

17 d. 18 val. Klaipėdos krikščioniškas kitokio 
kino klubas kviečia į kino vakarą - žiūrėti filmą 
„Vienuolis ir velnias” (Rusija, 2016 m.). Vakaro 
svečias meno filosofas Arvydas Piepalius. Po fil-
mo - diskusija. Nemokamai.

CARITAS KLAIPĖDOS REGIONO  
GLOBOS NAMAI

Taikos pr. 29A

15 d. 15 val. renginys „Atrask Kalėdas jas dova-
nodamas”.

PARODOS
NAUJOJI KLAIPĖDOS GALERIJA

Mados ir verslo centras „Herkaus galerija”,  
Herkaus Manto g. 22

Veikia Artūro Kavaliausko tapybos darbų par-
oda „Laiškai Dievui” (iki 2018 01 17).

TAUTODAILĖS SALONAS „MARGINIAI”
Sukilėlių g. 4

Veikia tautodailininkės Kristinos Stasės Mažu-
kaitienės jubiliejinė karpinių paroda „Snaigių 
magija” (iki 2018 01 12).

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ 
CENTRO PARODŲ RŪMAI

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

Veikia parodos: Violetos Bubelytės retros-
pektyvinė fotografijų paroda „Savas kūnas”; 
Kęstučio Šapokos ir Benignos Kasparavi-
čiūtės paroda „Fotosalonas, Musninkų g.”; 
fotografijos projektas „KITI 8”: paroda „Save 
Zine archive”; Dariaus Vaičekausko paroda 

„Dekonstrukcijos”; Gintaro Zinkevičiaus ir 
Agnės Narušytės paroda; Gintauto Stulgai-
čio retrospektyvinė fotografijų paroda (visos 
iki 12 10).

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

15 d. 11-19 val., 16 d. 10-17 val. projekto „Gyvi 
taškai. Klaipėda” dalyvaujamojo dizaino kūrybi-
nės dirbtuvės, lektorė Eglė Vitkutė (nemokamai, 
galima dalyvauti ir vieną iš pasirinktų dienų). Re-
gistracija, inf. el. p. gyvitaskai@gmail.com.
Veikia Kazimiero Simonavičiaus knygos „Di-
dysis artilerijos menas” iliustracijų paroda (iki 
12 14).

KINAS
„FORUM CINEMAS”

Taikos pr. 61, PC „Akropolis”

„Stebuklas” (drama, komedija, Lietuva, N-7) - 
10.20, 15.30 (nevyks 10 d.), 17.50, 19.30, 21.40 
val.
„Poilsiautojai. Pavydo žaidynės” (komedija, 
LT, N-13) - 9 d. 17.10, 19.10, 21.30 val.
„Trys milijonai eurų” (komedija, Lietuva, N-13) 
- 9 d. 14.50, 17, 19.40, 21.50 val.
„Kaip išgelbėti Kalėdas” (dubl. liet., N-7) - 
10.40, 12.30, 15.50 val.
„Užburtas ratas” (drama, N-13) - 20.10 (vyks 
10, 12, 14 d.) val.
„Nutrūkęs nuo grandinės” (kriminalinis, N-16) 
- 21.10 (vyks 10, 12, 14 d.) val.
„24 valandos gyventi” (veiksmo trileris, N-16) 
- 21.10 (vyks 9, 11, 13 d.) val.
„Toska” (tiesioginės premjeros transliacijos įra-
šas iš Niujorko metropolitano operos, HD-LIVE, 
trukmė 2.55 val., 10 €) - 2018 01 30 d. 19.55 val.
„Mažasis vampyras” (animacinė komedija, 
dubl. liet., N-7) - 10.10 (vyks 10 d.) val. 
„Meškiukas Padingtonas 2” (komedija, dubl. 
liet., V) - 10.30, 12.10 (vyks 10 d.) val.
„Zootropolis” (dubl. liet., V) - 10.30 val. (Bilieto 
kaina 2,5 €)
„Troliai” (dubl. liet., V) - 13 val. (Bilieto kaina 
2,5 €)

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

9 d. 12 val. „Meškiukas Padingtonas 2” (ani-
macinė komedija). 19 val. „Užburtas ratas” 
(drama, N-13).
13 d. 19 val. kino klubas „8 1/2”: „Intuicija” (ro-
mantinė komedija, rež. Peter Chelsom).
14 d. 19 val. „Kaip išgelbėti Kalėdas” (komedi-
ja, Prancūzija, N-7).

MUZIEJAI
LDM PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA

Liepų g. 33, tel. 410421

9, 10 d. savaitgalis, skirtas tarptautinės parodos 
„Kelionė į saulę. Ernstas Mollenhaueris (1892-
1963) Nidos dailininkų kolonijoje” eksponavimo 
pabaigai. Simbolinė bilieto kaina 20 centų. Ne-
mokami savaitgalio renginiai (būtina registruo-
tis tel. (8 46) 410421): 9 d. 12 val. edukacija 
šeimoms „Kaip nupiešti saulę?”, 14 val. pokalbis 
apie Nidos dailininkų koloniją ir E. Mollenhauerio 
kūrybą; 10 d. 12 val. edukacija šeimoms „Spal-
vingas gamtos pasaulis”. 
Veikia Sofijos Kanaverskytės tekstilės darbų 
paroda „Lietuvos didieji”, skirta Lietuvos atkū-
rimo 100-mečiui (iki 2018 01 28).

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
Didžioji Vandens g. 2

14 d. 17.15 val. Ievos Simonaitytės 120-ųjų 
gimimo metinių progai skirta paskaita ir 
parodos „Lietuvininkų tradicinės aprangos 
atspindžiai I. Simonaitytės kūryboje” pri-
statymas. Už programos pakeitimus redakcija neatsako.


