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ŠEŠTADIENIS, SAUSIO 13 D.

ssKoncertų salėje (Šaulių g. 36)

18 val. flamenko šokio teatras pristato
naują projektą „Madam”. Šokio spektaklis
pasakoja apie asmens susikurtą pasaulį
ir jo santykį su visuomenės standartais.
Spektaklio choreografė Sandra Domingo
atskleidžia, kad spektaklyje akcentuojami pasirinkimas ir drąsa išsaugoti save
bei saugumas, užtikrintas patogumas
būti minioje. Apie abejingus kasdien matomus veidus ir tikrą jausmų jūrą viduje.
Spektaklyje klasikiniai ir ekspresyvūs
flamenko šokio elementai susipina su
netikėtais ir originaliais sceninės raiškos
būdais. Pasirodymas išsiskiria šokėjų
kuriamų energingų ritmų gausa, išskirtine scenografija ir kūrybišku požiūriu;
čia skamba J. S. Bacho, R. Wagnerio, kitų kompozitorių muzika. Profesionali flamenko šokėja ir choreografė
Sandra Domingo 2015 m. subūrė šokėjų trupę ir įkūrė savo vardo teatrą. Ji Lietuvos ir Latvijos publikai pristatė
debiutinį spektaklį „Karmen: jei Dievas būtų moteris”, 2016 m. - projektą „Fiesta: valgyk, melskis ir mylėk”.

ssDramos teatro Didžiojoje salėje (Teatro g. 2) 18.30 val. Gintaro Grajausko „Mergaitė, kurios bijojo

Dievas”, rež. Jonas Vaitkus. Pagrindinė
pjesės herojė - Marija, pasakojanti
savo nuotykingą ir nuotaikingą gyvenimą. Prisiminimų kaleidoskope
keičiasi personažų galerija, pamažu
įtraukdama žiūrovus į fantasmagorišką „tarsi realybės” atmosferą. Viskas lyg
ir labai realu bei atpažįstama, tačiau ši
realybė - kiek pasislinkusi, prisodrinta
detalių, verčiančių suklusti. Kas iš
tiesų vyksta? Marija - auka ar žudikė?
Ką regime scenoje - vieno pamišimo
istoriją, vartotojiškos visuomenės kritiką, trumpą Lietuvos - postsovietinės
valstybės istorijos kursą? Ko gero, visa
tai kartu - ir šį tą daugiau... Epizodiškai pasirodantis, tačiau „raktinis” pjesės personažas - aviakonstruktorius
Antanas Gustaitis (1898-1941). Jis tarsi lakmuso popierius, leidžiantis gyviesiems pasitikrinti dar išlikusias
savo gyvybės ir tikrumo promiles, vaizduotės ir kūrybos galias.

SEKMADIENIS, SAUSIO 14 D.

ssLėlių teatre (Vežėjų g. 4) 11 ir 12 val. spektaklis kūdi-

kiams nuo 3 mėnesių ir vaikams iki 3 metų „Labas, mažyli!”,
rež. Karolina Jurkštaitė. Šio originalaus, novatoriško spektaklio pagrindas - ne tradicinis draminis siužetas (kūdikiai tiesiog nespėja jo sekti), o muzika, garsas, ritmas, kontrastingos
spalvos, geometrinės figūros, įvairios formos. Tai lavinamasis
formos, ritmo ir spalvų reginys, sukurtas remiantis JAV mokslininko ir pedagogo Gleno Domano metodika, vadovaujantis
pažangiais, netradiciniais vaiko ugdymo, lavinimo būdais. Tai
meninė meditacija, raminanti kūdikius, žadinanti jų vaizduotę, stiprinanti tėvų ir vaiko emocinį ryšį, lavinanti jausmus ir
protą. Spektaklio trukmė 25 minutės.

ssAtgimimo aikštėje ir senamiestyje nuo vidurdienio vyks iškilminga Sporto metų atidarymo

šventė. Teatro aikštėje 12.30 val. pajudės sporto dalyvių eisena. „Biržos tiltas - tiltas į Europą”: ant tilto dalyviai
prisistatys ir perduos vėliavą. Nuo 13 val. Atgimimo aikštėje bus sakomos sveikinimo kalbos, pakelta vėliava,
atneštas olimpinis fakelas, įžiebta simbolinė sporto ugnis. Po to numatytas šventinis koncertas (atlikėjai
Violeta ir Vilius Tarasovai), ugnies šou programa.

ssLaisvės gynėjų dienos bėgimas. Klaipėdos miesto bėgikų klubas „Maratonas” kviečia į tradicinį
Laisvės gynėjų dienos bėgimą. Bėgimo dalyviai gali rinktis šias distancijas:
8 km (startas 13.10 val. nuo Girulių
televizijos bokšto), 3 km (startas apie
13.25 val. nuo Vasaros estrados).
Moksleiviai, senjorai ar kiti, kuriems
pagrindinis nuotolis per ilgas, gali
rinktis trumpesnę distanciją ir startuoti prie Vasaros estrados, prabėgus
pagrindinei bėgikų grupei. Abiejų
distancijų finišas - Atgimimo aikštėje.
8 km distancijos bėgikai bus vežami į
starto vietą užsakytu autobusu 11.30
val. nuo miesto Savivaldybės. Asmenys iki 18 m. turi turėti tėvų/globėjų/
trenerio sutikimą. Daugiau informacijos: www.bekime.lt. Registracija
vykdoma iki sausio 13 d. 21 val.

PIRMADIENIS, SAUSIO 15 D.

ssŽvejų rūmuose (Taikos pr. 70) 18 val.
koncertas Klaipėdos krašto prijungimo prie
Lietuvos 95-osioms metinėms. Koncertuos
Mažosios Lietuvos simfoninis orkestras, diriguojamas Tomo Ambrozaičio. Dalyvauja Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistai R.
Ulteravičiūtė, L. Ramelienė, S. Zonys, M. Rojus,
A. Raulinavičius, D. Kužmarskytė, V. Tarasovas ir
choras. Koncerto vedėjas Šarūnas Juškevičius.
Programoje: St. Šimkaus „Lietuviais esame mes
gimę”, B. Dvariono Dalios arija iš operos „Dalia”
(atlieka L. Ramelienė), B. Dvariono Skudučio
arija iš operos „Dalia” (atl. V. Tarasovas), V. Klovos
Ūdrio daina iš operos „Pilėnai” (atl. S. Zonys),
Mirtos arija iš operos „Pilėnai” (atl. D. Kužmarskytė), G. Kuprevičiaus ištraukos iš operos „Prūsai” (atl. choras, R. Ulteravičiūtė, M. Rojus, D. Kužmarskytė, A.
Raulinavičius). Renginys nemokamas.

laisvalaikio gidas
Šeštadienis 2018 01 13
Dienraščio „Vakarų ekspresas” laisvalaikio priedas. Daugiau laisvalaikio skaitinių - www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/renginiai/

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

13 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje G. Grajausko „Mergaitė, kurios bijojo Dievas”.
14 d. 12 val. Didžiojoje salėje„Dėdės Tito džiazas”.
19 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje M. M. Matthis
„Labas rytas, pone Triuši” (N-16).
26 d. 18.30 val. Mažojoje salėje J. Pulinovič „Elzės
žemė”. Spektaklis skirtas aktorės Marijos Dičpetrytės
atminimui.
Teatro svečiai

13 d. 11, 12, 13 val. Kamerinėje salėje šokio teatro
„Judesio erdvė” šokio ir judesio spektaklis 6-18 mėn.
kūdikiams„Debesų gaudyklė”.
19 d. 12, 18 val. Mažojoje salėje šokio judesio spektaklis visai šeimai pagal H. K. Anderseno pasaką„Mergaitė su degtukais”.
20 d. 11, 12 val. Mažojoje salėje šokio teatro„Judesio
erdvė” šokio ir judesio spektaklis„Debesų gaudyklė”.
21 d. 12 val. Mažojoje salėje Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis„Grybų karas”.
23 d. 10, 11.30 val. šokio teatro„Padi Dapi Fish” teatro laboratorija„VVV + v”.
KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
Vežėjų g. 4, tel. 239932,
www.klaipedosleliuteatras.lt

28 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų” muzikinis
spektaklis vaikams pagal O. Proislerio apysaką „Raganiukė”.
I a. fojė veikia Vyto Karaciejaus fotografijos paroda „Buvimo ženklai”.
KLAIPĖDOS KARILIONAS
Liepų g. 16, Centrinis paštas

Šeštadienį ir sekmadienį bei švenčių dienomis 12 val. kariliono muzikos koncertai. Atlikėjai
Kęstutis Kačinskas ir Stanislovas Žilevičius.
KLAIPĖDOS KRAŠTO DIENOS RENGINIAI
Sausio 14 d.

13 val. ekskursija „Apnuoginta istorija” Klaipėdos
skulptūrų parke. Ved. Sondra Simanaitienė.
Sausio 15 d.

10.30 val. gėlių padėjimas ant Erdmono Simonaičio kapo Joniškės kapinėse. 11 val. gėlių padėjimas
ant Jurgio Lėbarto kapo Joniškės kapinėse.
12 val. žuvusiųjų pagerbimo ceremonija prie
paminklo 1923 m. sukilimo dalyviams Klaipėdos
skulptūrų parke.
12.30 val. Klaipėdos kariliono koncertas.
14 val. atminimo lentos Petrui Tarasenkai atidengimas (KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos
instituto pastatas, Herkaus Manto g. 84).
16 val. renginys „1923 metai Klaipėdoje” Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje.
18 val. Mažosios Lietuvos simfoninio orkestro koncertas Žvejų rūmuose.
8-22 val. šviesų instaliacija prie paminklo vieningai
Lietuvai„Arka”.

14 d. 11, 12 val. spektaklis kūdikiams nuo 3 mėn. ir
vaikams iki 3 m.„Labas, mažyli!”
20 d. 12 val. spektaklis vaikams nuo 3 m. ir paaugliams iki 16 m.„Stebuklingas Pelenės laikas”.
21 d. 12 val. spektaklis vaikams nuo 3 m. ir visai šeimai„Raudonkepuraitė”.

Kiti renginiai

13 d. 18 val. flamenko šokio teatro „Sandra Domingo” šokio spektaklis„Madam”.
16 d. 18 val. „Domino” teatro komedija „Primadonos”.
26 d. 18 val. „Domino” teatro premjera„Kaip atsikratyti draugo?”
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

14 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų” muzikinis
spektaklis vaikams pagal A. Lindgren pasaką „Pepė
Ilgakojinė”.
20 d. 18 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro
opera G. Puccini„Bohema”.
21 d. 13 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro
spektaklis vaikams„Pasaka be pavadinimo”.
22 d. 19 val. Klaipėdos pilies teatro spektaklis L. Zorino „Varšuvos melodija”.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

Tęstiniai praktiniai siuvinėjimo užsiėmimai trečiadieniais 17.30 val. Diržų siuvinėjimas 17, 24, 31 d.
Delmonų siuvinėjimas 02 21, 28 d., 03 07 d. Skarelių
siuvinėjimas 04 04, 11, 18 d. Būtina registracija tel.
(8 46) 310022.
Pasidainavimų vakarai „Klaipėdos krašto balsai”, skirti
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Pristatys
etnomuzikologė doc. dr. Lina Petrošienė. 16 d. 18 val.
Anos Mažeivos (1894-1988) dainos. Dalyvaus folkloro
ansamblis„Kuršių ainiai” ir Tradicinių dainų klubas.
Sausio 16 - vasario 9 d. Užgavėnių persirengėlių
paroda.
Antradieniais 18 val. Tradicinių dainų klubas.
Ketvirtadieniais 18 val. tradicinių šokių klubo „Vožinis”.
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Meno skyrius, J. Janonio g. 9

16 d. 13 val. „Pašauktasis” - dedikacija Vincui Kudirkai: proza, poezija, satyros, prisiminimai.
17 d. 17 val. konkurso „Klaipėdos knyga 2017” atidarymas. Pristatys Klaipėdos Pilies teatro aktoriai Vilija
Gruodytė-Šeputienė ir Ramūnas Šeputis.

18 d. 17 val. konkurso „Klaipėdos knyga 2017” nominantės „Jos didenybė Prūsijos karalienė Luizė Mėmelyje” pristatymas. Renginio svečiai: leidinio autorė
Jovita Saulėnienė, dizainerė Aida Zybartė, Klaipėdos
„Rotary” klubo „Karalienė Luizė” prezidentė Jolanta
Juškevičienė.

KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

19 d. „Dėlionė orkestrui IV”. Klaipėdos kamerinis
orkestras. 8 val. kavos namuose „Kavos architektai”
(Herkaus Manto g. 9); 9 val. I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje (Herkaus Manto g. 25); 12 val. LCC
tarptautiniame universitete (Kretingos g. 36); 16 val.
knygyne „Pegasas” (PC „Akropolis”, Taikos pr. 61); 17
val. sporto ir sveikatingumo klube „Impuls” (Liepų g.
53A). Programa: kamerinių ansamblių pasirodymai.
21 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje (Savanorių g. 4). Programa: orkestro koncertas. Nemokamai.
24 d. 12 ir 18.30 val. koncertas visai šeimai „Žaismingos muzikos orkestras koncertuoja su Mere Popins!” Klaipėdos kamerinis orkestras, Laima Akstinaitė, Evelina Šimelionė, Donatas Želvys, Renata Valčik.
Dalyvauja Edmundas Federavičius (perkusija).
25 d. 18.30 val. „Baltijos laisvė”. Baltijos valstybių
nepriklausomybės 100-mečiui. Lietuvos kamerinis
orkestras, Estijos nacionalinis vyrų choras. Solistai: Ka
Bo Chan (kontratenoras, Honkongas), Valter Soosalu
(tenoras, Estija), Ott Indermitte (baritonas, Estija).

16 d. 18.30 val. Beatos Tiškevič knygos „Vyvenimas”
pristatymas. Nemokamai.
26, 27, 28 d. 17 val. „LT Game Jam 2018 Klaipėda”.
Didžiausias žaidimų kūrimo maratonas Baltijos šalyse.
Nemokamai. www.2018gamejam.lt
26 d. 19 val. šokio spektaklis„Aside”.

Suaugusiųjų aptarnavimo ir informacijos skyrius,
Turgaus g. 8

Renginiai
Šaulių g. 36, tel. (8 46) 410566,
www.koncertusale.lt, „Bilietai.LT”.
Taikomos 50 proc. nuolaidos studentams,
moksleiviams, senjorams, neįgaliesiems.
Koncerto dieną nuolaidos netaikomos.

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

Sausio 16 d.

13 val. ekskursija „Apnuoginta istorija” Klaipėdos
skulptūrų parke.
Sausio 19-20 d.

Tradicinis naktinis žygis „Klaipėdos sukilimo dalyvių
keliais”. 20 d. 1.30-3 val. naktinio žygio dalyvių sutikimas Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje.
Registracija į ekskursijas el. p. skulpturu.parkas@
mlimuziejus.lt
BENDRUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48, tel. (8 46) 410562,
bendruomene@zvejurumai.lt

18 d. 11 val. Lietuvos pensininkų susivienijimo organizuojama konferencija-diskusija „Patriotizmas.
Pilietiškumas. Visuomeniškumas”. Dalyvauja Seimo
narė Aušra Maldeikienė. Nemokamai.
19 d. 16 val. mėgėjų meno kolektyvų koncertas
„Meilė gimtinei, jūrai, motulei”. Nemokamai.
RENGINIAI SAUSIO 13-AJAI LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI

13, 14 d. Pasaulio rankinio čempionato atranka.
13 d. 15.30 val. Izraelis - Latvija; 18 val. Lietuva
- Gruzija. 14 d. 14.30 val. Izraelis - Gruzija; 17 val.
Lietuva - Latvija.
20 d. 10-14 val. Uodo šeimos turgelis. www.seimosturgelis.lt.
21 d. 17.20 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas” - Kauno„Žalgiris”.
23 d. 19 val. FIBA čempionų lygos rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas” - Capo d’Orlando „SikeliArchivi”
(Italija).

„Aukšta klasė 3” (muzikinė komedija, N-13) 16.35 val.
„3 sekundės” (sporto drama, N-17) - 18.05, 21
val.
„Stalino mirtis” (biografinė drama, komedija,
N-16) - 21.15 val.
„Slaptas keleivis” (mistinė kriminalinė drama,
N-13) - 18.50 val.
„Močiute, guten Tag!” (LT, dokumentinis, V) - 14
(nevyks 13 d.), 13.50 (vyks 13 d.) val. 13 d. 13.50 val.
susitikimas su kūrybine grupe.
„Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių” (drama,
trileris, N-18) - 02 06 d. 21 val.
„Toska” (tiesioginės premjeros transliacijos įrašas
iš Niujorko Metropolitano operos, HD-LIVE, trukmė
2.55 val., 10 €) - 30 d. 19.55 val.
„Romeo ir Džiuljeta” (tiesioginė transliacija iš
Maskvos Didžiojo teatro, HD-LIVE, 12 €) - 21 d. 17
val.
Daugiau repertuarinių filmų - www.forumcinemas.
lt
„KULTŪROS FABRIKO” KINO SALĖ
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

Kino klubas „8 1/2”. 17 d. 19 val. „Roma, atviras
miestas” (1945 m., rež. Roberto Rossellini). 24
d. 19 val. „Sala” (2006 m., rež. Pavel Lugin). 31
d. 19 val. „Dievo rūstybė” (1972 m., rež. Werner
Herzog).

Muziejai
MAŽOSIOS LIETUVOS
ISTORIJOS MUZIEJUS
15 d. 16 val. renginys „1923 metai Klaipėdoje”.
Klaipėdos krašto sukilimo rengėjų bei dalyvių prisiminimai; dokumentinio filmo „Klaipėdos atvadavimas” peržiūra; paroda „Kova dėl Klaipėdos - įvykiai
ir žmonės” (veiks iki 02 10).

Vaikų centras „Ruoniukas”, Kalnupės g. 13

Sausio mėn. teatralizuoti pasakų lagamino „Ropė”
pristatymai ikimokyklinėms grupėms. Registruotis tel.
(8 46) 366542.
Pempininkų biblioteka, Taikos pr. 81A

24 d. 17 val. konkurso „Klaipėdos knyga 2017” nominantės, Konstantino Bružo knygos „Apie tai, kas
neturi išnykti: XIX a. pabaigos – XX a. 8 dešimtmečio
etnografinė Žemaitijos apylinkių medžiaga” pristatymas. Dalyvauja knygos sudarytojas prof. dr. Rimantas
Balsys.
27 d. 15 val. susitikimas su asmenine trenere, mitybos specialiste Rūta Beišyte-Aminova, jos knygos
„Ideali figūra” pristatymas.
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
13 d. 14 val. renginys„Draugų būryje”. Su kvietimais.
17 d. 17 val. atidaroma paroda „Markas Šagalas.
Pradžia”, skirta dailininko 130-osioms gimimo metinėms. Nemokamai.

„ŠVYTURIO” ARENA

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

18 d. 11 val. 2017 metų lietuvių rašytojų knygų vaikams penketuko pristatymas.
Sausio mėn. teatralizuoti pasakų lagamino „Dangus
griūva” pristatymai ikimokyklinėms grupėms. Registruotis tel. (8 46) 314719.

Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje (Savanorių g. 4)
18 val. šv. Mišios už Sausio 13-osios gynėjus. 18.45
val. Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija”
koncertas.

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

Kinas

Didžioji Vandens g. 2

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

13 val. tradicinis bėgimas „Laisvės gynėjų kelias”
nuo Girulių televizijos bokšto iki Atgimimo aikštės.
Sporto metų Klaipėdoje atidarymas.

Veikia Artūro Kavaliausko tapybos darbų paroda
„Laiškai Dievui” (iki 01 17).

Vaikų skyrius, Danės g. 7

Sausio 13 d.

Sausio 14 d.

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

LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS

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

Veikia parodos: Klaipėdos Adomo Brako dailės
mokyklos mokinių 2017 m. diplominių darbų
paroda (iki 01 22); Sofijos Kanaverskytės tekstilės darbų paroda„Lietuvos didieji”, skirta Lietuvos
atkūrimo 100-mečiui (iki 01 28).
LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS
Smiltynės g. 3, tel. (8 46) 492250, 8 698 37299,
el. p. ljm@muziejus.lt, www.muziejus.lt

Delfinų ir Kalifornijos jūrų liūtų pasirodymai sausį:
penktadienį-sekmadienį 12, 15 val.

NERINGOJE
www.visitneringa.lt
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ANTRADIENIS, SAUSIO 16 D.

ss„Kultūros fabrike” (Bangų g. 5A)

18.30 val. pirmosios Beatos Tiškevič knygos
„Vyvenimas” pristatymas. Tai jausminga aktorės,
televizijos ir radijo laidų vedėjos, straipsnių
autorės, socialinių projektų kūrėjos Beatos
Tiškevič memuarų knyga, kurioje ji atskleidžia
niekur nepasakotas istorijas apie skaudžias
vaikystės patirtis, pirmuosius darbus, nedrąsius žingsnelius televizijoje, sunkias skyrybas
ir tai, ko šie geri ir blogi išgyvenimai išmokė ir
ką padėjo suprasti. „Ši knyga ne tik apie mane.
Ji - ir apie tave, jeigu tau bent kartą teko skirtis
su mylimu žmogumi ir tuomet tu pagalvojai,
kad čia gyvenimas ir baigsis. Ji - apie tave, jeigu
kartais užplūsta mintys, kad tave, mažą vaiką,
per menkai mylėjo. Jeigu tau yra tekę glostyti jau atšalusią artimo žmogaus ranką. Jeigu gyvenimas buvo tave
užsupęs taip, kad norėjai išlipti. Tikiuosi, kad mano atvirumas nušvies kelią ir jums”, - sako Beata. Pristatymo
metu galėsite įsigyti knygą bei gauti autorės autografą. Renginys nemokamas.

ssKoncertų salėje 18 val. „Domino” teatro

komedija „Primadonos”, rež. Olegas Šapošnikovas.
Du draugai - aktoriai Džekas ir Leo - jau senokai
niekaip neužkariauja nei didžiųjų scenų, nei žiūrovų širdžių. Nusivylę tolstančia pripažintų aktorių
iliuzija, bičiuliai nusprendžia imtis naujo plano.
Netikėtai vaikinus pasiekia žinia, kad JAV gyvenanti
pasiturinti dama nemenką palikimą ketina užrašyti
seniai nematytiems sūnėnams iš Anglijos, jei tik jie
spės atvykti su ja atsisveikinti. Tačiau šioje istorijoje
pinkles rezga ne tik Džekas su Leo, bet ir pats likimas... Spektaklyje vaidina Eimutis Kvoščiauskas,
Mantas Stonkus, Šarūnas Banevičius, Sakalas Uždavinys, Mantas Vaitiekūnas, Mindaugas Capas, Jovita
Balčiūnaitė, Austėja Lukaitė, Jonas Braškys.

PENKTADIENIS, SAUSIO 19 D.

ssKlaipėdos kamerinio orkestro programa „Dėlionė orkestrui IV”. Programa šįkart bus

labai neįprasta: visų pirma tuo, kad trumpi šios programos koncertai vyks visą dieną skirtingu laiku įvairiose
miesto erdvėse. Orkestro kamerinių ansamblių pasirodymai numatyti kavos namuose „Kavos architektai” (8
val.), I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje (9 val.), LCC tarptautiniame universitete (12 val.), sporto ir sveikatingumo klube „Impuls” (17 val.), knygyne „Pegasas” (PC „Akropolis”, 16 val.), o Šv. Pranciškaus Asyžiečio
koplyčioje susirinks ir koncertuos visas orkestras. Meno vadovo Mindaugo Bačkaus iniciatyva orkestro dėlionė
skambės nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro ten, kur nesitikėtum ją išgirsti. Taip tikimasi telkti bendruomenę,
muzikos gerbėjus ir surinkti orkestro dėlionę kartu su klausytojais.

ssDramos teatro Mažojoje salėje 12 ir 18 val. šokio ir judesio spektaklis visai šeimai pagal H. K.

Anderseno pasaką „Mergaitė su degtukais”. Ši Hanso Kristiano Andersano
pasaka ne kartą skaityta ir girdėta. Nesvarbu, kokio amžiaus būtum, nesvarbu, kiek kartų girdėjai, ši istorija vis tiek
kelia didelį liūdesį, daugybę klausimų
ir verčia mąstyti. Šiame kūrinyje kalbama aktualiomis temomis: nepriteklius
šeimoje, žmonių abejingumas kito
nelaimei ir sumaterialėjusi visuomenė,
mirties ir pomirtinis pasaulis. Kartais
realybę sunku suvokti net suaugusiam
žmogui, tačiau kaip tai paaiškinti vaikui? Talentingų kūrėjų grupė sujungė
jėgas ir šį dramatišką kūrinį perteiks
šokio kalba. Spektaklyje susipins baleto, šiuolaikinio šokio, vaidybos bei jausmų paletė, ją perteiks jaunoji
šokėjų karta - šokių studijos „Judesio erdvė” vaikai. Užduokite sau nepatogius klausimus, raskite atsakymus,
pažadinkite savo širdyse gerumą ir atjautą, mokykite to savo vaikus, ir niekada nelikite abejingi... Spektaklio
režisierė Justina Jukonytė, muzikos autorius Kristijonas Lučinskas.

ssTradicinis pėsčiųjų naktinis žygis „Klaipėdos sukilėlių keliais”. Lietuvos kariuo-

menės kūrėjų savanorių sąjungos Klaipėdos skyrius kartu su Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (jūros) šaulių
3-iąja rinktine kviečia visus karius ir šalies piliečius aktyviai dalyvauti žygyje, skirtame Lietuvos kariuomenės
100-mečiui. Žygio dalyviai turės įveikti 25 kilometrų atstumą iš Palangos į Klaipėdą 1923 m. Klaipėdos sukilimo
dalyvių keliu. Keliaudami susipažinsite su Palangos miesto ir Klaipėdos rajono gyvenvietėmis bei istorinėmis
ir gamtos vietomis. Žygis prasidės 22 val. iš Palangos sporto centro (Sporto g. 3), pabaiga numatoma apie
6 val. ryto Butigeidžio dragūnų motorizuotųjų pėstininkų bataliono teritorijoje (Liepojos g. 5, Klaipėda).
Dalyvio starto mokestis 3 €, jauniesiems šauliams 1 €. Registracija prasidės 18 val. Palangos sporto centre,
išankstinė komandų registracija - el. p. zygis1923@gmail.com, atsiunčiant užpildytą paraišką.

Preilos-Pervalkos bendruomenės namai, Preilos g. 27

13 d. 17 val. Viganto Giedraičio debiutinio fotoalbumo „Tarp vėjų ir vandenų” pristatymas ir parodos
atidarymas.
Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos
bažnyčia, Taikos g. 17

Neufeldo auditorija, Kretingos g. 36

21 d. 18 val. režisieriaus Audriaus Stonio dokumentinių filmų peržiūra: „Atverti duris ateinančiam” (1989
m., apie Tėvą Stanislovą); „Antigravitacija” (1995 m.),
„Avinėlio vartai” (2014 m.). Vakaro svečiai Adrius Stonys ir br. Gediminas Numgaudis OFM.

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

Veikia parodos: šiuolaikinio Japonijos ir Lietuvos
medžio raižinių paroda „Medžio raižinio efektas”; Mykolės tapybos darbų paroda „Gamtovaizdis” ir Sonatos Žiži kūrybos paroda „Faktūros.
Jūra. Krantas. Miškas” (iki 01 14).

13 d. 18.30 val. Klaipėdos kamerinio orkestro koncertas, skirtas Laisvės gynėjų dienai.
Nidos KTIC „Agila”, Taikos g. 4

Kino salėje festivalio „Kino pavasaris” filmai. 19 d.
18.30 val. „Karas”. 20 d. 18.30 val. „Bėgam iš Berlyno”. 26 d. 18.30 val. „Tarp mūsų”. 27 d. 18.30 val.
„Antra mama”.

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” archyvo nuotr.

