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ssPalangoje - tarptautinis amerikietiškų automobilių ir motociklų mėgėjų sąskrydis „American Spirit
2016“. 12-18 val. Žiemos stadione (Vytauto g. 16) vyks geriausių automobilių ir motociklų rinkimai. 18 val.
palangiškiai ir kurorto svečiai bus pakviesti pasigrožėti Didžiuoju paradu – įspūdinga amerikietiška technika
riedės Vytauto ir J. Basanavičiaus gatvėmis, vyks į Šventąją bei grįš atgal į Palangą, Žiemos stadioną, kur 19.30
val. vyks „pačių pačiausių“ automobilio bei motociklo apdovanojimai.

laisvalaikio gidas
Šeštadienis 2016 08 06

zikos, lyrikos ir dainuojamosios poezijos Klaipėdos Kanų festivalis. Tai naujas akustinės muzikos, lyrikos ir
dainuojamosios poezijos veiksmas Klaipėdoje, kartą metuose suvienijantis bardų sielas bei įvairius talentus
ir, svarbiausia, klausytojų minias į vieną nuostabų vakarą. Dalyvaus Domantas Razauskas, Darius Žvirblis,
Mindaugas Valiukas, Jonas Baltokas, Antro posmelio klubas" ir kiti žinomi ar jauni/nauji atlikėjai. Eiles ma"
loniai skaitys Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas Gintaras Grajauskas.

ssVasaros estradoje (Liepojos g. 1) 20.30 val.

Kastytis Kerbedis. Trys dešimtmečiai neblėstančios šlovės scenoje, milijonai perklausų „Youtube“ platformoje,
minia ištikimų gerbėjų. Neprilygstamo talento dainininkas Kastytis Kerbedis, nepaisant visų savo ugningo
charakterio sukeltų vėtrų, Lietuvos populiariosios
muzikos scenoje tebestovi tvirtas kaip uola. Jis vengia
dalyti interviu, o viską, ką nori pasakyti, sudeda į savo
dainas: išmylėtas, išjaustas, išrėktas. Būtent per muziką
artistas išpasakoja savo asmeninius išgyvenimus, klausytojus priversdamas pajusti tą patį: „Tai – apie mane!“
K. Kerbedžio vasaros koncertų programoje skambės jo
didžiausi hitai: „Dėl Tavęs galiu“, „Pienių vynas“, „Sakale,
lėk“, „Mano meile, žinok“, „Sustok, traukiny“ ir daugybė
kitų publikos mėgstamų kūrinių.

ssPalangos koncertų salėje (Vytauto g. 43) 20 val. atgimsta G. Puccini opera „Bohema“. Pagrindinius

vaidmenis atliks naujos kartos operos žvaigždės Merūnas Vitulskis, Viktorija Miškūnaitė ir gausus kitų, daugiausiai uostamiesčio, operos talentų būrys. Operos siužeto centre – meilės ir mirties drama, nerūpestingas,
tačiau skurdus jaunų menininkų gyvenimas. Bohema (pranc. bohème) romantizmo laikais imta vadinti laisvųjų
profesijų žmonių - aktorių, dailininkų, rašytojų ir kitų - aplinką bei jų padriką, „nestandartinį“ gyvenimo būdą,
kartais ekscentrišku elgesiu, šmaikštumu, ironija pridengiant rūpesčius, buities skurdą, tikruosius jausmus.

ssKlaipėdos karilionas (Liepų g. 16, Centrinis paštas). Šeštadienį ir sekmadienį bei švenčių dienomis
12 val. kariliono muzikos koncertai. Atlikėjai Kęstutis Kačinskas ir Stanislovas Žilevičius.

ss„Muzikuojantis keltas“. 20.30 val. keltas išplau-

kia iš Senosios Smiltynės perkėlos (Šiaurinis ragas, Danės
g. 1). Čigonų šou teatras „Sare Roma“ ir styginių kvintetas
„Giunter Light Orchestra“ (Vokietija). Šiame koncerte
svečiai išgirs gražiausius pasaulyje kūrinius, skambėsiančius lietuviškai, čigoniškai ir rusiškai. Temperamentinga
ir gyvai atliekama meninė programa skoningai perteiks
ugningą bei laisvės pojūčiu užburiančią romų dvasią. Čia
skambės laukinių melodijų, aistros ir gyvenimo džiaugsmo
kupina muzika. Gyvai atliekami „superhitai“ bei už širdies
griebiančios melodijos norom nenorom paskandins kelto
keleivius čigoniškos muzikos dvasioje.

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.
www.kldteatras.lt, www.tiketa.lt

24, 26 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje premjera - S.
Mrożeko „Petro Ohėjaus kankinystė“.
KLAIPĖDOS VALSTYBINIS
MUZIKINIS TEATRAS
Danės g. 19, tel. (8 46) 397402, 397404, 397412,
www.klaipedosmuzikinis.lt, „Tiketa“
Kultūros kvartalo įveiklinimo projektas „ORE“
Skveras prie „Meridiano“

11, 18 d. 10-13 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro baleto trupės atviros repeticijos. Nemokamai.
XIX tarptautinis operos ir simfoninės muzikos festivalis
„Muzikinis rugpjūtis pajūryje“

6 d. 20 val. Palangos koncertų salėje (Vytauto g.
43, Palanga) G. Puccini opera „Bohema“.
7 d. 18 val. P. Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33)
koncertas „Neapolietiškų dainų vakaras“.
10 d. 20 val. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ (Taikos g. 4) koncertas „Ugningos
sielos“.
11 d. 20 val. Laikrodžių muziejaus kiemelyje (Liepų
g. 12) koncertas „Ugningos sielos“.
14 d. 18 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio
koplyčioje (Savanorių g. 4) koncertas, skirtas kompozitoriaus Alvido Remesos 65-erių metų jubiliejui.
Nemokamai.

Renginiai
KLAIPĖDOS VASAROS ESTRADA
Liepojos g. 1

ssPievoje „I love Palanga“ (Vytauto g. 39A) rugpjūčio 6-7 d. mados stovykla „Palanga MOD“. Tai

beveik trys dešimtys lietuviškų ir latviškų prekės ženklų kūrėjų, pristatančių savo produkciją, gyvo garso
koncertai, kūrybinės mados ir stiliaus dirbtuvės, mados performansai bei kultūringas Kęstučio Navicko
badmintono akademijos turnyras. Muzikinę atmosferą kurs gyvo garso projektai: svečias iš Latvijos „Ezeri“,
projektas „Motionno“, grupės „Uprising Tree“ ir kūrėjas „JakaTeka“. Plokšteles suks Gintas JM.

ssPalangos senojoje gimnazijoje (Jūratės g. 13 / Maironio g. 1) 20 val. satyrinis farsas „Vardan

tos“ pagal Petro Vaičiūno pjesę „Patriotai“, rež. A. Giniotis. 2016 metais sukanka kaip tik 90 metų nuo dramos
parašymo ir pirmojo pastatymo. Įdomiausia, kad situacija nedaug tepasikeitė nuo tos, kuri buvo susiklosčiusi
pokario Lietuvoje. Pasikeitė tik partijų ir institucijų pavadinimai, antiherojų pavardės. Ir šiandien žmonės
piktinasi korumpuotais valdininkais, pseudopatriotiška valdžia, įstatymais su spragomis, kurios leidžia klestėti kyšininkavimui, piktnaudžiavimui. Šiuolaikinė interpretacija, veikėjų atpažįstamumas žiūrovui leis ne tik
pasijuokti, bet ir pažadins pilietinę sąžinę. Režisierius A. Giniotis daug neatvirauja, bet sako, kad spektaklis
bus gerokai kitoks, netgi drastiškas, truputį liūdnas, truputį šmaikštus. Jis tinkamas žiūrėti asmenims nuo
14 metų.

ssPalangos gintaro muziejuje (Vytauto g. 17) 20 val. koncertų ciklas „Nakties serenados“. Skiriama
Juozo Domarko 80-mečiui. Lietuvos kamerinis orkestras, solistė Dalia Kuznecovaitė (smuikas), dirigentas
Juozas Domarkas. Programoje - Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Tartini, Bela Bartok, Camille SaintSaens.

ssPalangos Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčioje (Jūros g. 7) 20 val.

festivalis „Ave Maria“. Giedame Bachus. Kamerinis choras „Draugiški projektai“.
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ssP. Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33) 18 val. XIX tarptautinis operos ir simfoninės muzikos festivalis
„Muzikinis rugpjūtis pajūryje“. Koncertas „Neapolietiškų dainų vakaras“.

6 d. 20.30 val. Kastytis Kerbedis.
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.
XIII koncertinio sezono atidarymo koncertai

09 15 d. 18.30 val. „Baltijos jūros atradimai“. „Baltic Sea Philharmonic“. (Bilietai 18 €)
09 16 d. 18.30 val. „Kerinti ekspresija“. Klaipėdos
kamerinis orkestras. (Bilietai 14 €) Sutaupykite 25
proc. pirkdami vieną bilietą į du koncertus. Pasiūlymo kaina - 24 €.
Kiti renginiai

09 08 d. 18 val. humoro šou „Buvusių moterų reikalai. Mano geriausias bernvakaris“.
FESTIVALIS „MUZIKUOJANTIS KELTAS“
Keltas išplaukia 20.30 val. iš senosios
Smiltynės perkėlos, Šiaurinis ragas, Danės g. 1.
Bilietai - „Bilietų pasaulis“, koncerto dieną
ir renginio vietoje. Tel. 8 670 41252.

6 d. čigonų šou teatras „Sare Roma“ ir styginių kvintetas „Giunter Light Orchestra“ (Vokietija).
13 d. Inga Valinskienė. „Iš visos širdies“.

ssI. Simonaitytės bibliotekos skaitykloje pirmadieniais 12-18 val. stalo žaidimų popietė.
Registruotis el. p. info@klavb.lt, tel. (8 46) 410345 arba tiesiog ateiti į kiemą.
ssPalangos vasaros skaity-

kloje (Vytauto g. 72). 20 val. poezijos

ir muzikos vakaras „Mano trintukas prieš
jūsų tikrovę“. Gintaro Grajausko ir Bruno
K. Oijerio poezija. Monika Šaltytė – eilės,
Gintas Gascevičius – būgnai, Gintaras Dzidolikas – klavišiniai. Tai, kaip G. Grajausko
ir Bruno K. Öijerio poeziją „sugroja“ šiauliečių kūrėjų komanda, netelpa į kokio
nors vieno žanro rėmus. Amplitudė plati
– nuo intymaus telefoninio bliuzo iki psichodelinio repo. Kūrėjai drąsiai leidžiasi į
kelionę poezijos paribiais.

ssPalangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje (Vytauto g. 55) 20 val.

festivalis „Ave Maria“. Vargonų sakmės. David Troiano (vargonai, JAV).

ssPalangos Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčioje 20 val. festivalis „Ave
Maria“. Didingasis Händelis. Tomas Tuskenis (baritonas), Audronė Juozauskaitė (fortepijonas).

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 FABRIKAS“
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

Veikia paroda „Kroatija iš paukščio skrydžio“ (iki
08 26).

LCC UNIVERSITETAS

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS

Kretingos g. 36

Daržų g. 10

Trečiadieniais 15 val. projekto „Amatystė. Regioninio identiteto bruožai“ keramikos užsiėmimai.
Būtina registracija tel. (8 46) 410108, 310022.
Veikia paroda „Tradiciniai muzikos instrumentai“
(meistras Egidijus Virbašius, iki 09 02).
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

13 d. 19 val. Gospel regio muzikos grupė „Christafari“. Bilietus platina „Bilietai.LT“.

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

Iki rugpjūčio 27 d. pirmadieniais-ketvirtadieniais 10-19 val. drabužių dizaino kūrybinės
dirbtuvės „Jūra. Baltai“ su kostiumų dizainere
Sonata Žižiene. Užsiėmimai nemokami, inf. ir registracija el. p. kurgelmes@gmail.com, tel. 8 688
53518.

Parodos
KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ
CENTRO PARODŲ RŪMAI
Didžioji Vandens g. 2, tel. 314446, III-VII 11-19 val.

Veikia tradicinė Lietuvos dailininkų sąjungos
Klaipėdos skyriaus paroda „Vakarų vėjai“. Apžvalginė paroda šiemet skiriama Klaipėdos vykdomojo komiteto pirmininko (1969-1990), Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo signataro, Klaipėdos miesto garbės piliečio Alfonso Žalio
(1929-2006) atminimui (iki 08 07).
Fotografijos galerijoje veikia Eglės Vertelkaitės
kūrybos paroda „Glosos“ (iki 08 28).

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25

6 d. 16 val. bibliotekos vidiniame kiemelyje akustinės muzikos, lyrikos ir dainuojamosios poezijos
Klaipėdos Kanų festivalis. Įėjimas 5 Eur, bilietų
kiekis ribotas.
12-15 d. „Keliaujanti biblioteka“ pakvies Karklės
muzikos festivalio dalyvius į „Roko skaityklą“, joje
pasiūlys geriausios literatūros apie roko muziką,
atlikėjus ir grupes.
Visą vasarą bibliotekos vidiniame kieme unikali
„Kiemo skaitykla“: e. knygos, e. žurnalai, Wi-Fi,
mokymai, koncertai, susitikimai su įdomiais žmonėmis, stalo žaidimų popietės su stalo žaidimų
klubu. Dirba I-V 10-18 val.
Pirmadieniais 12-18 val. skaitykloje stalo žaidimų popietė. Registruotis el. p. info@klavb.lt, tel. (8
46) 410345 arba tiesiog ateiti į kiemą.
Galerijoje 13L - tarptautinis akvarelės pleneras
„Akvajungtys - Ieva Simonaitytė“ (iki 09 01).

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 6

Veikia nacionalinės karikatūristų asociacijos
„Humor Sapiens“ karikatūrų paroda „Humoristinis brizas 2016. Atostogos Rivjeroje“ (iki 08
26).
Filialas PC „Herkaus galerija“, Herkaus Manto g. 22, II a.

Veikia Ispanijos dailininkų Perez Casanova ir Torregar paroda iš ciklo „Ispanijos dialogai“ (iki 08
24).
Veikia Modesto Malinausko tapybos darbų paroda (iki 08 27).

IX poezijos ir muzikos šventė „Naktigonės 2016“

BAROTI GALERIJA

Vasaros penktadieniais I. Simonaitytės bibliotekos
kieme arba kavinėje „Pauzė“, Herkaus Manto g. 25

Didžioji Vandens g. 2 / Aukštoji g. 1

12 d. 20 val. „Tikėkimės, kad taip ir bus“. Sigutis
Jačėnas su dukra Julija ir Saulius Šiaučiulis (piano).
19 d. 20 val. „Tarmiškai“. Algirdas Svidinskas
(aukštaitiškai), Povilas Girdenis (žemaitiškai).
26 d. 20 val. „Vakar buvo rytoj“. Dainų autorius ir
atlikėjas Kristijonas Ribaitis.
09 02 d. 20 val. „Kojinės per kiauros - širdis per
plati“. „Antro posmelio klubas“: Gintarius Petkus,
Edita Miravičiūtė, Rita Andriulionienė, Vilija Gruodytė-Šeputienė, Ramūnas Šeputis.

Veikia Vytauto Tomaševičiaus tapybos darbų
paroda „Nuostabios kasdienybės atspindžiai“
(iki 08 24).

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

„Savižudžių būrys“ (fantastinis veiksmo, N-13) 2D: 13.10, 15.50, 20.45, 23.30 (vyks 6 d.) val.; 3D:
19, 21.50 val.
„Slaptas augintinių gyvenimas“ (dubl. liet., V) 2D: 10.10, 11.10, 13.30, 15.40, 18, 22.30 (vyks 6 d.)
val.; 3D: 12.20, 14.30, 16.40, 20.15 val.
„Aukštuomenės klubas“ (romantinė komedija,
N-13) - 18.30 val.
„Blogos mamos“ (komedija, N-16) - 11 d. 19.30
val.
„Džeisonas Bornas“ (veiksmo trileris, N-13) 16.05, 18.40, 23.40 (vyks 6 d.) val.
„NERVE: drąsos žaidimas“ (trileris, N-13) - 10.50,
13.20, 18.50, 21.10, 23.20 (vyks 6 d.) val.
„Ledynmetis: susidūrimas“ (dubl. liet., V) - 2D:
10.40, 13.40, 15 val.; 3D: 12.50, 17.15, 19.30 (nevyks 11 d.) val.
„Vaiduoklių medžiotojai“ (nuotykių komedija,
N-7) - 11, 15.55 val.
„Neišjunk šviesos“ (siaubo, N-13) - 21.25, 23.55
(vyks 6 d.) val.
„O, ne! O, taip!“ (komedija, LT, N-16) - 21.40 val.
„Mažasis princas“ (V) - 10.30 val. (vasaros akcija
vaikams, bilietai - 1,8 €).

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

Veikia Adomo Brako dailės mokyklos suaugusių mokinių darbų paroda „Sąlyčio taškas“ (iki
09 01).
„Ruoniuko“ filialas, Kalnupės g. 13

Veikia Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro
keramikos studijos „Žiezdrė“ moksleivės Marijos
Baranovskajos IX personalinė keramikos darbų
paroda „Kelias į gimtinę“ (iki 08 31).
Girulių filialas, Šlaito g. 10A

Programa „Pėdink į Girulius“. 10 d. 18 val.
muzikinė-literatūrinė kompozicija „Gyvenimo
eskizai“. Lietuvių autorių kūrinius skaitys režisierė
Dalia Kanclerytė, dainuojamąją poeziją atliks bardas Arūnas Raudonius, emocijas perteiks mimas
Aleksas Mažonas.
13 d. 15 val. Girulių bendruomenės šventė „Šeimos atmintis“: kraštiečių susitikimas. 19 val. Stepono Januškos ir grupės „Studija“ koncertas.
14 d. 14.30 val.„Šeimų sąskrydis“: loginės, meninės ir sportinės šeimų rungtys genealogijos tema.
Prizas - šeimos genealoginio medžio sudarymas.
Šeimas registruoti tel. (8 46) 314725, info@biblioteka.lt (komandoje 3-6 vienos giminės atstovai).
Veikia Irminos Viningienės ir Virginijaus Viningo tapybos darbų paroda „Trisdešimt +“ (iki
08 24).
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS

„NIDA JAZZ MARATONAS“
11 d. 20 val. Nidos Marijos krikščionių pagalbos parapija, Taikos g. 17. Festivalio atidarymo koncertas. Tarptautinis projektas„RECONNECTIONS” (Lietuva, Lenkija).
12 d. 20.30 val. Nidos švyturys.„Vincent Peirani Solo“
(Prancūzija), „Viviane“ (Portugalija). 24 val. Nidos prieplaukos vyninėje - trio„Bassmati“ (Vokietija).
13 d. 20.30 val. Harry Sokal trio „Depart Refire“
(Austrija), Nora Jean Bruso/ Luca Giordano Band (JAV,
Italija). Nidos prieplaukos vyninėje - trio „Bassmati“
(Vokietija).

kinė-literatūrinė kompozicija „Gyvenimo eskizai“. Lietuvių autorių kūrinius skaitys režisierė Dalia Kanclerytė,
dainuojamąją poeziją atliks bardas Arūnas Raudonius, emocijas perteiks mimas Aleksas Mažonas.

PALANGOJE

ticijos.

VALSTYBINIO ŠIAULIŲ DRAMOS
TEATRO GASTROLĖS
Senoji gimnazija, Jūratės g. 13 / Maironio g. 1. Bilietai
- gimnazijos kasoje kasdien 11-13,
16-20 val., www.ticketmarket.lt. Išankstinis
užsakymas, inf. tel. 8 698 82297, 8 684 06587.

6 d. 20 val. satyrinis farsas „Vardan tos“, rež. A. Giniotis.
7 d. 20 val. vasaros skaitykloje - poezijos ir muzikos
vakaras „Mano trintukas prieš jūsų tikrovę“. Gintaro
Grajausko ir Bruno K. Oijerio poezija.
FESTIVALIS „VASAROS DESERTAS 2016“
Kurhauzo salė, Grafų Tiškevičių al. 1

12 d. 20 val. Liudas Mikalauskas. Autorinis vakaras.
KONCERTŲ CIKLAS „NAKTIES SERENADOS“
Palangos gintaro muziejus, Vytauto g. 17.
Bilietai - BILIETAI LT platinimo vietose,
www.bilietai.lt, koncerto vietoje.

6 d. 20 val. Skiriama Juozo Domarko 80-mečiui. Lietuvos kamerinis orkestras, solistė Dalia Kuznecovaitė
(smuikas), dirigentas Juozas Domarkas.
FESTIVALIS „AVE MARIA“
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia,
Vytauto g. 55

7 d. 20 val. Vargonų sakmės. II vakaras. David Troiano
(vargonai, JAV).
12 d. 20 val. Laudate Dominum. Kauno valstybinis
choras.
14 d. 20 val. Festivalio baigiamasis koncertas.
Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčia,
Jūros g. 7

6 d. 20 val. Giedame Bachus. Kamerinis choras „Draugiški projektai“.
7 d. 20 val. Didingasis Händelis. Tomas Tuskenis (baritonas), Audronė Juozauskaitė (fortepijonas).
14 d. 20 val.„Tėvyne mūsų, kur esi danguos“. Valstybinis choras„Vilnius“.

cmyk

BIRUTĖS PARKAS
Vytauto g. 17

Lauko terasoje „Vasaros kino naktys“. „Kino karavanas“ pristato: 12 d. 22 val. „Karaliaus kalba“ (UK,
drama, istorinis, 2011 m.). 19 d. 22 val. „Su meile,
Rouzė“ (JAV, UK, komedija, romantinis, 2014 m.).
26 d. 22 val. „Neracionalus žmogus“ (JAV, mistinė
drama, 2015 m.). Nemokamai.

Rugpjūtį - orientavimosi sporto pramogos Palangoje
„Orientuokis Birutės parke“. Judėkite, pažinkite Palangą
ir pasaulį, laimėkite prizus. 2 maršrutai lietuvių, rusų,
anglų kalbomis, trukmė 75 min., kasdien 11-18.30 val.
Bilietas šeimai nuo 7 Eur, www.tiketa.lt ir Palangos TIC.
„Facebook“ - orientuokis.lt, tel. 8 652 02040.

FESTIVALIS „KURŠIŲ NERIJA 2016“
J. S. Bacho Kavos kantata - 6 d. 20 val. L. Rėzos g.
54, Juodkrantė; 7 d. 20.30 val. Skruzdynės g. 2,
Nida.

16 d. 16 val. ukrainiečių kalendorius (literatūros ir
istorijos apžvalga). Nemokamai.
27 d. 12 val. renginys, skirtas Ukrainos nepriklausomybės 25-mečiui.

ssBirutės parke Palangoje (Vytauto g. 17)

visą rugpjūtį - orientavimosi sporto pramogos Palangoje „Orientuokis Birutės parke“. Priimkite orientuokis.
lt mestą kultūrinį edukacinį iššūkį „Orientuokis Birutės
parke“. Nuo 11 iki 18.30 val. kasdien gražiausiame
Vakarų Lietuvos parke judėkite visa šeima, pažinkite
Palangos botanikos parko istoriją bei kultūrą, laimėkite
prizų. Pramogos trukmė - 75 minutės, projektas vyksta
anglų, rusų ir lietuvių kalbomis, numatyti 2 maršrutai:
gintaro arba botanikos. Programa parengta sėkmingų
ankstesnių projektų pagrindu: „Pažink savo miestą
kitaip“ ir „Miestas ir pasaulis“. Greičiausia dienos šeima
apdovanojama kvietimu į „Neatrasto pasaulio“ ekspoziciją. Bilietus įsigykite „Tiketa“ kasose, Palangos turizmo
informacijos centre, www.tiketa.lt. Daugiau informacijos taisyklėse parko prieigose, gautoje užduotyje arba
tel. 8 652 02040, „Facebook“ - orientuokis.lt.

Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

NIDOJE

muilo burbulų į sutartą vietą ir kartu su kitais miestiečiais „užburbuliuoti“ ją. Ši miestiečių iniciatyva skirta
viešosioms erdvėms gaivinti. Burbuliatorius vyks visą vasarą kas antrą pirmadienį toje pačioje vietoje (esant
geriems orams - iki rugsėjo pabaigos).

„Trio Claviola“ - 9 d. 20 val. L. Rėzos g. 56, Juodkrantė;
10 d. 20 val. Pamario g. 43, Nida.
„Venecijos genijus – Antonio Vivaldi“ - 11 d. 20 val.
L. Rėzos g. 56, Juodkrantė; 12 d. 20 val. Pamario g.
43, Nida.
Sakralinės muzikos koncertas - 15 d. 20 val. Nidos
bendruomenės namai (amfiteatras).
Rygos saksofonų kvartetas - 17 d. 20 val. L. Rėzos g.
56, Juodkrantė; 18 d. 20 val. Pamario g. 43, Nida.
„Klasicizmo genijai. Haydnas ir Mozartas“ - 20 d. 20
val. L. Rėzos g. 56, Juodkrantė; 21 d. 20 val. Pamario
g. 43, Nida.
„XVII–XXI amžių Lietuvos kompozitorių muzika“. Programa skirta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienos
minėjimui - 23 d. 20 val. Pamario g. 43, Nida.
Valstybinis Vilniaus kvartetas - 25 d. 20 val. L. Rėzos g.
56, Juodkrantė; 26 d. 20 val. Pamario g. 43, Nida.
Kauno styginių kvartetas - 27 d. 20 val. L. Rėzos g. 56,
Juodkrantė; 28 d. 20 val. Pamario g. 43, Nida.
XVIII tarptautinio festivalio„Kuršių nerija 2016“ baigiamasis koncertas „Bachas ir Vivaldi“ - 09 10 d. 20 val.
Pamario g. 43, Nida.

„KULTŪROS FABRIKO“ KINO SALĖ

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

PIRMADIENIS, RUGPJŪČIO 8 D.

ssAtgimimo aikštėje nuo 18.30 val. „Burbuliatorius“. Norint dalyvauti „Burbuliatoriuje“ tereikia atsinešti

ANTRADIENIS, RUGPJŪČIO 9 D.

Dienraščio “Vakarų ekspresas” laisvalaikio priedas. Daugiau laisvalaikio skaitinių - www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/renginiai/

ssI. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) vidiniame kiemelyje 16 val. akustinės mu-

"Vakarų ekspresas" 13

„RAMYBĖS“ GALERIJA
Vytauto g. 35, tel. 8 607 88990

Beno Staškausko šiuolaikinės juvelyrikos paroda
„More is Present“ (veikia iki 08 11); Miglės Kosinskaitės tapybos darbų paroda (iki 08 17).

ssKlaipėdos 80-ojoje prieplaukoje lankysis Japonijos pratybų eskadra, atvykstanti trimis laivais

“JS KASHIMA” (kapitonas Josuke Nakamura), “JS SETOYUKI” (vadas Ken Sakai), ir “JS ASAGIRI” (vadas Hiroyuki
Teraoka). Laivą „JS SETOYUKI“ visuomenė galės aplankyti rugpjūčio 9 d. nuo 9 iki 17 val., laivą „JS ASAGIRI“
- rugpjūčio 10 d. nuo 9 iki 16 val.

TREČIADIENIS, RUGPJŪČIO 10 D.

ssViešosios bibliotekos Girulių filiale (Šlaito g. 10A) programa „Pėdink į Girulius“. 18 val. muzi-

ssNidoje, KC „Agila“ (Taikos g. 4), XIX tarptautinis operos ir simfoninės muzikos festivalis „Muzikinis

rugpjūtis pajūryje“. 20 val. koncertas „Ugningos sielos“. Dirigentas – Robertas Šervenikas, atlikėjai: Klaipėdos
valstybinio muzikinio teatro orkestras, Philippe Graffin (smuikas), baleto šokėjai Beata Molytė, Aušra Krasauskaitė-Berulė, Mantas Černeckas, Ričardas Jankevičius, Simonas Laukaitis, Aurelijus Liškauskas. Programoje - E.
Lalo „Ispaniškoji simfonija“, M. Ravelio „Bolero“, rapsodija „Čigonė“.

KETVIRTADIENIS, RUGPJŪČIO 11 D.

ssSkvere prie „Meridiano“ 10–13 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro choro atviros repessLaikrodžių muziejaus kiemelyje (Liepų g. 12) XIX tarptautinis operos ir simfoninės muzikos
festivalis „Muzikinis rugpjūtis pajūryje“. 20 val. koncertas „Ugningos sielos“.

ssPalangoje, Birutės

parke, 18-19.30 val. projektas
„Birutės parko istorijos atspindžiai“. Pačiose gražiausiose parko
vietose – Didžiajame ar Mažajame
parteriuose, rožyne, ties tvenkiniu
ar rotonda galima netikėtai išvysti
ne tik grafus, bet ir jų giminaičius
ar tarnus. Vieni jų tiesiog vaikšto,
kiti – parko tvenkinyje irstosi
valtele, dar kiti pravažiuoja žirgu
kinkyta karieta. Parke galima išvysti ir grafų svečią, minantį kone
šimtmečio senumo dviratį, grafų
tarnaitę, stumiančią senovinį vežimėlį su kūdikiu, ar sodininką, besirūpinantį parko augmenija.

PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO 12 D.

ssUoste - nemokama ekskursija laivu. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija tęsia nemokamas eks-

kursijas po Klaipėdos uostą ir kviečia norinčiuosius registruotis į paskutiniąsias vasaros išvykas. Ekskursijos
laivu „Venus S“ organizuojamos kiekvieną penktadienį 10 ir 12 valandą. Būtina išankstinė registracija tel. (8
46) 499 730. Šią vasarą jau surengta apie 20 iškylų, kuriose dalyvavo apie 4 000 klaipėdiečių ir svečių. Vienu
kartu laive gali plaukti 200 keleivių. Iš viso šiose ekskursijose per aštuonerius metus jau dalyvavo per 40
tūkstančių žmonių.

ssI. Simonaitytės bibliotekos kieme arba kavinėje „Pauzė“ 20 val. IX poezijos ir muzikos
šventė „Naktigonės 2016“. „Tikėkimės, kad taip ir bus“ - Sigutis Jačėnas su dukra Julija ir Saulius Šiaučiulis
(piano).

ssPalangos kurhauze (Grafų Tiškevičių al. 1) 20 val. festivalis „Vasaros desertas“ - Liudo Mikalausko

autorinis vakaras.d

ssPalangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 20 val. festivalis „Ave

Maria“ - Laudate Dominum. Kauno valstybinis choras.

ss„Kultūros fabriko“ lauko

terasoje (Bangų g. 5A) 22 val. - vasaros
kino naktys. „Kino karavanas“ pristato: „Karaliaus kalba“ (UK, drama, istorinis, 2011
m.). Nemokamai. Pirmoje XX a. pusėje
Anglijos monarchiją ištinka tikras skandalas – karalius Edvardas VIII atsisako sosto,
kad galėtų vesti nekilmingą ir išsituokusią
moterį. Taigi, į sostą teks sėsti Edvardo VII
broliui Jurgiui VI. Tačiau būsimasis karalius
turi rimtą kalbos sutrikimą. Šis sutrikimas
rimtai grasina jo kaip Didžiosios Britanijos
monarcho įvaizdžiui, o ypač neramumų akivaizdoje: žemyninėje Europoje kyla Trečiojo reicho grėsmė. Tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis imperijos
gyventojų žvilgsniai nukrypsta į monarchą ir jie tikisi išgirsti padrąsinančius ir viltį teikiančius žodžius. Deja,
Jurgis VI viešai nepajėgia pasakyti nė trumpos kalbos: jis užsikerta ir ima mikčioti...
Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių ir “Vakarų ekspreso” archyvo nuotr.

