12 "Vakarų ekspresas"

ŠEŠTADIENIS, SPALIO 7 D.

ssKoncertų salėje (Šaulių

g. 36) 18.30 val. šiuolaikinės
muzikos festivalis „Permainų
muzika”: amerikiečių ansamblis
„Bang on a Can All-Stars” atliks
laiko patikrintos ir naujausios
savo įkūrėjų ir meninių lyderių
Michaelio Gordono, Davido
Lango ir Julios Wolfe muzikos
programą „Kelyje”. Festivalio
baigiamajame koncerte pasirodys Ashley Bathgate (violončelė), Robert Black (kontrabosas),
Vicky Chow (fortepijonas), David
Cossin (mušamieji), Mark Stewart (gitaros) ir Ken Thomson
(klarnetai). Ypatingas koncerto
svečias - kompozitorius Davidas
Langas. „Bang on a Can All-Stars”
visame pasaulyje garsėja savo
nepaprastai dinamiškais pasirodymais ir įdomios dabartinės muzikos įrašais, kuriuose nebelieka ribų tarp klasikos, džiazo, roko, „world”
ir eksperimentinės muzikos. Prieš 30 metų šis projektas buvo sukurtas Niujorko scenai, tačiau jau po kelerių
metų atlikėjai pajuto, kad jų energijos užteks ir kitiems miestams, ir net žemynams.

ss„Kultūros fabrike” (Bangų g. 5A) 19

val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Žiurkiagalviai” pagal Natacha De Poncharra pjesę
„Žiurkiagalviai” (arba „Nevykėliai”). Ši istorija - tai
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 kapišonais. 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 ir prisipažinimas, kur
patys žiūrovai nusprendžia, kas šioje situacijoje
yra kaltas. Spektaklio kūrybinė komanda: Valentinas Masalskis, Paulius Pinigis, Donatas Želvys,
Laima Akstinaitė.
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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

8 d. 17 val. Mažojoje salėje J. Pulinovič „Elzės žemė”.
17, 18 d. 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”.
Teatro svečiai

8 d. 12 val. klounų teatro studijos „Dulidu” spektaklis „Arklio Dominyko meilė”.
11 d. 18.30 val. Mažojoje salėje teatras „Atviras
ratas” - Jan van Eyck / Ieva Stundžytė / „Identify”
(N-16).
12 d. 12 val. šokio teatro„Padi Dapi Fish” šokio spektaklis vaikams „Baltoji lopšinė”.
14 d. 18.30 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”.
II a. fojė veikia Monikos Jakimauskaitės darbų
paroda „Juoda / balta” (iki 10 18).
KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS

SEKMADIENIS, SPALIO 8 D.

ssDramos teatro Kamerinėje salėje

(Teatro g. 2) 12 val. klounų teatro studijos „Dulidu”
spektaklis „Arklio Dominyko meilė”. Popierinių
(origamio) lėlių vaidinimas pagal Vytauto V. Landsbergio labai savitą, keistą pasaką, kupiną švelnaus
humoro, taip pat nuoširdžių draugystės, ištikimybės,
meilės jausmų. Laukinis arklys Dominykas sutinka
ir pamilsta gražią ir truputį aikštingą rugiagėlę. Artėjant žiemai, arklys nuskina rugiagėlę ir paslepia,
nes šalna kėsinasi ją sušaldyti, o pats iškeliauja į
Afriką. Dominykas susitinka baltąją mešką, krokodilą, kupranugarį, begemotuką ir kitokių veikėjų. Pagaliau Dominykas patenka į rugiagėlių pievą, iš kurios
kilusi jo mylimoji. Artėjant pavasariui Dominykas grįžta į Lietuvą, nes vėl turi išdygti jo rugiagėlė. Vytauto V.
Landsbergio tekstas, popierinės origamio lėlės, lietos akvarele (dailininkė Liuda Liaudanskaitė), įdomiai ir
subtiliai papasakoja šią nuostabią meilės istoriją. Vaidina Liudas Vyšniauskas ir Kamilė Kondrotaitė.

ssKlaipėdos vasaros estradoje

13 val. startuos „Linksmųjų pėdučių” bėgimas 2017. Jau tradicija tapęs labdaringas
bėgimas šiemet ir vėl kviečia bėgti beglobių
gyvūnų labui. Kiekvienas nubėgtas kilometras, kiekvienas išlietas prakaito lašelis,
kiekvienas surinktas centas bus skirtas be
namų likusiems gyvūnams paremti. Numatomas trasos ilgis - 5 km. Bėgti galite vienas,
galite su draugais, galite su šunimi ar net
katinu, jei šis sutinka bėgti, svarbiausia, kad
į šventę atsineštumėte gerą nuotaiką ir norą
bėgti dėl gero tikslo. Mokestis - savanoriška
auka prieglaudai, kurią galėsite sumokėti
renginio vietoje arba pervesti į prieglaudos
sąskaitą. Aukos dydį nustato pats bėgikas. Visi pinigai skiriami prieglaudos „Linksmosios pėdutės” globotinių
reikmėms. Numerius atsiimsite 11-12.55 val., mažylių trasa 13.45 val., apdovanojimai 14 val. Po apdovanojimų visi su šunimis atvykę bėgikai galės dalyvauti išbandymų trasoje. Atšvęskime Pasaulinę gyvūnų globos
dieną prasmingai!

ANTRADIENIS, SPALIO 10 D.

ssŽvejų rūmuose (Taikos pr. 70) 11 val.

Muzikinio teatro opera vaikams Antano Kučinsko
„Bulvinė pasaka”. „Ši žaisminga, šmaikšti, dinamiška
pasaka yra metaforiška nūdienos bei universaliųjų
temų refleksija. Tai savotiška parafrazė socialinio
konflikto tema (apsnūdęs elitas - Bulvės - ir nerimstančios masės - Pelės), kartų konflikto tema
(Princesė Bulvytė - Karalius Bulvė), operos profana
ir operos sacra ar net amžinojo dramos ir muzikos
pradų konflikto temomis. Idealizuojantį pasakos
santykį keičia ironija, satyra, kuri skatina atviriau
ir nuoširdžiau pažvelgti į žmogiškosios prigimties
žavumą ir kvailumą. Manau, tai taikliai atliepia
nūdienos situaciją, tad pasaka turėtų būti ne tik smagi pramoga, bet aktuali ir prasminga opera vaikams ir
jų tėvams”, - sako kūrinio autorius.

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

7 d. 12 val. „Raudonkepuraitė”.
8 d. 12 val. Klaipėdos skulptūrų parke lėlių spektaklis medžiuose „Ieškoma: teisybė”.

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.

13 d. 12 ir 18.30 val. koncertas visai šeimai „Žaismingos muzikos garsų orkestras XXII”.
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”.
Šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzika”

7 d. 10 val. konferencijų salėje muzikologų konferencija „Kita tradicija. Reformacijos įtaka Lietuvos
muzikinei kultūrai”. Nemokamai. 18.30 val.„Kelyje”.
Ansamblis „Bang on a Can All Stars” (JAV).
Kiti renginiai

8 d. 18 val. „Domino” teatro premjera „Prie dangaus
vartų”.
11 d. 18 val. „Domino” teatro premjera „Kaip atsikratyti draugo?”
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.
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

7 d. 18 val. Artūro Orlausko ir Ramūno Šimukausko
humoro šou „Meilės receptai” (N-16).
8 d. 13 val., 10 d. 11 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro opera vaikams „Bulvinė pasaka”.
12 d. 19 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro
premjera šokio spektaklis „Žizel”.

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”.
I a. fojė veikia Vyto Karaciejaus fotografijos paroda
„Buvimo ženklai”.
BENDRUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48, tel. (8 46) 410562,
bendruomene@zvejurumai.lt

Antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais
9 val. savimasažo mankštos. Antradieniais ir ketvirtadieniais 10 val. linijiniai šokiai senjorams.
KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25

7 d. jubiliejinė, 5-oji, Klaipėdos knygų mugė. www.
klaipedosknygumuge.lt

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

Projekto „Medijos - kas, kodėl ir kaip?” nemokami
užsiėmimai, registruotis tel. (8 46) 314728. 7 d.
12-15 val. praktiniai mokymai „Tekstas medijose.
Kas ir kaip?” Atsinešti savarankiškai parengtą tekstą
ar idėją, ką norima aprašyti. 21 d. 12-16.30 val.
„Vaizdo medžiagos ruošimas komunikacijai ir vaizdų
autorinės teisės”. Lektorė Rūta Stepanovaitė, platformos „Arthesis” direktorė.
10 13 d. 15 val. Vyganto Vareikio paskaita „Dingusi”
Klaipėda - „dingusios” Europos dalis”.
Meno skyrius, J. Janonio g. 9

11 d. 17 val. poezijos terapijos valanda „Žodžio
pilnatis” su poete, KU dėstytoja, gydytoja psichiatre
Jūrate Sučylaite. Pageidautina registruotis. Tel. (8 46)
314730.
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B, tel. (8 46) 210283

10 d. 17 val. atidaroma Klaipėdos baltarusių
bendrijos „Krynica” parengta paroda.
12 d. 16 val. ukrainiečių kalendorius. Datos ir asmenybės. Nemokamai.

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

9 d. 17 val. Gerlacho palėpėje Daivos Molytės-Lukauskienės kūrybos vakaras.
11 d. 17.30 val. bibliotekos kavinėje „Pauzė” dainas
ir poeziją pristatys muzikinė grupė „Šviesos spinduliai”.
„KULTŪROS FABRIKAS”
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

7 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis
„Žiurkiagalviai”.
8 d. 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis
OPA! (Operacija: perdirbtas aš!).
12 d. 18 val. 17-asis lenkų kino festivalis 2017„Kino
tūzai”.
13 d. 11 val. „Inovacijų savaitė 2017”. Nemokamai.
www.inovacijusavaite.lt
22 d. 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis
„Voro vestuvės”.
„ŠVYTURIO” ARENA”
Dubysos g. 10, www.svyturioarena.lt, „Bilietai.LT”

10 d. 20 val. FIBA Čempionų lygos rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas” - Šalono „Elan” (Prancūzija).
13 d. nuo 11 val., 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” - Ventspilo „Ventspils”.
22 d. 17 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas”
- Alytaus „Dzūkija”.
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS

Veikia parodos: Tado Vincaičio „Nuo gatvės iki
galerijos”, Irmos Leščinskaitės „Tapyba. Šiuolaikinės technologijos”, Žygimanto Augustino
„IN” (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.
7 d. 12 val. kūrybinės grafikos dirbtuvės šeimoms
trafareto tema. Inf., registracija tel. 8 650 71704, el.
p. edukacija@kkkc.lt.
KLAIPĖDOS GALERIJA
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).
RŪTŲ GALERIJA
Danės g. 9

Veikia Jurgitos Pakerytės-Ziablicevos personalinė tapybos darbų paroda „Po Avino ženklu” (iki
10 25).
BAROTI GALERIJA
Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

Veikia Augusto Bidlausko grafikos darbų paroda
„Laba diena, pone” (iki 10 11).
TAUTODAILĖS SALONAS „MARGINIAI”
Sukilėlių g. 4

Veikia Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus Skuodo sekcijos tautodailininkų kūrybos darbų paroda (iki 11 25).

Daržų g. 10

Nuo 9 d. pirmadieniais 10 ir 11 val. tradicinės lopšinės ir žaidinimai. Registracija tel. (8 46)
312113.
17 d. 17.30 val. atidaroma Adelės Meškauskaitės-Račkauskienės (Šilalė) tekstilė paroda „Adelės skiautiniai”.
18 d. 17.30 val. archeologės dr. Raimondos Nabažaitės paskaita „Namų šildymo inovacija viduramžių
Klaipėdoje”.
21 d. 10–15 val. Mažosios Lietuvos moterų rankdarbiai: kiauraraščių pinikų pynimas. Veda tekstilininkė Rasma Noreikytė (Kaunas). Registruotis tel. (8
46) 310022.
Antradieniais 18 val. Tradicinių dainų klubas.
Projekto „Etnoreidas” renginiai. Tradicinių šokių mokymai: 12 d. 19 val. su Goda Sungailaite. 26 d. 18
val. su Eivile Šimečkova (tradicinių, „balfolk” šokių
praktikė, Praha / Vilnius).
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Girulių filialas, Šlaito g. 10A

7 d. 16 val. atidaroma Snieguolės Yair tapybos
darbų paroda (veiks iki 11 04).

VDA KLAIPĖDOS FAKULTETAS
Daržų g. 18

Veikia kroatų dizainerio Boris Ljubičić paroda „New
Look Croatia” (iki 10 31).
GALERIJA „SI:SAID”
Daržų g. 18, IV-V 15-18 val.

Veikia paroda „Drozofilos, Didžėjai ir Džedajai”
(iki 11 03).

džiojo teatro, HD-LIVE, 12 €) - 22 d. 18 val.
„Kaip išsirinkti vyrą” (romantinė komedija, N-13)
- 11 d. 18.15 val.
„C’est la vie!” (komedija, N-13) - 12 d. 18.15 val.
„Emodži filmas” (animacinė nuotykių komedija,
V) - 2D: 10.40 (vyks 7, 8 d.), 14.30 val.
„Šventasis” (drama, Lietuva, N-13) - 12.50, 19.20
val.
„Tas” (siaubo trileris, N-16) - 15.10, 21.10 (nevyks
10 d.) val.
„Lego Ninjago filmas” (animacinė komedija, dubl.
liet., V) - 2D: 11, 15.40 val.; 3D: 13.20 val.
„Kiškių mokykla” (animacinė komedija, dubl. liet.,
V) - 10.20 val.
„Operacija „Riešutai” 2” (dubl. liet., V) - 12.20 val.
„Džiunglių būrys” (animacinė komedija, V) - 16.50
val.
„Loganų sėkmė” (komiškas trileris, N-13) - 21.40
val.
„Dar stipresnis” (drama, biografinis, N-13) - 19.10
val.
„Besivaikantys mirtį” (siaubo trileris, N-16) 21.45 val.
„Kingsman. Aukso ratas” (nuotykių komedija,
N-16) - 8 d. 18.15 val.
„Meilė angelų mieste” (komedija, N-13) - 7, 9 d.
18.15 val.
„KULTŪROS FABRIKO” KINO SALĖ
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

7, 8 d. Vilniaus dokumentinių filmų festivalis
2017. 7 d. 17.30 val. „Olegas ir keistieji menai”;
19 val. „Gelbėk mus nuo pikto”. 8 d. 17.30 val.
„Diksilendas”; 19 val. „Kalabrija”.
11 d. Tarptautinis vaikų ir jaunimo filmų festivalis. 9.30 val. „Pirmoji nakvynė” (Švedija, Olandija,
2016 m.); 11.30 val. „Mūsų pasaulis” (Pietų Korėja,
2016 m.); 14 val. „Gražuolė” (Austrija, 2015 m.).
11 d. 19 val. kino klubas „8 1/2”: „Katė ant karštos
skardos stogo” (1958 m., JAV). Nemokamai.
Lenkų kino festivalis. 12 d. 18 val. „Dievo tarnai”
(trileris, 2016 m., N-16). 13 d. 18 val. „Pasaulio
laimė” (drama, 2016 m., N-13); 20 val. „Konvojus” (detektyvas, 2016 m., N-16). 14 d. 12 val. „Už
mėlynų durų” (filmas vaikams ir jaunimui, 2016
m., N-7); 18 val. „Bodo” (drama, miuziklas, 2016
m., N-13).

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

12 d. 17.30 val. susitikimų ciklo „Eksponatai pasakoja” renginys „Prano Domšaičio paveikslai-dvyniai”.
Dalyvauja tapytojas Juozas Vosylius. Veiks kūrybinės
dirbtuvės. Nemokamai.
Veikia paroda „Kelionė į saulę. Ernstas Mollenhaueris (1892-1963) Nidos dailininkų kolonijoje”. Tapyba iš Rytprūsių krašto muziejaus rinkinių
(iki 12 03).

TREČIADIENIS, SPALIO 11 D.

ssKoncertų salėje 18 val. „Domino”

teatro premjera „Kaip atsikratyti draugo?”,
rež. Tomas Dutkievičius, vaidina Andrius
Žiurauskas, Neringa Varnelytė, Rimantas
Bagdzevičius ir kiti. Kaip atsikratyti draugo,
su kuriuo bendravimas tampa nepakeliama našta? Tokį klausimą sprendžia Pjeras
ir Klotilda - tipiška sutuoktinių pora. Jie
linksmi, malonūs, vaišingi, todėl turi begalę
draugų. Laiko ir noro susitikti su iki skausmo
pažįstamais draugais vis mažėja... Porelė
nusprendžia: reikia atsikratyti Antuano ir
Beatrisės - draugų, kuriuos pažįsta net trisdešimt metų! Ji - nuobodi, jis - egocentriškas. Bendravimas su jais jau nebeteikia jokio
malonumo. Pjeras pasiūlo suruošti... atsisveikinimo vakarienę: tobulą vakarą, kuris
bus paskutinis. Įsivaizduokite: jausmingas,
nostalgiškas, nepamirštamas susitikimas,
kurio metu skamba mėgstamiausia svečių
muzika, geriamas brangiausias vynas, valgoma skaniausia vakarienė, žarstomi komplimentai. Tiesiog tobulai
elegantiškas būdas ištarti „sudie”!

KETVIRTADIENIS, SPALIO 12 D.

ssKretingos kultūros centre (J. Pabrėžos
g. 1) 18.30 val. Keistuolių teatro scenoje šiuolaikiškai
atgijusi nemariojo V. Šekspyro sukurta komedija
„Dvyliktoji naktis”. „12 naktis, arba Kaip norite” - tokį
pavadinimą pelniusi režisierės Ievos Stundžytės
premjera žiūrovus kviečia iš naujo patikėti beribe ir
tikra Meile. Skirtingų kartų „keistuolių” aktoriai Aidas
Giniotis, Judita Urnikytė, Justina Smieliauskaitė,
Karolis Kasperavičius, Danas Kamarauskas bei Aurimas Bačinskas dramaturgijos klasiko pjesę papildo
bei interpretuoja pasitelkdami asmenines patirtis,
improvizuodami bei ieškodami atsakymo į amžiną
klausimą - mylėti ar būti mylimiems? „12 nakties”
pagrindiniai personažai - dvyniai Sebastianas bei Viola, apsimetanti jaunu vaikinu Cezarijumi, hercogas
Orsinas ir jo mylimoji Olivija - sukuria paradoksalią,
juokingai graudžią istoriją apie jausmų valdomus
žmones. Spektaklyje paliečiamos ir lyties tapatybės,
savo identiteto paieškų temos, tyrinėjamas tapatybių
kaitos klausimas, kurį režisierė įvardija kaip neatsiejamą nuo aktorystės meno.
ssŽvejų rūmuose 19 val. šokio spektaklis „Žizel”. Dviejų

Muzikinio teatro choreografų statytas šokio spektaklis - drąsi
klasikinio baleto interpretacija. Jau beveik du šimtmečius
gyvuojančią romantišką istoriją choreografai perkelia į
šiuolaikinį pasaulį. Kaimas prie Reino virsta neapibrėžta
pramonine erdve, fabriku, feodalai - fabrikantais, o valstiečiai darbininkais. Šiandienė „Žizel” pasakoja turtingo fabriko
vadovų sūnaus Alberto meilę paprastai darbuotojai Žizel.
Graži meilės istorija įsikišus šalutiniams veikėjams ima vystytis
katastrofiškai, kol ją sutepa prievarta, mirtis ir beprotybė.
Sakoma, kad geri pasakojimai yra apie gyvenimą ir mirtį,
meilę ir išdavystę - šiuolaikine forma atgimstanti „Žizel” išlaiko
šiuos teminius centrus ir taip pat kviečia auditoriją kelti savus
klausimus. Be teatro baleto trupės šokėjų, spektaklyje vaidina
atrankoje dalyvavę jauni gabūs šokėjai.

KLAIPĖDOS LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Veikia bonsų meistro Kęstučio Ptakausko personalinė bonsų paroda „(Ne)pavaldūs laikui”. Bonsų
auginimo ir priežiūros subtilybes su autoriumi bus
galima aptarti edukaciniuose užsiėmimuose 7 ir 8
d. 12-14 val.

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

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

7 d. 19 val. tarptautinis bliuzroko trio „Twin Dragons”.

ssDramos teatro Mažojoje sa-

lėje (Teatro g. 2) 12 val. šokio teatro „Padi
Dapi Fish” šokio spektaklis vaikams „Baltoji
lopšinė”. Spektaklyje sutinkame keturis
veikėjus: mažąjį Zuikutį (aktyvų, kartais
nenuoramą, bet labai jautrų ir nuoširdų
padarėlį), močiutę Karvę (jaukią, mylinčią,
labai rūpestingą bei daug pieno gaminančią globėją), kaimynę Antį (aktyvią, teisingą
ir viską geriausiai išmanančią patarėją) ir
mamą Zuikę, su kuria susitikimas mažajam
Zuikučiui įmanomas tik pasitelkus sapnus
ar vaizduotę. Kaip paaiškinti vaikui, kad nepaisant to, jog tėveliai dėl svarbių priežasčių
priversti nuolat leisti ilgas valandas darbe ar net išvykti iš gimtosios šalies, jie visada šalia savo mintimis ir
jausmais, mylintys ir besirūpinantys... Tai - istorija apie vaiką, nepaisant jį meile apgaubusių močiutės ir
kaimynės, besiilginčio mamos ir tėčio.

Liepų g. 12, tel. 410415, 410417

Kinas
„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas” (romantinė
komedija, LT, N-13) - 11, 13.10, 15, 17.30, 18.50, 21
val.
„Mano mažasis ponis. Filmas” (animacinis, dubl.
liet., V) - 10.10, 12.30, 14, 16.40 val.
„Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049” (veiksmo,
N-13) - 10.30, 19.45, 21.30 val.; 3D: 15.20, 18 val.
„Norma” (tiesioginės premjeros transliacijos iš Niujorko Metropolitano operos įrašas, HD-LIVE, trukmė
3.04 val., 10 €) - 10 d. 19.55 val.
„Korsaras” (tiesioginė transliacija iš Maskvos Di-

"Vakarų ekspresas" 13

ssI. Simonaitytės bibliotekos kavinėje

„Pauzė” (Herkaus Manto g. 25) 19 val. „Animacijos karštinė”. Tarptautinio animacinių filmų festivalio
„Tindirindis” organizatoriai jau daugiau nei dešimt
metų keliauja po užsienio animacijos festivalius bei
atveža į Lietuvą įdomiausius kitokios animacijos
kūrinius. Kiekviename animaciniame filme pasaulio
fizika, dėsniai, jų išraiška keičiasi kardinaliai: niekada nerasite vienodai nupieštų ir taip pat riedančių
automobilių, vienodai judančių žmonių ar figūrų.
Čia animacija yra tarsi žymių paveikslų galerija,
kur kiekvienas paveikslas juda ir turi savo pasaulio
logiką, nepanašią į jokią kitą. Kiekvieną ketvirtadienį
19 val. „Pauzėje” pamatykite po naują programą: kruopščiai atrinkti trumpametražiai filmai iš viso pasaulio
suskirstyti pagal konceptualias temas. Šį ketvirtadienį - animacinių filmų programa „Suaugusiųjų žaidimai”.
Šioje programoje surinkti filmai, kuriuose nagrinėjami suaugusių žmonių gyvenimo klausimai, juose kalbama
apie meilę, aistrą pinigams, valdžiai, seksui, apie santykius ir viduje tūnančius demonus.
Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” archyvo nuotr.

