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ŠEŠTADIENIS, KOVO 18 D.

ssLėlių teatre (Vežėjų g. 4) 12 val. spek-

taklis vaikams nuo 3 m. ir paaugliams iki 16
m. „Stebuklingas Pelenės laikas”, rež. Gintarė
Radvilavičiūtė. Spektaklis mažuosius žiūrovus
žavi dinamišku ir plastišku veiksmu, o vyresnius - teksto daugiasluoksniškumu. Pelenės
istorija čia virsta detektyvu su painiomis
peripetijomis, atgyjančiomis iliustracijomis,
užburiančia muzika ir, žinoma, laiminga pabaiga. Klasikinė pasaka perteikiama naudojant popierines lėles ir šiuolaikinės trimatės
knygos technologijas. Kovo mėnuo teatre
skelbiamas šventiniu mėnesiu. Ta proga Lėlių teatras vaišins žiūrovus razinomis, kvies
ieškoti lėlių teatro „razinkų” savo aplinkoje ir
dalyvauti konkurse „Atrask lėlių teatrą”. Reikia tik atrasti lėlių ar objektų teatrą savo aplinkoje, nufotografuoti ir kelti nuotrauką į Klaipėdos lėlių teatro
paskyrą socialiniame tinkle „Facebook”. Nugalėtojas bus paskelbtas Tarptautinę teatro dieną - kovo 27-ąją - ir
gaus dovanų teatro abonementinį bilietą.

ssPalangos koncer-

tų salėje (Vytauto g. 43)

19 val. opera italų kalba
„Bohema”, režisierė statytoja Dalia Ibelhauptaitė,
scenografas Dickas Birdas, kostiumų dailininkas
Juozas Statkevičius. Italų
kompozitoriaus Giacomo
Puccinio (1858-1924) vienos žymiausių operų premjera įvyko 1896 m. Ji iki šiol
išlieka viena populiariausių
operų, statomų žymiausiuose pasaulio teatruose.
„Bohemos” siužeto centre meilės ir mirties drama, nerūpestingas, tačiau skurdus
jaunų menininkų gyvenimas. Bohema romantizmo
laikais imta vadinti laisvųjų profesijų žmonių (aktorių, menininkų ir pan.) aplinką bei jų padriką, „nestandartinį” gyvenimo būdą, kartais ekscentrišku elgesiu, šmaikštumu, ironija pridengiant rūpesčius, buities skurdą,
tikruosius jausmus. Vieną pagrindinių - Rudolfo - vaidmenų atlieka Merūnas Vitulskis.

ssDramos teatre (Teatro g.

2) 18.30 val., sekmadienį 17 val.
premjera - P. Priažko „Juoda dėžutė”,
rež. Darius Rabašauskas. „Juoda
dėžutė” yra naujausia baltarusių
kilmės dramaturgo Pavelo Priažko
pjesė, 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. „Kiekviename
iš mūsų slypi juoda dėžutė, kurioje
laikomi mūsų prisiminimai. Praeitis
kartkartėmis sugrįžta ir mums yra tokia pat reali kaip ir dabartis”, - pirmąją šiemet Klaipėdos dramos teatro
premjerą pristato spektaklio režisierius. Spektaklyje vaidina aktoriai Mikalojus Urbonas, Jonas Baranauskas,
Vaidas Jočys, Karolina Kontenytė, Donatas Stakėnas, Justina Vanžodytė.

ANTRADIENIS, KOVO 21 D.

ss„Kultūros fabriko” kino salėje (Bangų g. 5A) 19 val. filmas „Tavo mylimas žmogus: ŽPV epidemija”.
Nepaisant Lietuvoje prieinamų prevencinių tyrimų, vis dar pirmaujame Europoje pagal sergamumą gimdos
kaklelio vėžiu ir mirštamumą nuo jo. Siekdamos atkreipti moterų dėmesį į šią ligą, asociacija „Onkologija.lt”,
kūrybininkė Dovilė Filmanavičiūtė ir farmacijos kompanija „Roche Lietuva” kviečia moteris į išskirtinius nemokamus seansus. Filmas pasakoja apie penkias moteris ir jų kovą su gimdos kaklelio vėžiu. Seanse dalyvaus
Klaipėdos universitetinės ligoninės Akušerijos-ginekologijos departamento Ginekologijos dienos chirurgijos
skyriaus vedėja Irena Šlepavičienė, tad filmui pasibaigus turėsite unikalią galimybę išgirsti atsakymus į rūpimus klausimus. Nepamirškite pakviesti mamos, dukters ar draugės!

TREČIADIENIS, KOVO 22 D.

ssŽvejų rūmuose (Taikos pr.

70) 18 val. Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklis M. Ivaškevičiaus
„Madagaskaras”. Neįprastu humoru žaižaruojantis ir kartu graudus
vieno žymiausių lietuvių režisierių
Rimo Tumino „Madagaskaras”, subtiliai ragindamas atsigręžti į praeitį,
užgauna kažką, labai giliai slypintį
kiekviename iš mūsų. Nes, anot režisieriaus, į bet kokį istorinį kontekstą
nuklysdamas, kartu grįžti į savo vaikystę. Pjesė originaliai, autoironiškai
ir intelektualiai pristato Lietuvą kaip
fenomeną, lietuvių požiūrį į save ir
pasaulį. Jei pirmojoje „Madagaskaro”
dalyje, verčiančioje publiką nuoširdžiai kvatotis, daugiausia dėmesio
skiriama Kazimierui Pokštui ir jo beprotiškai idėjai „sutelkti lietuvius masinėn emigracijon” į Afriką, tai antroji
labiau priklauso Salei, kurios prototipas - jautrioji Salomėja Nėris, jos dramatiškam likimui. Antrojoje dalyje
taip pat ataidi „Lituanikos” katastrofa, karas, okupacija.
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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., 19 d. 17 val., 31 d. 18.30 val.
premjera - P. Priažko „Juoda dėžutė”.
23 d. 18.30 val. A. Juozaičio „Karalienė Luizė”.
24 d. 18.30 val. K. Dragunskajos „Lunačiarskio
lunaparkas”.
30 d. 18.30 val. P. O. Enquisto „Lūšies valanda”.
Teatro svečiai

22 d. 18.30 val. Klaipėdos jaunimo teatro premjera „Žiurkiagalviai”. 19 val. akustinis Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė” koncertas.
30 d. 18.30 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Šauktiniai”.
KLAIPĖDOS VALSTYBINIS
MUZIKINIS TEATRAS
Danės g. 19, tel. (8 46) 397402, 397404, 397412,
www.klaipedosmuzikinis.lt, „Tiketa”

19 d. 13 val. šokio spektaklis „Ten, kur gyvena
pabaisos”.
21 d. 20 val. renginių ciklas „Menų švyturys”. Pasaulio lietuvių džiazo kvarteto koncertas. Nemokamai. Atidaroma Linos Itagaki grafikos paroda
„Idėja Nr. 12/13” (šilkografija).
24 d. 18.30 val. miuziklas „Kaip prasisukti versle
be didelio vargo”.
25 d. 18.30 val. neapolietiškų dainų vakaras.
26 d. 13 val. šokio spektaklis „Skaičiai”.
31 d. 18.30 val. miuziklas „Smuikininkas ant
stogo”.

KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI
Taikos pr. 70, tel. (8 46) 410565,
info@zvejurumai.lt, www.zvejurumai.lt;
bilietų kasa dirba I-V 11-14, 16-19 val.
ir 2 val. prieš visus renginius, tel. 300118

18 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų” spektaklis
vaikams „Trys paršiukai ir vilkelis”.
19 d. 12 val. fiksi šou (Rusijos Federacija) „Fiksikai žaidžia cirką”.
22 d. 18 val. Valstybinio Vilniaus mažojo teatro
spektaklis M. Ivaškevičiaus „Madagaskaras”.
23 d. 19 val. Čiulpan Chamatovos (Rusijos Federacija) kūrybinis vakaras-monologas „Punktyras”.
26 d. 12 val. Tarptautinei teatro dienai - jaunimo teatro „Be durų” muzikinis spektaklis vaikams
„Pasaka apie Senbernarą ir katytę Fėją”. 17 val.
Maskvos Aleksejaus Rybnikovo teatro roko opera
„Junona ir Avos”.
28 d. 19 val. Rusijos linksmųjų ir išradingųjų
klubo komandos „ГородЪ ПятигорскЪ” koncertas.
30 d. 18 val. cirko kolektyvas „Argo” (Ukraina).
„Anos ir Elzos nuotykiai pasakų karalystėje”.
BENDRUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48, tel. (8 46) 410562

24 d. 15 val. vakaras „Mano metai - mano turtas”, skirtas maestro Prano Škimelio jubiliejui.
31 d. 18 val. šokių vakaras senjorams. Dalyvauja Arvydas Buškus. (Bilietai 2 €, prieš renginį).
„ŠVYTURIO” ARENA
Dubysos g. 10, www.svyturioarena.lt, „Bilietai.LT”

18, 19 d. nuo 10 val. paroda „Sveikata 2017”.

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS

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. 18.30 val. I a. fojė „Soprano ir trimito
meilės istorija”. Klaipėdos brass kvintetas, solistė
Beata Ignatavičiūtė (sopranas).
23 d. 18.30 val. „Su muzika - aplink pasaulį”.
Barbora Valiukevičiūtė (smuikas), Natalija Polukord (smuikas), Simona Zajančauskaitė (fortepijonas).
XLII festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris”
Kovo 29 – balandžio 21 d.

29 d. 18.30 val. „Klasikos fontanai”. Klaipėdos
kamerinis orkestras. Solistas Lukas Geniušas (fortepijonas, Lietuva–Rusija).
31 d. 18.30 val. „Garsų kaskados”. Lietuvos
nacionalinis simfoninis orkestras. Solistai: Lilija Gubaidulina (sopranas), Ieva Prudnikovaitė
(mecosopranas), Edgaras Davidovičius (tenoras).
Fortepijoninis trio „Kaskados”.
Kiti renginiai

18 d. 18 val. operetė „Linksmoji našlė”.
19 d. 18 val. komedija „Tėtis 2”.
22 d. 18 val. „Domino” teatro premjera „Žaidimas
nebaigtas”.
24 d. 19 val. „Idioteatras”. „Meilės laiškai”.
25 d. 20 val. Alinos Orlovos koncertas.
27 d. 18 val. operetės spektaklis „Skaniausias
kokteilis”.
28 d. 18 val. humoro šou „Buvusių moterų reikalai 2”.
KLAIPĖDOS KARILIONAS
Liepų g. 16, Centrinis paštas

Šeštadienį ir sekmadienį bei švenčių dienomis 12 val. kariliono muzikos koncertai. Atlikėjai
Kęstutis Kačinskas ir Stanislovas Žilevičius.

Meno kiemas, Bažnyčių g. 4

23 d. 18-19.30 val. projekto „Klaipėdos suvenyras” kūrybinės dirbtuvės „Architektūra + tekstilė:
Liepų gatvės liūtas”, lektorė Lina Jaruševičiūtė (5
€, būtina išankstinė registracija el. p. inga@kkkc.
lt, tel. 8 618 14506).

Herkaus Manto g. 25

21 d. 17 val. Gerlacho palėpėje„Vėjų ir burių dainos”. Shanty (jūrininkų darbo dainų) koncertas.
Galerijoje 1H veikia Vydūno gimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda „Laikas”, skirta
gimnazijos 25-mečiui (iki 04 10).
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Meno skyrius, J. Janonio 9

18 d. 14 val. jaukioje aplinkoje pasinersime į
kūrybą, piešdami savo mandalą. Lektorė Edita
Leskauskienė. Galima atsinešti dažų, pieštukų,
teptukų, popieriaus. Nemokamai. Registruotis
tel. (8 46) 314730, el. p. menas@biblioteka.lt
20 d. 18 val. dainuojamosios poezijos vakaras
„Žemė užgiedos”. Dalyvauja ansamblis „Kuršių ainiai”, Daiva Ignatavičienė, bardai Jonas Baltokas,
Alvydas Stalaučinskas.
Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Turgaus g. 8

23 d. 17.30 val. žurnalistės Giedrės Steikūnaitės
knygos „Palestina: laisvė yra labai graži” pristatymas ir diskusijų vakaras.
Pempininkų filialas, Taikos pr. 79 / 81A

„Pelėdžiuko” filialas, Tilžės g. 11

23 d. 19 val. Grigory Leps. Jubiliejinis koncertas.
24 d. 19 val. „Paryžiaus katedra”.
25 d. 11-15 val. Uodo šeimos turgelis.
„KULTŪROS FABRIKAS”
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

23, 24 d. 19 val. „Padi Dapi Fish” šokio performansas „Dior in Moscow”.
25 d. 12 val. projekto „Jungtys” pristatymas.
Nemokamai. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro
spektaklis antiopera „Pamoka”.
26 d. 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis vaikams „Voro vestuvės”.
TARPTAUTINIS FESTIVALIS
„JAUNO TEATRO DIENOS”
„Kultūros fabrikas” (Bangų g. 5A),
KU Menų akademija (K. Donelaičio g. 4)
Kovo 18 d.

10 val. „Kultūros fabrike” G. Dapšytės paskaita
„Aktualus teatras: nuo provokacijos iki cenzūros”.
Nemokamai.
12 val. KU Menų akademijoje E. Gabrėnaitės
(LMTA) ir V. Masalskio (KUMA) vaidybos studentų
darbų peržiūra. Nemokamai.
„Kultūros fabrike” 15, 16.30, 18 val. performansas „Dvi su puse minutės”. 19 val. psichodelinė drama „Vaikystė”. 21.30 val. klube „Raketa”
grupės „Sheep Got Waxed” koncertas.

„Veiksmo savaitė be patyčių 2017”. 20–24 d.
kviečia prisijungti prie iniciatyvos „Su rankom
apkabinu, su žodžiais pagiriu!” 22 d. 14.30 val.
laukiami visi - po vieną ir grupėmis. Registracija
kitai dienai tel. (8 46) 256224.
„Karlskronos” filialas, Laukininkų g. 50

23 d. 15 val. Tarptautinei teatro dienai skirtas
renginys „Paslaptingas teatro pasaulis”. Ves KU
Menų fakulteto Teatro katedros režisūros I kurso
studentai.
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B, www.klaipedatkc.lt

18 d. 16 val. azerbaidžaniečių nacionalinė šventė „Novruz Bairam”. Su kvietimais.
23 d. 17 val. literatų klubo „Aplinka” rengiamas
literatūrinis-muzikinis vakaras. Nemokamai.
KLAIPĖDOS MIESTO ŠEIMOS CENTRAS
Tilžės g. 26

18 d. 18 val. pristatomoji pažintinė paskaita
apie naprotechnologiją ir Kreitono metodo
sistemą. Registruotis tel. 8 679 88315, el. p.
seimoscentrasklaipeda@gmail.com. www.kretonomodelis.lt

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

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

25 d. 14 val. tradiciniai giedojimai „Giedame
Žemaičių Kalvarijos kalnus”. Folkloro ansamblis iš
Sedos „Remolee”, ved. kun. dr. S. Stumbra.
Pirmadieniais 10 ir 11 val. „Tradicinės lopšinės ir žaidinimai” besilaukiančioms ir kūdikius
auginančioms šeimoms. Registruotis tel. (8 46)
312113.
Antradieniais 18 val. tradicinių dainų klubas.
Ketvirtadieniais 19 val. tradicinių šokių klubo
„Vožinis”.
Veikia tautodailininkės, meno kūrėjos Jūratės
Buožienės autorinė tekstilės darbų paroda
„Dingę prūsai” (iki 04 23).

Fotografijos galerijoje veikia Vytauto Pletkaus
fotografijų paroda „Iš nepraėjusios praeities”
(iki 03 26).
BAROTI GALERIJA
Didžioji Vandens g. 2

Veikia Vaidoto Janulio (Šiauliai) kūrybos darbų
paroda „Dvinsko tvirtovės dienoraštis”, skirta
autoriaus 60-mečiui (iki 04 05).

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

20 d. suaugusieji kviečiami į penkių dienų
kompiuterinio raštingumo mokymus dirbti su
programomis „MS Word” ir „MS PowerPoint”:
tekstinių dokumentų rengimas, tvarkymas, kopijavimas, įrašymas į laikmenas. Registruotis tel.
(8 46) 346301.

Vežėjų g. 4, tel. 239932,
www.klaipedosleliuteatras.lt

18 d. 12 val. „Stebuklingas Pelenės laikas”.
19 d. 11, 12 val. „Labas, mažyli!”
25 d. 12 val. „Kas tu?”
26 d. 12 val. „Vištytė ir gaidelis”.

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ
KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

ssKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 18 val. „Do-

mino” teatro premjera „Žaidimas nebaigtas”, rež.
Kostas Smoriginas. Tai istorija apie meilę, kurios du
žmonės laukė labai ilgai, į kurią puolė stačia galva,
pamiršę, jog santykiai - tai sunkus, daug kantrybės,
pastangų bei abipusės pagarbos reikalaujantis
darbas. O gal šie santykiai - tiesiog nebaigtas
žaidimas, gudriai sudėliota strategija, idealiai
paruoštas klastingas planas? Subtilų humorą, lengvabūdiškus pokalbius apie amžinąsias vertybes,
pretenzingus charakterius ir ore sklandantį meilės
jausmą žiūrovams dovanoja aktoriai Edita Užaitė,
Nerijus Gadliauskas, Evaldas Jaras, Gabija Jaraminaitė, Vaidotas Martinaitis, Sakalas Uždavinys ir
Julius Žalakevičius. Romantinė komedija „Žaidimas
nebaigtas” - tai prancūzų dramaturgo Philippe
Lellouche pjesė, „Domino” teatro spektaklio „Diena
be melo” tęsinys.

ssDramos teatro Kamerinėje salėje 18.30

KLAIPĖDOS GALERIJA

val. Klaipėdos jaunimo teatro premjera „Žiurkiagalviai”
pagal Natachos De Poncharros pjesę „Žiurkiagalviai”
(arba „Nevykėliai”). Ši istorija - žaisminga metafora apie
atstūmimą ir kitoniškumą. Žefis ir Žefas - broliai dvyniai
nuo gimimo ir nuo likimo, gimę su žiurkių galvomis, kurias
visada turėjo slėpti po gobtuvais. Įvairūs jų bandymai rasti
sau vietą žmonių bendruomenėje baigiasi nesėkmingai.
Tai žmonės, nublokšti į socialinį užribį, kuris taip pat yra
visuomenės sudedamoji dalis. Žefis ir Žefas kelia klausimus, bandydami suprasti ir išsiaiškinti, ką jie padarė ne
taip, kodėl jie yra kitokie ir ar jie iš tiesų kitokie? Kodėl
pasaulis jų nepriima? Jų pasakojama istorija pateikiama
kaip liudijimas ar prisipažinimas, kur patys žiūrovai nusprendžia, kas šioje situacijoje yra kaltas.

Bažnyčių g. 6

Veikia suaugusiųjų dailės studijos paroda „Natiurmortai” (iki 04 13).
Filialas automobilių salone „Silberauto”,
Vilniaus pl. 8, Sudmantų k., Klaipėdos r.

Veikia personalinė dailininko Mariaus Mindaugo
Danio tapybos darbų paroda „Pajūrio peizažas”
(iki 03 23).

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

„Gražuolė ir Pabaisa” (drama, šeimos, N-7) 3D: 11, 15.10 val.; 2D: 12.15, 17.35 (vyks 23 d.), 18
(nevyks 23 d.), 21.20 val.
„Priešnuodis gyvenimui” (mistinis trileris,
N-16) - 17.25, 20.30 val.
„Laimingas bilietas” (veiksmo komedija, Rusija,
N-13) - 15.30, 18.20 (nevyks 22 d.) val.
„Rammstein: Paris” (filmas-koncertas, N-13, 14
€) - 23 d. 18.30 val.
„Patruliai” (veiksmo komedija, N-16) - 22 d.
18.20 val.
„Kongas: kaukolės sala” (veiksmo, nuotykių,
N-13) - 3D: 16.20, 21 val.; 2D: 13.30, 18.30 val.
„Traukinių žymėjimas 2” (kriminalinis, N-16) 20.40 (vyks 19, 21, 23 d.) val.
„Ričis Didysis” (dubl. liet., V) - 3D: 14 val.; 2D:
10.10, 13.20, 16.10 val.
„Emilija iš Laisvės alėjos” (LT, istorinis, N-13) 10.40, 15.40, 19 val.
„Loganas. Ernis” (drama, N-16) - 20.25 val.
„Šuns tikslas” (dubl. liet., V) - 10.50, 12.50 val.
„Skambutis 3” (siaubo, N-13) - 20.40 (vyks 18,
20, 22 d.) val.
„Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių” (drama, N-18) - 17.45 (vyks 18, 20, 22 d.) val.
„Zero 3” (LT, juodojo humoro komedija, N-18) 21.40 (vyks 18, 20, 22 d.) val.
„Balerina” (dubl. liet., V) - 10.20 (vyks 18, 19 d.)
val.
„Lego Betmenas. Filmas” (dubl. liet., V) - 10.30,
15 val.
„Dainuok” (dubl. liet., V) - 2D: 12.30 val.
„Ištekėti per naktį 2” (komedija, Rusija, N-13) 17.45 (vyks 19, 21 d.) val.
„Liūtas” (drama, N-13) - 21.40 (vyks 19, 21, 23
d.) val.
„KULTŪROS FABRIKO” KINO SALĖ
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

18 d. 12 val. Šeštadienio animacija: „Ričis Didysis” (Vokietija, animacija, 2017 m.). 17 val. Šeimos
ekranai: „Gražuolė ir Pabaisa” (JAV, nuotykių,
2017 m.). 19 val. Nepatogus kinas: „Liepsnojanti jūra” (Italija, dokumentika, 2016 m.).
21 d. 19 val. „Tavo mylimas žmogus: ŽPV epidemija”. Nemokamai.
22 d. 19 val. kino klubas „8 1/2”: „Šaltos ausys”
(2016 m., rež. Linas Mikuta).
23 d. 19 val. „Scanorama” pristato: „Gyveno kartą
Uvė” (Švedija, komedija, drama, 2015 m.).
24 d. 19 val. Rodome paskutinį kartą: „Seklūs
vandenys” (Prancūzija, Vokietija, drama, 2016
m., N-13).

Muziejai
MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
Didžioji Vandens g. 2

23 d. 18 val. atidaroma Aurimo Anuso kūrybos
darbų paroda „Memel-Klaipėda. Lėta eiga.
Slow speed” (veiks iki 04 15).
Veikia parodos: Jūratės Stauskaitės kūrybos
paroda „Esu”; „Tradicijų ir pokyčių karta” - XX
a. 10 dešimtmečio Tapybos katedros studentų darbai iš VDA muziejaus fondų (abi iki 03 19).
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Veikia paroda „Paskutinei kartai, pasirinkusiai
audrą”, skirta pirmosios Klaipėdos miesto tarybos veiklai atminti (iki 04 08).

PALANGOJE
PALANGOS KONCERTŲ SALĖ
Vytauto g. 43

18 d. 19 val. G. Puccini opera „Bohema”.

ss„Kultūros fabriko” kino salėje 19 val. kino klube „8 1/2” svečiuosis Linas Mikuta. Režisierius

pristatys savo filmą „Šaltos ausys” (2016 m.). Du vyrai - tėvas bei jo kurčias sūnus - gyvena vienkiemyje, atskirti
nuo civilizacijos. Dalindamiesi tuo pačiu stogu, tomis pačiomis problemomis ir vargais, vyrai visgi išlieka labai
tolimi vienas kitam. Jų pasaulio pajautimai tokie skirtingi, jog visi bandymai susikalbėti virsta konfliktu arba
mažų mažiausiai nesusipratimu. Tėvas laiko sūnų nenormaliu nesubrendėliu, o sūnus tėvą - nejautriu chamu.
Ar įmanoma šiems, regis, patiems artimiausiems žmonėms rasti kelią vienam pas kitą?

ssDramos teatre 19 val. akustinis Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė” koncertas. Diena lygi nakčiai,
šviesa lygi tamsai. Kasmet kovo 20-21 d. dienos ir
nakties ilgumas tampa vienodas. Tuo metu pasaulis
švenčia Pavasario lygės (lygiadienio) šventę, žyminčią
astrologinio pavasario pradžią. Aistė Smilgevičiūtė ir
grupė „Skylė” kviečia klausytojus drauge išsinerti iš
žiemos stingulio ir žengti į gyvybės ir veiksmo kupiną
metų laiką. Prieš devynerius metus pradėję tradiciją
koncertais pažymėti šį metą, muzikantai ištikimai ją
tęsia, artėdami prie jubiliejinio lygiadienio koncerto.
„Šių metų pavasario lygiadienio koncerte grosime dainas, kurios savo spalva ar tema tarsi įveda į gyvybingąjį
pusmetį, taip pat atrinktas ryškiausias ketvirčio amžiaus
kūrybos dainas iš įvairiausių albumų, įskaitant ir naujausių „Vilko vartai” bei „Dūšelės”, - žadėjo kompozitorius
Rokas Radzevičius.

KETVIRTADIENIS, KOVO 23 D.

ssKoncertų salėje 18.30 val.
„Su muzika - aplink pasaulį”. Barbora
Valiukevičiūtė (smuikas), Natalija
Polukord (smuikas), Simona Zajančauskaitė (fortepijonas). Koncerte
susipažinsime su trimis Lietuvoje
užaugusiomis ir po pasaulį išsibarsčiusiomis asmenybėmis. Dvi
smuikininkės ir pianistė iš skirtingų
pasaulio kampelių susitiks gimtojoje Lietuvoje ir kalbės universalia
pasaulio kalba - muzika. Menininkės
paruošė išties įdomią programą,
kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas smuiko duetams. Koncerte
išgirsime apie kompozitorių, gimusį
varpinėje, ispaniškąjį Paganinį, kūrinį
gražuolei žmonai, slavišką žavesį ir
romantiškas audras. Visa tai garsais pasakos P. Sarasates, B. Martinu, J. M. Leclairo, D. Šostakovičiaus ir M.
Moszkowskio kūryba.
ss„Kultūros fabrike” ketvirtadienį ir penktadienį 19 val. „Padi Dapi Fish”
performansas „Dior in Moscow”. Spektaklyje analizuojamas šiuolaikinės moters
identitetas ir jį formuojančios aplinkybės.
Kas lemia šiuolaikinės moters elgesio ir
mąstymo bruožus? Kodėl priimami vieni
ar kiti spendimai ir nuo ko jie priklauso?
Kur glūdi įvairių emocijų priežastys ir kodėl
šios priežastys lieka paribyje? Idėjos autorės
choreografė Agnija Šeiko ir dramaturgė
Ingrida Gerbutavičiūtė šiuo spektakliu nori
paliesti moters asmenybės sluoksnius, sugulusius mamų, močiučių, tetų, televizijos
laidų vedėjų, gražuolių konkursų laureačių,
kino aktorių, dainininkių ir kt. įvaizdžiuose,
formuoja šiuolaikinės moters (ne)sąmoningus pasirinkimus ir elgesį.
Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių ir “Vakarų ekspreso” archyvo nuotr.

