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ssTeatro aikštėje renginiai

prasidės 12 val. šventinės mugės
atidarymu. 17 val. uostamiestis įžiebs
svarbiausią žiemos švenčių simbolį kalėdinę eglutę, su kurios šviesomis
bus pažymėti ir turtingi „Klaipėdos
- Lietuvos kultūros sostinės” metai.
„Tai bus tikra klaipėdietiška dvasia
nušviestas vakaras, kuriame nestigs
muzikos, netikėtų svečių, nuotaikingų
istorijų, o svarbiausia - mus aplankys
tikras Kalėdų Senelis, kurio dėka
įžiebsime šventinę eglutę ir dangų
nušviesime fejerverku”, - sako VšĮ „Klaipėdos šventės” kūrybos vadovė Dalia
Grikšaitė. Šventinio laukimo pradžią
pajūris simboliškai paskelbs lydimas
kultūros sostinės simbolių - smilgininkų. 16.30-17.30 val. Atgimimo aikštėje
vyks projekto „Mūzė veža” finalinis
renginys. Šventinį vakarą Klaipėdą aplankys daugybė garbingų svečių, tarp kurių ir kultūros sostinės titulą
perimančios Marijampolės atstovai.

ssPalangos centrinėje mies-

to aikštėje (Vytauto g. 96A) 17 val.
prasidės eglės ir viso miesto įžiebimo
šventė. Kurorto gyventojai bei svečiai
išvys Klaipėdos valstybinio muzikinio
teatro šokio spektaklio „Ten, kur gyvena pabaisos” ištrauką, Kalėdų Senelio
sveikinimą, renginį vainikuos šventiniai
fejerverkai. 18.30 val. parodų paviljone
„Kupeta” (S. Dariaus ir S. Girėno g. 13)
„Spindinčios Kalėdos” - atidaroma
kultūrinė erdvė: čia vyks parodos,
edukaciniai užsiėmimai šeimai, Kalėdų
Senelio programa, įsikurs teatro erdvė,
skambės kalėdinės giesmės su Palangos
kameriniu choru, veiks prakartėlė ir dar
daug kitų šventinių stebuklų. Kalėdų miestas kvies kurorto svečius iki sausio 7 dienos.
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laisvalai kio gidas
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Dienraščio “Vakarų ekspresas” laisvalaikio priedas.

KLAIPĖDOJE

Teatrai

KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI

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

3 d. 12 val. Didžiojoje salėje - paskutinį kartą teatro
scenoje„Nutikimai Smaližių šalyje”. 17 val. Mažojoje
salėje J. Pulinovič„Elzės žemė”.
5 d. 18.30 val. Mažojoje salėje E. De Filippo„Kalėdos
Kupjelų namuose”.
6 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje P. Priažko „Juoda
dėžutė”.
8 d. 18.30 val. Mažojoje salėje A. Strindbergo „Tėvas”.
9 d. 10 val. Didžiojoje salėje spektaklis vaikams
„Džiunglių knyga: Mauglio broliai”. 18.30 val. Didžiojoje salėje S. Mrožek„Petro Ohėjaus kankinystė”.
KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
Vežėjų g. 4, tel. 239932,
www.klaipedosleliuteatras.lt

9 d. 12, 14, 16 val.; 10 d. 12, 14, 16, 18 val. Kalėdų Senelio namelis.

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

ssDramos teatro Didžiojoje salėje

(Teatro g. 2) 12 val. paskutinį kartą teatro scenoje „Nutikimai Smaližių šalyje”, rež. Kęstutis
Macijauskas. Tai linksma, nuotaikinga, o kartu ir
pamokanti pasaka apie Smaližijos šalies karalių
Medlaižį, jo dukrą - princesę Meilutę ir visą būrį
spalvingų Smaližijos gyventojų. Visiems be saiko
smagiai smaližiaujant, šalį užpuola baisi saldligės
epidemija. Smaližijos valdiniai nebenori nieko
dirbti, vien guli lovose ir pampsta... Iš tiesų baisi
liga, nuo kurios, pasirodo, padeda vienintelis vaistas... Spektaklyje vaidina Jonas Naujokas, Simona
Šakinytė, Arnoldas Eisimantas, Linas Lukošius,
Marius Pažereckas, Vaidas Jočys, Lina Krušnaitė,
Alina Mikitavičiūtė, Vida Kojelytė, Kęstutis Macijauskas, Toma Gailiutė.

ssŽvejų rūmuose

(Taikos pr. 70) 17 val. koncertas Tarptautinei neįgalių žmonių dienai „Naujieji
Vilniaus veidai”. Dalyvauja
valstybinis choras „Vilnius”,
Žvejų rūmų mišrus choras
„Cantare”, Povilas Meškėla.
Populiariausios dainos ir
lietuvių estrados klasika,
naujas ir netikėtas choro
skambesys - vienoje drąsiausių choro „Vilnius” programų. Koncerto programa
primena pašėlusį spalvų
ir emocijų ekspresą, kurio
lekiančiuose kupė - nuo
Billy Joel iki Marijaus Mikutavičiaus, nuo „One Republic” iki grupės „Studija”
repertuaro. Šalia Lotynų
Amerikos ritmais alsuojančių melodijų netikėtai suskamba ir lietuvių estrados klasika tapusios B. Gorbulskio,
J. Mašanausko, T. Makačino dainos. Pasak muzikologės Rasos Murauskaitės, „programos kūriniai maloniai
dvelkė nostalgija, nes skambėjo daug lietuviškos estrados klasikos kūrinių, kuriuos išgirsti visuomet malonu”.
Koncertas truks 1 val.

ssDanės skvere (prie buvusio TEO

pastato) 13 val., tęsdami tradiciją pažadinti
kalėdinę dvasią ir norą daryti gera, Socialinių mokslų kolegijos studentai organizuoja
šventę augintiniams „Keturkojų Kalėdos”.
Šiuo renginiu siekiama surinkti lėšų prieglaudoms, kurios po savo stogu glaudžia benamius gyvūnus. Klaipėdiečiai ir miesto svečiai
kviečiami dalyvauti šioje gražioje akcijoje ne
tik aukojant pinigus, bet ir suteikiant namus
keturkojams. Organizatoriai pažada, kad
šventėje galėsite paragauti karštos košės,
pamatyti gyvūnų pasirodymus, dalyvauti
konkursuose, o vaikus džiugins Kalėdų Senelis su dovanomis!

tetas, Balys Vaitkus (vargonai). Šventinės klasikos festivalio„Salve Musica” renginys. Nemokamai.

8 d. 17 val. atidaroma Sofijos Kanaverskytės
tekstilės darbų paroda „Lietuvos didieji”, skirta
Lietuvos atkūrimo 100-mečiui (veiks iki 2018 01
28).

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”

8 d. 18.30 val.„Kalėdų oratorija”. Reformacijos 500osioms metinėms. Klaipėdos kamerinis orkestras,
kamerinis choras „Brevis”.
12 d. 18.30 val. I a. fojė „Netikėti susitikimai”. Dalia
Dėdinskaitė (smuikas), Gleb Pyšniak (violončelė),
Robertas Lozinskis (fortepijonas), Marius Šinkūnas
(vibrafonas).
14 d. 18.30 val. „Amerikietiški ritmai ir keturi saksofonai”. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras,
saksofonų kvartetas„Signum” (Vokietija).
Kiti renginiai

9 d. 20 val. Jurga Šeduikytė.„Not Perfect”.
10 d. 19 val. „Idioteatro” komedija „Urvinis žmogus”.
16 d. 18 val. „Baltas paukštis. Vytautą Kernagį prisimenant...”
KLAIPĖDOS KARILIONAS
Liepų g. 16, Centrinis paštas

Šeštadienį ir sekmadienį bei švenčių dienomis
12 val. kariliono muzikos koncertai. Atlikėjai Kęstutis Kačinskas ir Stanislovas Žilevičius.
ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO KOPLYČIA
Savanorių g. 4

10 d. 16 val. „Vario vargonai”. Klaipėdos brass kvin-

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

3 d. 17 val. choras „Vilnius”. Lietuvių estrados ir popklasikos programa„Naujieji Vilniaus veidai”. Dalyvauja
Povilas Meškėla ir mišrus choras„Cantare”.
5 d. 19 val. šokio teatro „Iskušenije” (Sankt Peterburgas) šou„Gundymas lietuje 2”.
6 d. 19 val. Mantas. Akustinis žiemos koncertas.
8 d. 19 val. A/CH teatras. Šokio spektaklis„Idiotas”.
9 d. 18 val. Klaipėdos pilies teatro komiška drama
„Lopšinė suaugusiam vyrui”.
11 d. 18 val. Klaipėdos pilies teatro komedija „Vienišiai ir vienišės” (N-16).
Renginiai Tarptautinei neįgaliųjų dienai

2 d. 12 val. Klaipėdos regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus teatrinio meno trupės „Palėpė”
pasaka vaikams ir suaugusiems „Amatą mokėsi - išsigelbėsi” su muzika ir šokiais. Linksmas muzikinis
vaizdelis „Paskutinį kartą...” Tarp spektaklių - žaidimai
ir pramogos su pantomimos teatro „A” aktoriais. Nemokamai.
2 d. 18 val. Klaipėdos pilies teatro vaidinimas „Drauge Širvy, Jūs visiškai teisus” pagal A. Daškaus pjesę
„Toks velnioniškai vienas”. Kvietimai į renginį (skaičius
ribotas) - Žvejų rūmų kasoje.
BENDRUOMENĖS NAMAI

Daugiau laisvalaikio skaitinių - www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/renginiai/
Projektas „Etnoreidas 2017”. 7 d. 18 val. „Sutartinių
ratas”. Patyriminio dainavimo praktika su Agota Zdanavičiūte ir Dorote Girskiene (Vilnius).
9 d. 18 val. projekto„Laiminguo” koncertas (Vilnius).
Advento renginiai

„Šiaudinukai”. 2 d. 10 val. reketuko vėrimas. 9 d. 10
val. žvaigždutės vėrimas. 16 d. 10 val. girliandos
vėrimas.
„Skiautinukai”. 2 d. 11 val. žaisliuko eglutei - adatinės
siuvimas. 9 d. 11 val. žaisliuko eglutei - meduolio
siuvimas.
„Žvakės”. 16 d. 11 ir 13 val. natūralaus bičių vaško
žvakių liejimas senoviniu būdu.
„Kalėdinė batika”. 2, 9, 16 d. 12 val. audinio tapymas
mitologiniais siužetais.
Užsiėmimai mokami. Būtina registracija tel. (8 46)
312113.
KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25

6 d. 18 val. Saulės laikrodžio kieme Kalėdinių eglučių
kiemelio atidarymas.
7 d. 17 val. Konferencijų salėje rašytojos Eglės Gudonytės romano„Atversta ir apversta” pristatymas.
7 d. 18 val. Gerlacho palėpėje profesorė Raminta
Lampsatytė pristatys knygą „Gyvenimo skiautės. Marijonos Rakauskaitės gyvenimas”.
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Meno skyrius, J. Janonio g. 9

Debreceno g. 48, tel. (8 46) 410562,
bendruomene@zvejurumai.lt

7 d. 17.30 val. atidaroma Romo Dalinkevičiaus
tapybos darbų paroda „Nida vėjuose”.

5 d. 14 val. gydomųjų arbatų popietė ir paskaita apie
sveiką gyvenseną „Gyvenimo diena pagal ajurvedą”.
Lektorė Vilniaus ajurvedos akademijos absolventė
Lina Jasponė. Nemokamai.
8 d. 18 val. mišraus choro „Klaipėda” koncertas
„Šventų Kalėdų belaukiant”. Dalyvauja Audronė
Levickytė (sopranas), Mindaugas Gylys (baritonas).
Dirigentas Kazys Kšanas, koncertmeisterė Miglė Mosėnienė. Nemokamai.
12 d. 15.30 val. atidaroma vaikų piešinių paroda
„Kalėdų angelas”. Edukacinis užsiėmimas „Mano
angelas”. Ved. specialioji pedagogė metodininkė Žana
Chekalo. Nemokamai.
13 d. 17 val. Klaipėdos pagyvenusių žmonių asociacijos akordeonininkų advento muzikos vakaras.
Nemokamai.

Suaugusiųjų aptarnavimo ir informacijos skyrius,
Turgaus g. 8

KU MENŲ AKADEMIJOS KONCERTŲ SALĖ
K. Donelaičio g. 4

4 d. 17 val. klasikinės muzikos vakaras. Dalyvauja
doc. Birutės Sodaitytės studentai, koncertmeisterė
Julija Sadaunykaitė. Nemokamai.
„KULTŪROS FABRIKAS”
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

7 d. 18 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis
„Kontrabosas”. 19 val. Vlado Bagdono koncertas
„Liekantiems būti”.
13 d. 19 val. šokio spektaklis „Aikštelėje laivų vietų
nėra” + diskusija.
„ŠVYTURIO” ARENA”
Dubysos g. 10, www.svyturioarena.lt, „Bilietai.LT”

2 d. 17.20 val. LKL čempionato rungtynės: Klaipėdos
„Neptūnas” - Panevėžio„Lietkabelis”.
3 d. 10-17 val. kalėdinis šopturgis.
7 d. 19 val. miuziklas„Čikaga”.
8 d. 19 val. Vytautas Šiškaukas. Jubiliejinis koncertas
„Gražiausi metai - geriausios dainos”.
9 d. 19 val. premjera - miuziklas „Eglė žalčių karalienė”.
10 d. 15 val. LKL čempionato rungtynės: Klaipėdos
„Neptūnas” - Utenos„Juventus”.
14 d. 20 val. Povilo Vanago ir Margaritos Drobiazko
šou„Roko simfonija ant ledo”.
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

4 d. 18 val. tradicinių giedojimų vakaras „Sveika,
Aušros žvaigždė šviesi”. Dalyvaus folkloro ansamblis
„Mėguva”. Ves kun. doc. dr. Saulius Stumbra.
Edukaciniai užsiėmimai moksleiviams (1-12 kl.). Iki
12 15 d. advento ir Kalėdų papročiai, tradicijos, burtai, parodos „Sodų gimimas ir žydėjimas” lankymas ir
edukacija. Inf., registracija tel. (8 46) 312113.

7 d. 17 val. advento vakaras „Aš nemirštu, aš žengiu
į gyvenimą...” Režisierės Dalios Kanclerytės dokumentinio filmo „Rožių lietus” peržiūra ir brolio Benedikto
pamąstymai.
Laukininkų biblioteka, Laukininkų g. 42

5 ir 12 d. 17 val. šiaudinių dekoracijų dirbtuvėlės.
Kalnupės biblioteka, Kalnupės g. 13

7 d. 17.30 val. advento vakaras „Spindulys esmi begalinės šviesos” – Vydūno sukurtoms giesmėms.
Iki gruodžio 14 d. akcija „Nelik abejingas”. Bibliotekoje gyventojų dovanojamos pirštinės, kepurės,
šalikai, žieminės šlepetės bus perduoti tiems, kuriems
labiausiai reikia. Inf. tel. (8 46) 366542.

8”: paroda „Save Zine archive”; Dariaus Vaičekausko paroda „Dekonstrukcijos”; Gintaro Zinkevičiaus ir Agnės Narušytės paroda; Gintauto
Stulgaičio retrospektyvinė fotografijų paroda
(visos iki 12 10).

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

„Meškiukas Padingtonas 2” (komedija, dubl. liet.,
V) - 10.40, 13.10, 15.40, 16.30 val.
„Legenda apie Kolovratą” (epinė veiksmo drama,
N-13) - 10.40, 13.20, 16, 18.40, 21.30 val.
„Noras gyventi” (romantinė drama, N-13) - 18.10
(vyks 3, 5 d.) val.
„Suburbikonas” (kriminalinė komedija, N-16) 21.10 val.
„Kvadratas” (komiška drama, N-13) - 18.10 (vyks 2,
4, 7 d.) val.
„Toska” (tiesioginės premjeros transliacijos įrašas iš
Niujorko metropolitano operos, HD-LIVE, trukmė 2.55
val., 10 €) - 2018 01 30 d. 19.55 val.
„Užsispyrėlės sutramdymas” (tiesioginės transliacijos iš Maskvos Didžiojo teatro įrašas, HD-LIVE, 10
€) - 3 d. 17 val.
„Užburtas ratas” (drama, N-13) - 18.10 (vyks 6 d.)
val.
„Poilsiautojai. Pavydo žaidynės” (komedija, LT,
N-13) - 11, 13.20, 15.50, 18.20, 20.40 val.
„Trys milijonai eurų” (komedija, Lietuva, N-13) 10.50 (vyks 2, 3 d.), 12.30, 19, 21.10 val.
„Mažasis vampyras” (animacinė komedija, dubl.
liet., N-7) - 2D: 10.10, 14.20, 17 (nevyks 3 d.) val.; 3D:
12.15 val.
„Aštuonkojis Dipas” (animacinė komedija, dubl.
liet., V) - 13 (vyks 2, 3 d.), 14.40 val.
„Didžiapėdžio vaikis” (dubl. liet., V) - 2D: 10.20
(vyks 2, 3 d.) val.
„Tėtukas namie 2” (komedija, N-7) - 19.15 (vyks 2,
4-7 d.) val.
„Šešėlių namai” (siaubo trileris, N-13) - 21.40 val.
„Gerumo stebuklas” (drama, N-7) - 15.10 (vyks 2,
3 d.) val.
„Toras. Pasaulių pabaiga” (fantastinis veiksmo,
N-13) - 2D: 17.50 (vyks 2, 3 d.) val.
„Saliut-7” (drama, Rusija, N-13) - 20.50 (vyks 2, 3
d.) val.
„KULTŪROS FABRIKO” KINO SALĖ

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

6 d. 16 val. jaunimas ant karštosios kėdės sodins lietuvių rašytoją, kritiką, vertėją Sigitą Parulskį.
7 d. 16 val. renginys „Kalėdinis Ievos Simonaitytės
knygų aromatas”.

2 d. 12 val. „Mažasis vampyras” (animacinis). 19
val. „Dieviškoji tvarka” (2017 m., Šveicarija, drama,
N-13).
6 d. 19 val. kino klubas„8 1/2”.„Ieškoti Greimo” (dokumentinis, Lietuva, 2017 m., rež. Rytis Zemkauskas).
Dalyvaus režisierius.
7 d. 19 val.„Scanorama”grįžta: „Dede” (Gruzija, Kataras, Airija, Nyderlandai, Kroatija, 2017 m., drama).
8 d. 19 val. „Stebuklas” (rež. Eglė Vertelytė).

Vaikų centras „Gerviukas”, Taikos pr. 81A

Šv. Kalėdų belaukiant organizuojamos kūrybinės-pažintinės edukacijos „Advento vainikas” priešmokyklinėms ir pradinių klasių moksleivių grupėms. Registruotis tel. (8 46) 344604.
Vaikų skyrius, Danės g. 7

Visą gruodžio mėn. teatralizuoti pasakų lagamino
pristatymai„Dangus griūva”ikimokyklinėms, priešmokyklinėms grupėms. Registruotis tel. (8 46) 314719.

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

TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

3 d. parodomosios mokomosios pamokos „Azerbaidžaniečių šokis”. 12 val. vaikų grupė, 13 val. suaugusiųjų grupė. Nemokamai.
9 d. 15 val. paskaita apie baltarusių tradicinę kultūrą
„Šiuolaikinių vestuvių tradicijos ir liaudies kultūra Baltarusijoje”. Nemokamai.

"Vakarų ekspresas" 19
ssLietuvos jūrų muziejuje (Smiltynės g. 3) 16.30 ir
17.30 val. akvariumo atidarymo renginys „Forto fantomas”
- atidaromas atnaujintas Jūrų muziejus-akvariumas, kurio
išsiilgo ne tik klaipėdiečiai, bet ir Lietuvos bei užsienio lankytojai. Po atnaujinimo atsiras tai, ko lig šiol nebuvo, - akrilo
tunelis. Jis bus tik 25 metrų ilgio, bet labai įspūdingas. Tai
bus vienas pagrindinių atsinaujinusio akvariumo traukos
taškų. Didžiajame akvariume neliks anksčiau buvusios stiklo
dekoracijos, primenančios stalaktitą, tačiau įrengtas jūros
dugno interjeras. Žmonės matys ne tik plaukiojančias žuvis,
bet ir tai, kas paprastai guli jūros dugne - nuskendusio laivo
fragmentus, inkaro liekanas. Atnaujintame muziejuje bus
eksponuojama apie 70 egzotiškiausių žuvų ir bestuburių rūšių septyniuose koraliniams rifams skirtuose akvariumuose.
Gruodžio 3-iąją galbūt dar nebus visos ekspozicijos įvairovės, tačiau ji bus pildoma palaipsniui.

TREČIADIENIS,
GRUODŽIO 6 D.

ssI. Simonaitytės bibliotekos

kiemelyje (Herkaus Manto g. 25) 18 val.
- tradicinė Kalėdų eglučių kiemelio įžiebimo
ceremonija. Artėjant gražiausioms metų šventėms, biblioteka ketvirtus metus iš eilės kviečia savo partnerius ir geradarius sukurti mieste kalėdinių eglučių kiemelį. Šiemet kiemelyje
puikuosis rekordinis dalyvių skaičius - per 30
eglučių. Šventę kuria bibliotekos partneriai,
verslo įstaigos, bendruomenės, mokyklos ir kt.
Šventinis kiemelis lauks lankytojų visą mėnesį
ir kvies juos balsuoti už labiausiai patikusias
eglutes, o biblioteka ir rėmėjai jiems ruošia
dovanėles. Eglučių įžiebimo šventėje visus
linksmins Kalėdų Senelio padėjėjai, koncertuos studijos „Grock” perkusininkų grupė, vadovaujama Lino
Švirino. Kalėdinės giesmės, karšta arbata suburs klaipėdiečius į nekasdienišką vakarą.
ssSporto salėje (Taikos pr. 61A) 19 val. Lietuvos rankinio lygos rungtynės: Klaipėdos „Dragūnas” - Kauno
„Granitas-Karys”. Sirgaliai kviečiami palaikyti savo miesto komandą!
ssŽvejų rūmuose 19 val. Mantas - akustinis žiemos
koncertas. „Įsivaizduokite speiguotą žiemos vakarą prie
židinio, jaukiai įsisupus į minkštą pledą su aviečių arbatos puodeliu rankose, gražia muzika ir mielu pokalbiu
su bičiuliu. Tokį šiltą, jaukų, kai ir kūnas, ir siela - visiškai
atsipalaidavę. Štai tokios nuotaikos norėčiau savo akustiniuose žiemos koncertuose”, - sako Mantas. Koncertuose
skambės gražiausių Manto dainų akustinės versijos,
kurias jis sukūrė drauge su gitaristu Domu Bajorūnu.
Per pastaruosius metus dainininkas atrado labai artimą
ir šiltą ryšį su žiūrovais. „Mano noras - ištrinti ribą tarp
„ant scenos” ir „salėje”, sugriauti barjerą tarp dainininko
ir žiūrovo”, - sako atlikėjas. Akustiniame žiemos koncerte
gerbėjų laukia staigmena - širdžiai mielų dainų albumas „Vienas saloje”. Jame - 12 kūrinių: „Šiandien tu man
graži”, „Melagė”, „Ryto durys”, „Drugeliai laisvi”, „Dangus tau dovanojo aukštį” ir kiti.
ss„Kultūros fabriko” kino salėje (Bangų g. 5A) 19 val. kino klube

„8 1/2” kino mėgėjai turės galimybę išvysti Ryčio Zemkausko dokumentinį
filmą „Ieškoti Greimo” (Lietuva, 2017 m.). Filmą pristatys, savo mintimis dalinsis
jo režisierius, žurnalistas, laidų vedėjas, prodiuseris bei rašytojas Rytis Zemkauskas. Pasak R. Zemkausko, „Greimas pilnas prieštaravimų - filme yra labai
daug detalių, tai parodančių. Pavyzdžiui, jam, visą gyvenimą besistengusiam
„vakarietinti ir miestinti” Lietuvą, staiga pasisuka gyventi kaime, ir ne šiaip
troboje, o... pamatysite patys. Mėgstu, kai žiūrovas pats iššifruoja, kodėl viena
ar kita yra rodoma ar sakoma. Tai juk irgi semiotika”.
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ss„Kultūros fabrike” (Bangų g. 5A) 19 val. aktoriaus

Vlado Bagdono naujos kompaktinės plokštelės „Liekantiems būti” pristatymo koncertas. Nors intensyvus meninis
aktoriaus gyvenimas padalintas tarp dviejų šalių - Lietuvos
ir Rusijos (aktorius vaidina Maskvos ir Sankt Peterburgo
teatruose, kviečiamas filmuotis kine), jame visada atsiranda
vietos muzikai. Naujas albumas turi būti įdomus vien tuo,
kad čia skamba išskirtinai tik Vlado Bagdono parašytos
dainos, pasodrintos smuiko, kontraboso, gitaros ir fortepijono garsų. Dainose atsirado naujos temos, pakito stilistika, bet kūrėjo braižas išliko tas pats - atpažįstamas, gilus,
hipnotizuojantis balsas, neįkyriai, jautriai skambanti gitara,
ironiškos ir rimtos, daugiabriaunės dainos-pasakojimai. Toks bus ir koncertas - pokalbis su žiūrovu: įtaigus,
išmintingas, subtilus, melodingas ir viltingas. Koncerte prie aktoriaus prisijungs profesionalūs muzikantai, taip
pat dalyvavę plokštelės įrašuose: Vytautas Mikeliūnas (smuikas) ir Eugenijus Kanevičius (kontrabosas).
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ss„Švyturio” arenoje (Dubysos g. 10) 19 val. Vytau-

KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ
CENTRAS „DANĖ”
Kretingos g. 44

7, 8 d. 9-16 val. atvirų durų diena ir kalėdinė mugė.
Galėsite įsigyti su meile pagamintų rankų darbo kalėdinių suvenyrų, susipažinti su centre vykdoma veikla.

2 d. 19 val. Michael Angelo Batio (JAV) - greičiausias
gitaristas pasaulyje ir dvigubos gitaros kūrėjas.

Parodos

NERINGOJE

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO
PARODŲ RŪMAI

NIDOS KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS
CENTRAS „AGILA”

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

Taikos g. 4, www.visitneringa.com

Veikia parodos: Violetos Bubelytės retrospektyvinė
fotografijų paroda „Savas kūnas”; Kęstučio Šapokos ir Benignos Kasparavičiūtės paroda „Fotosalonas, Musninkų g.”; fotografijos projektas „KITI

6 d. 17 val. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro
Meno kiemo inicijuoto ir įgyvendinto projekto – interaktyvaus žaidimo „Neringos miesto detektyvai”
pristatymas.

to Šiškausko jubiliejinio turo „Gražiausi metai - geriausios
dainos” koncertas. Prieš keturis dešimtmečius profesionalią muzikinę veiklą pradėjęs Vytautas Šiškauskas atliks
garsiausius savo hitus, atnešusius jam tiesiog fenomenalų
populiarumą. Atlikėjui akompanuos VDU styginių orkestras ir profesionali muzikantų grupė. Publikai ruošiamos
ir netikėtos muzikinės staigmenos bei improvizacijos,
kurias dainininkas pristatys kartu su kviestinėmis žvaigždėmis ir kitais atlikėjais. Vytautas Šiškauskas džiaugiasi,
kad sėkminga muzikinė karjera jam leidžia nuolat matyti
daugybę laimingų gerbėjų veidų, girdėti netylančius
aplodismentus, gauti glėbius gėlių ir įgyvendinti savo
kūrybines idėjas. „Visa tai man - tarsi stebuklinga pasaka.
Tikiu, kad jubiliejinis koncertų turas sėkmingai ją pratęs ir netgi pakylės į naują lygį”, - sako dainininkas.
Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių ir „Vakarų ekspreso” archyvo nuotr.

