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ŠEŠTADIENIS, VASARIO 10 D.

ssŽibininkų kaime

(šalia „Atostogų parko”) nuo
14 val. žiemos šventė su
žirgais „Mini Sartai 2018”.
Šeimai skirtame renginyje
pajūrio gyventojai kviečiami aktyviai praleisti laiką
gamtoje ir iš arčiau susipažinti su žirgų sportu. Šventėje lankytojai galės išbandyti pasivažinėjimą žirgų
traukiamomis slidėmis ar
pripučiama čiuožyne. Žolinčių akademijos prezidentė
Danutė Kunčienė svečius
vaišins natūraliomis žolelių
arbatomis bei pasidalins
žiniomis, kokios arbatos naudingiausios žiemą. Nuo žiemiško šaltuko apsisaugoti padės laužas bei karšti
užkandžiai. Organizatoriai kviečia atsivežti ir savo žiemiškoms pramogoms skirtas priemones: slides, roges,
snieglentes ar net keturračius. Visos pramogos nemokamos.

SEKMADIENIS, VASARIO 11 D.

ssŽvejų rūmuose (Taikos pr. 70)

12 val. Keistuolių teatro muzikinis spektaklis žmonėms nuo 6 m. „Bambeklis Bajoras”. Šis spektaklis - režisieriaus Aido
Giniočio spektaklių vaikams trilogijos,
paremtos lietuvių liaudies motyvais,
tęsinys. Prie „Jono Kareivio”, „Mykolo
Žvejo” bei „Juzės Dykaduonio” prisijungia „Bambeklis Bajoras”. Tai istorija apie
ypatingą žmogų su ypatinga pavarde,
tapusia jam likimo ženklu ir nulėmusia
tolesnį gyvenimą. Lietuviškame kaime
gyvenęs iškilus Bajoras vieną dieną
supranta, kad gimtasis kraštas jam
per mažas ir per nykus: nei namai, nei
laukai, nei žmonės nebeatrodo pritinkantys jo bajoriškai kilmei. Belieka vienintelė išeitis - iškeliauti į platųjį
pasaulį ir atrasti sau deramą profesiją. Tik žingsniais išmatavus margą pasaulį ir sugrįžus į lietuviškąją žemę
Bajorui tampa aišku, kad pats bajoriškiausias ir širdžiai mieliausias kraštas yra savame kaime, su savo draugais
bei kaimynais.

ssJono kalne atgims Blynų

laisvalai kio gidas
Šeštadienis 2018 02 10
Dienraščio „Vakarų ekspresas” laisvalaikio priedas. Daugiau

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

11, 25 d. 17 val. Kamerinėje salėje M. M. Matthis
„Labas rytas, pone Triuši” (N-16).
14 d. 18.30 val. Mažojoje salėje E. De Filippo „Kalėdos Kupjelų namuose”.
15 d. 18 val. Didžiojoje salėje A. Juozaičio „Karalienė
Luizė”.
17 d. 14 val. spektaklis-ekskursija apie Klaipėdos
dramos teatrą„Kėdė iš komedijų namo”.
17 d. 18.30 val., 18 d. 17 val. Didžiojoje salėje
premjera - S. Šaltenio„Kalės vaikai”.
Teatro svečiai

14 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje improvizacijos teatras„Kitas kampas” -„Gero humoro dozė”.
15 d. 18 val. Kamerinėje salėje Klaipėdos jaunimo
teatro spektaklis„Žiurkiagalviai”.
17 d. 12 val. Mažojoje salėje šokio spektaklis „Baltoji
lopšinė” + kūrybinės dirbtuvės.
18 d. 12 val. Kamerinėje salėje klounų teatro studijos
„Dulidu” spektaklis „Arklio Dominyko meilė”. 12 val.
Mažojoje salėje Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis
„Grybų karas”.
KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
Vežėjų g. 4, tel. 239932,
www.klaipedosleliuteatras.lt

Vasario 16 d.

Vaikų skyrius, Danės g. 7

10 val. Klaipėdos Evangelikų Baptistų bažnyčioje
(Vytauto g. 38) ekumeninės pamaldos.
10 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6) šv. Mišios už Lietuvą.
11.40 val. eisena nuo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios iki Atgimimo aikštės.
12 val. Atgimimo aikštėje iškilminga Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo rikiuotė ir teatralizuota
šventė„Aš sveikinu visus”.

14 d. 12 val. penktokai rašo diktantą„Rašome Lietuvai be klaidų”.

12.30 val. Laikrodžių muziejaus kiemelyje kariliono
muzikos koncertas.
13 val. Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centre (Dariaus ir Girėno g. 10) tarptautinis rankų lenkimo
turnyras.
13 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžiojo Vandens g. 2) parodos „Nepriklausomybės diena.
Vasario 16-osios minėjimas Klaipėdoje” atidarymas
ir diskusija „1918-ieji Baltijos ir Vidurio Rytų Europos
regione”.
13 val. KU Menų akademijos koncertų salėje (K.
Donelaičio g. 4) vaikų ir jaunimo kolektyvų koncertas
„Mūsų vaikai - tėvynei Lietuvai”.
14 val. K. Donelaičio aikštėje KLAS„Skėčių alėja”. Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis
stalas” dovana miestui.

10 d. 12 val. lėlių spektaklis„Raudonkepuraitė”.
11 d. 11, 12 val. lėlių spektaklis kūdikiams „Sapnų
pasakėlė - diena/naktis”.
15 d. 18, 19 val. spektaklis vaikams„Tėtis ir jūra”.

11 d. 17 val. koncertas „Meilė niekada nesibaigia”.
Nemokamai.
13 d. 18 val. „Domino” teatro komedija „Vyras po
padu”.

10 d. 18 val.„Sfinx Has No Limits VS Pinigautojai”.
11 d. 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro premjera
„Nuogas karalius”. 18 val. „Didysis žodžių fabrikas su
Liudu Mikalausku”.
15 d. 19 val. Abraham Brody koncertas „Pagal pasaulio medį”.
16 d. 12 val. „Šimtmečio programavimo valanda”.
13 val. orientacinės žaidynės „Laisvės troškimas tas
pats”.

ssKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 17 val. rengiama jau trečioji šv. Valentino šventė „Meilė niekada nesi-

KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS

baigia”, nustebinsianti meninių kolektyvų, liudijimų, šokio, dainos, muzikos ir džiaugsmo gausa. Dalyvaus
dainininkė Jurga Šeduikytė, Teodora Morta Staigė (smuikas), Aušra Krasauskaitė, Simonas Laukaitis (šokis),
Angelė Joknytė (vokalas, gitara), Vladas Šličius (klavišiniai), Audra Smilgė (violončelė), Dalia Mackelienė,
Gintautė Kazlauskienė, pantomimos teatras „A”, šokio teatras „Padi Dapi Fish”, Aušros Krasauskaitės baleto
studija. Renginį ves Dalia Kanclerytė, jis nemokamas. Ateikite drauge švęsti meilės!

ANTRADIENIS, VASARIO 13 D.

ss„Kultūros fabrike” (Bangų g. 5A) 18 val. filmo „Herkus Mantas” peržiūra. Klaipėdos valstybinis muzi-

kinis teatras Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga dovanoja galimybę nemokamai pamatyti legendinį
filmą „Herkus Mantas” - 1972 m. Lietuvos kino studijoje režisieriaus Marijono Giedrio sukurtą dviejų serijų
istorinį vaidybinį filmą apie prūsų sukilimo vadą Herkų Mantą. Filmo esmė nusakoma pirmuosiuose titruose:
„Šis filmas - memorialas prūsams, tautai, savo kalba ir kultūra giminingai lietuviams, išnaikintai kryžiuočių
ordino. XIII a. prūsai sukilo, ilgam paralyžiuodami kryžiuočių veržimąsi į rytus, ir krito žūtbūtinėje kovoje,
palikdami pavergėjams savo žemes ir savo vardą...” (Reikia registruotis)

ssŽvejų rūmuose 19 val. teatralizuotas

šokių šou „Aeternum”, atliekamas unikalaus
kolektyvo iš Ispanijos „Los Vivancos”. „Los
Vivancos” - tai broliai, apdovanoti neįtikėtinu talentų deriniu: jie ir šoka, ir dainuoja,
ir groja įvairiais muzikos instrumentais. Jų
fantastiškas temperamentas pribloškia.
Broliai gimė Ispanijoje, Barselonoje. Išgarsėti jiems pavyko dar paauglystėje. Šou
spektaklis „Aeternum” („Amžinybė”), kurį
broliai pristato įvairiose pasaulio šalyse, - tai
šokis, cirkas, teatras. Jame stebuklingai dera
flamenko, šiuolaikinis baletas, akrobatiniai
numeriai ir kovos menai. Spektaklyje gausu
vizualinių efektų ir įdomių sceninių sprendimų. „Aeternum” - tai gėrio ir blogio istorija,
nemirtingumo, kuriuo menas apdovanoja žmogų, metafora. Angelai, demonai, vampyrai, muzika, šokiai,
kova ir magija susijungia didingame vaidinime ir juos įrėmina paslaptinga stebuklų aureole.

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.

23 d. 18.30 val. I a. fojė„Prieš tau užgęstant”. Darynn
Zimmer (sopranas, JAV), Gabrielius Alekna (fortepijonas, Lietuva–JAV).
Kiti renginiai

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

10 d. 17 val. pantomimos teatro„A” premjera - judesio spektaklis„Kvailių laivas”.
11 d. 12 val. Keistuolių teatro spektaklis vaikams
liaudies pasakų motyvais„Bambeklis Bajoras”.
13 d. 19 val. „Los Vivancos” (Ispanija) teatralizuotas
šokio šou„Aeternum”.
14 d. 19 val. Irūna ir Marius Jampolskis. Teatralizuota
dviejų dalių programa„Nepamirštos melodijos”.
15 d. 18 val. A. Orlausko ir R. Šilansko humoro šou
„Sex be tabu”. Atkelta iš 02 08 d.
18 d. 12 val. Jaunimo teatro „Be durų” muzikinis
spektaklis vaikams „Pasaka apie Senbernarą ir katytę
Fėją”.
BENDRUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48, tel. (8 46) 410562,
bendruomene@zvejurumai.lt
Renginiai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

10 d. 13 val. pagyvenusių žmonių klubo „Klaipėda”
koncertas„Minime Tėvynės atkūrimo šimtmetį”.
15 d. 14 val. senjorų šokių kolektyvas „Klaipėdos
zunda” kviečia į koncertą„Mes tikrai mylim Lietuvą”.
RENGINIAI VASARIO 16-AJAI
Vasario 15 d.

15-17 d. 18-23 val. viešosiose erdvėse Klaipėdos
šviesų festivalis.
17 val. Koncertų salėje iškilmingas Vasario 16-osios
minėjimas„Klaipėda Lietuvoje”.

„Karlskronos” biblioteka, Laukininkų g. 50

14 d. 15 val. „Atvirukas Lietuvai”: su vaikais kalbėsime apie Vasario 16–ąją ir piešime atvirukus „Lietuvai”.
Vaikų centras „Pelėdžiukas”, Tilžės g. 11

15 d. 13.30 val. „Švęskime Lietuvos gimtadienį
linksmai ir išradingai!” Pasakos improvizacija ir diskusija apie laisvės suvokimą. Šventę vainikuos trispalvės
gėlių sienelės kūrimas, kurią padovanosime Lietuvai.
Pageidaujantys dalyvauti kitu laiku gali kreiptis tel. (8
46) 256224.
Vaikų centras „Gerviukas”, Taikos pr. 81A

amžiaus Užgavėnių miestelis. Nuo
14 val. kalnelyje vyks ekskursijos
po atkastus ir užkastus objektus,
gatves bei užkaborius. Vyks blynų
amžiaus amatų demonstravimas,
veiks voliojimosi trasa, bendras
dušas, Lašininio ir Kanapinio ringas, bus galima susipažinti su autentiško miestelio herbo plagiatu.
Istorinės atodangos ir tiesioginės
radijo gido transliacijos šventės
dalyvius nukels į neatkasamus
laikus menančias gatveles. Ten
įsikūrę amatų ir gyvenimo būdo
rekonstruktoriai klausytojams ir
lankytojams leis pajusti tikrą Blynų amžiaus taukų kvapo dvasią.
Užgavėnių miestelio atidarymo
kulminacija - 16 val. paminklo „Morė” pagerbimas ugnimi. Ceremonijoje dalyvaus Užgavėnių miestelio
meras Lašininis bei garbingi svečiai - autoriai, rėmėjai, juodieji ir gauruotieji archeologai ir visi, palaikantys
ir nepalaikantys Užgavėnių miestelio išsaugojimo idėją.

Renginiai

laisvalaikio skaitinių - www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/renginiai/

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

13 d. 18 val. SIL - Karaliaus Mindaugo taurė: Klaipėdos „Neptūnas” - Alytaus„Dzūkija”.
14 d. 20 val.„Leon Somov & Jazzu”. Game Over.
16 d. 17 val. Marijonas Mikutavičius. Šventinis koncertas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
„KULTŪROS FABRIKAS”
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

Daržų g. 10

11 d. Jono kalne Užgavėnės - Morės ekskursija. Nuo
14 val. objektų lankymas Užgavėnių miestelyje. 16
val. paminklo„Morė” pagerbimas ugnimi.
19 d. 17.30 val. paskaita „Siuvinėjimas. Mažosios
Lietuvos tautinio kostiumo detalės” (lektorė Elena
Matulionienė).
20 d. 18 val. „Klaipėdos krašto balsai. M. Jankaus ir E.
Jankutės dainos” pasidainavimų vakaras, dedikuotas
valstybės atkūrimo šimtmečiui.

02 16-03 11 d. smulkiosios lietuvių tautosakos varžytuvės 1-4 kl. mokiniams „Kokia galva - tokia kalba”,
skatinančios vaikus kalbėti vaizdinga lietuvių kalba.
Registruotis klasėms tel. (8 46) 344604.
KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25

Visi, mokantys ir mėgstantys vokiečių kalbą bei neabejingi vokiečių kalbai ir kultūrai, kviečiami burtis
į vokiečių kalbos mylėtojų klubą „Sessellesungen” /
„Skaitymai fotelyje”. Pirmasis susitikimas 13 d. 17.30
val. vokiškų leidinių bibliotekoje (III a.). Išankstinė
registracija nereikalinga.
15 d. šimtmečio dūzgės bibliotekoje! 22 val. šokių
vakaras. 0.00 val. pasitinkam šimtmetį su Tautine
giesme. 0.15 val. performansas „Aktas”. 0.30 val.
akcija „Lietuviška knyga pasaulyje”. 0.45 val. akcija
„Žinutė kitam šimtmečiui”.
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B, tel. (8 46) 210283

11 d. 15 val. akcija „Mes - Lietuvos vaikai” atkurtos
Lietuvos 100-mečiui paminėti.
14 d. 16 val. literatūrinis-muzikinis vakaras„Žmogus
- Tauta - Valstybė”, skirtas atkurtos Lietuvos 100-mečiui.
15 d. 16 val. „Pasikalbėkime apie tiesas”. Susitikimas
su Tėvu Olegu.
18 d. 12 val. tradicinė slavų tautų šventė„Maslenica”
(Užgavėnės).
LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS
KLAIPĖDOS PADALINYS
Šviesos g. 3

12 d. 14 val. šventė „Aš čia - gyva”, skirta Lietuvos
100-mečiui.

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

Veikia parodos: Ericho Salomono ir Barbaros
Klemm (Vokietija) fotografijų paroda „Šuolis
laike”; Romualdo Inčirausko kūrybos paroda
„Skulptūra. Tapyba. Tarytum juvelyrika”; galerijos „Meno parkas” (Kaunas) paroda „Ne muziejus...” (visos iki 02 18).
NAUJOJI KLAIPĖDOS GALERIJA
Mados ir verslo centras „Herkaus galerija”,
Herkaus Manto g. 22

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Vaikų centras „Ruoniukas”, Kalnupės g. 13

Suaugusiųjų aptarnavimo ir informacijos skyrius,
Turgaus g. 8

14 d. 17 val. knygos„Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos BEGA istorija” pristatymas.

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

15 d. 20 val. Ramūno Difarto naujo albumo pristatymas.
16 d. 19 val. gitara ir flamenko šokis.
www.visitneringa.com

14 d. 17.30 val. atidaroma fotomenininko Sauliaus
Jokužio nuotraukų paroda „Virpesiai” (veiks iki 03
07).

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

„Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių” (romantinė drama, N-18) - 10.50, 13.20, 15.50, 18.15, 19.25,
20.40, 21.30, 23 (vyks 14 d.) val.

šv. Valentino vakarą kviečia praleisti juokiantis
- žiūrovams pristatys jau kultiniu spektakliu
tapusią „Gero humoro dozę”. „Esame įsitikinę,
jog švenčių proga geriausia dovana yra gera
nuotaika. Todėl visus mylimuosius ir ne tik
kviečiame į spektaklį, kuriame netrūks juoko,
meilės, jaukumo ir daug kitų teigiamų emocijų”,
- sakė teatro aktorius ir vadovas Audrius Bružas.
„Klaipėdoje turime daug teatro ir improvizacijos gerbėjų, kurie mus visada pasitinka labai
šiltai. Todėl čia grįžti visada norisi, o grįžus - gera
lyg namie”, - atviravo teatro meno vadovas
Kirilas Glušajevas. Improvizacijų šou aktoriai
niekada neparuošia iš anksto. Tad ir šį kartą
scenoje jie įgyvendins pačius netikėčiausius žiūrovų ir savo pasiūlymus bei improvizuos kartu su publika.
Tai bus vienintelė, unikali, niekada ir niekur nerodyta „Gero humoro dozė”.

ssŽvejų rūmuose 19 val. du auksinius mikrofonus laimėjęs
ir visų laikų populiariausias duetas - aktorius Marius Jampolskis ir
Irūna sugrįžta su legendinėmis Antano Šabaniausko ir Danieliaus
Dolskio dainomis teatralizuotoje programoje „Nepamirštos melodijos”. Kiekviena 1930-ųjų daina - kaip mažas spektaklis, kuris
nuves į A. Šabaliausko ir D. Dolskio dainų herojų išgyvenimų ir
džiaugsmų sūkurį. Ruošiant šią programą patiems atlikėjams buvo
labai įdomu susipažinti su tų laikų aprangos, elgesio, judesio,
dainavimo stilistika. Ko jie išmoko ir kaip tai pavyko įgyvendinti
scenoje, galės įvertinti ir žiūrivai. Koncerto metu duetas taip pat
pristatys ir naująjį albumą „Nepamirštos melodijos”. Garantuota
gera nuotaika bei nepamirštamas reginys sielai ir akims.

KETVIRTADIENIS, VASARIO 15 D.

ssSenamiestį nušvies Klaipėdos šviesų festivalis. Tris žiemos vakarus vyksiantis festivalis

startuos 18 val., kai Teatro
aikštėje nušvis svarbiausias
šių metų festivalio akcentas - įspūdingi „Šimtmečių
vartai”. Italijos menininkų
projektas centrinę miesto
arteriją - Turgaus gatvę - pavers šviečiančiu stebuklu. Ši
įspūdinga šviesos ir muzikos
sintezė festivalio lankytojus
džiugins viena diena ilgiau
nei kiti festivalio projektai iki sekmadienio. Net keturis
vakarus lankytojus pasitiks
septyni skirtingi šviesos ir
muzikos šou, tarp kurių ir
speciali dedikacija Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Koks kūrinys skambės, kol kas neatskleidžiama, bet jam bus sukurta speciali šviesų scenografija. Festivalio programoje - pora dešimčių intriguojančių
projektų, šviesos instaliacijų, specialiai sukurtų Klaipėdai bei skirtų istoriniam Lietuvos valstybės 100-čiui.
Festivalis lankytojų lauks 18-23 val.

ssLėlių teatre (Vežėjų g. 4) 18 ir 19 val. spektaklis vaikams nuo 4 metų Tuvės Janson apsakymo motyvais „Tėtis ir
jūra”. Šviesa ir violončelė. Šešėlis ir violončelė. Atspindys ir
violončelė. Šiomis priemonėmis kuriamas pasakojimas apie
šeimyną, kuri palieka gimtąjį slėnį ir išvyksta gyventi į tėčio
salą. Naujojoje erdvėje jie stengiasi pradėti gyvenimą iš pradžių. Viskas vyksta anapus tikrovės, tai - sapnas ir fantastika,
šviesa ir lėtumas, kai klampoji per smėlį ir niekur nenueini.
Tėtis toks laimingas, tarsi visą salą laikytų savo letenose. Tai
- pasakojimas apie tėtį ir jo pasaulį, kuriamas pasitelkus pojūčius, šviesas, šešėlius, atspindžius, muziką. Kodėl violončelė?
Sako, jos muzika gydo širdies ligas. Spektaklį kūrė Gintarė Radvilavičiūtė, Renata Kutaitė, Monika Mikalauskaitė, Vytautas
Leistrumas, Tomas Mikalauskas, Karolis Vaičiulis.

Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

Prancūziškų filmų festivalis „Žiemos ekranai”. 10 d. 12
val. „Mergaitė be rankų” (2016 m., N-13); 13.30
val. „Raudonasis ratas” (1970 m., N-13); 16.15 val.
„Mila” (2017 m., N-13). 11 d. 12 val. „Varlių pranašystė” (2001 m., V); 17.30 val. „Ponia Haid” (2017
m., N-13).
10 d. 19 val., 11 d. 15.50 val., 15 d. 18 val. „Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta” (rež. Arūnas Matelis,
dokumentinis, Lietuva, 2017 m., N-7).
12 d. 19 val. „Aš esu Tonia” (biografinė drama, JAV,
2017 m., N-16).
14 d. 19 val. kino klubas „8 1/2”. „Jausmai” (rež. A.
Dausa, A. Griškevičius, 1968 m.). Seansas skirtas Lietuvos šimtmečiui.

Nidos KTIC „Agila”, Taikos g. 4

Pempininkų biblioteka, Taikos pr. 81A

TREČIADIENIS, VASARIO 14 D.

ssDramos teatro Didžiojoje salėje (Teatro g. 2) 18.30 val. improvizacijos teatras „Kitas kampas”

„KULTŪROS FABRIKO” KINO SALĖ

NERINGOJE

10 d. 12 val. šeimų protų mūšis „Tai bent šeimynėlė!” 12 d. 10 val. akcija „Lietuva, Lietuva - tai graži
šalelė!” 13 d. 10 val. viktorina „Labas, Lietuva!”; 16
val. akcija-projektas „Aš ir tu draugaukime kartu”:
vaikų darbelių paroda „Šimtas vaikų širdelių Lietuvai”.
14 d. 15.30 val. meninė instaliacija „Lietuva - mano
širdyje”.
12 d. 15 val. „Dovana Lietuvai iš širdies”. Dalyvauja
bendrijos „Artritas” vokalinis ansamblis „Pušelė”, senjorų šokių kolektyvas„Akredus”, prof. Hektoras Vitkus.
13 d. 17 val. Alfonso Staponkaus knygos„Einu žeme”
pristatymas. Dalyvauja autorius Alfonsas Staponkus,
knygos leidėjas Antanas Stanevičius. Dainuos Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčios choras.

„Dagas iš akmens amžiaus” (dubl. liet., V) - 2D:
10.30, 12.40, 14.50, 17.15 val.
„Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta” (dokumentinis, LT, N-7) - 17.35 val.
„Ledas” (komedija, Rusija, N-13) - 14 d. 19, 21.20 val.
„Pelėdų kalnas” (karinė drama, LT, N-16) - 16 d.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30 val.
„Meilės eliksyras” (premjeros transliacijos iš Niujorko Metropolitano operos įrašas, HD-LIVE, originalo k.,
10 €, trukmė 2.59 val.) - 13 d. 19 val.
„Paryžiaus liepsnos” (tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro, HD-LIVE, 12 €) - 03 04 d. 17 val.
„Aš žvaigždė” (parodijų komedija, LT, N-13) - 10.40,
12.50, 15.05, 17, 19.10 (nevyks 14 d.), 23.50 (vyks 14
d.) val.
„Bėgantis labirintu: vaistai nuo mirties” (veiksmo trileris, N-13) - 15, 18, 20.30, 23.55 (vyks 14 d.)
val.
„Grąžinti nepriklausomybę” (istorinė komedija, LT,
N-13) - 15.40, 19.25 val.
„Klasės susitikimas. Tarp mūsų, berniukų” (komedija, LT, N-16) - 16.20 (nevyks 13 d.), 21.50, 23.59
(vyks 14 d.) val.
„Tri bogatyrya i printsessa Egipta” (originalo k.,
V) - 10.10 (vyks 10, 11 d.), 12 val.
„Trys didvyriai ir Egipto princesė” (dubl. liet., V) 11.20 (nevyks 13 d.) val.
„Vabaliukų istorijos” (animacinis, dubl. liet., V) 10.20 val.
„Džiumandži: sveiki atvykę į džiungles” (fantastinė nuotykių komedija, N-7) - 12.20 val.
„Koko” (animacinis, dubl. liet., V) - 2D: 13.55 val.
„Vandens forma” (mistinė drama, N-16) - 18.40
(vyks 11, 15 d.) val.
„Tamsiausia valanda” (biografinė istorinė drama,
N-16) - 21.40 (vyks 11, 15 d.) val.
„Bulius Ferdinandas” (animacinė komedija, dubl.
liet., V) - 13.10 (nevyks 13 d.) val.
„3 sekundės” (sporto drama, N-7) - 18.40 (vyks 10,
12, 14 d.) val.
„Trys stendai prie Ebingo Misūryje” (kriminalinė
drama, N-16) - 21.40 (vyks 10, 12, 14 d.) val.
„12 stipriausių” (karinis veiksmo, N-13) - 21.20 (nevyks 14 d.) val.

"Vakarų ekspresas" 15

10 d. Neringos meno mokyklos renginys „Gintarinė
žiemužė”. 13 d. aikštelėje šalia „Agilos” Užgavėnių šiupinio šventė. 15 d. 16 val. šalia„Agilos”„Laisvės ąžuolo trispalvė akcija”; 16.30 val.„100 minučių skaitymo”.
16 d. 16.30 val. kolekcijos „Lietuvos kvapas” pristatymas; 17.30 val. Lietuvos spaudos fotografų klubo
paroda „Nepriklausomybės keliais”; 18 val. Klaipėdos
džiazo orkestro ir Neringos meno kolektyvų koncertas
„Laisvės džiazartinė”. 17, 23 d. 18.30 val. festivalio
„Kino pavasaris” repertuaro filmai. 20, 27 d. 17 val.
kūrybinės nėrimo dirbtuvės„Antklodė Europai”.
Preilos-Pervalkos bendruomenės namai, Preilos g. 27

12, 19, 26 d. 19 val. kūrybinės nėrimo dirbtuvės
„Antklodė Europai”. 13 d. Užgavėnių vakaras. 15 d.
18 val. filmas„Įsimylėję Kuršių neriją” (rež. A. Barysas,
2016 m.).

PENKTADIENIS, VASARIO 16 D.

ssPalangoje Vasario 16-oji prasidės
šventiniu bėgimu „Bėgam, kad Lietuva būtų
sveika”. Sportininkai,
11 val. startavę Nepriklausomybės aikštėje,
Vytauto gatve įveiks
atstumą iki Birutės
parko, vėliau Meilės
alėja bei Jūratės gatve
vėl grįš į Nepriklausomybės aikštę. Visą dieną kurorte vyks įvairūs
visai šeimai skirti renginiai – edukaciniai žaidimai, dirbtuvės, parodos, kvies A. Bružo filmo „Istorijos perimetrai” peržiūra, prieš
vidurdienį bus aukojamos šv. Mišios už Lietuvą, 12.30 val. kurorto bažnyčios prisijungs prie akcijos „Varpų
gausmas šimtmečiui”. 14 val. Kurhauze skambės koncertas „Tėvynei giedu naują giesmę” (styginių kvartetas
„Muzicainvivo” bei Palangos kultūros ir jaunimo centro kamerinis choras). 18 val. Koncertų salėje – šventinis
Gala koncertas „Už laisvę”: scenoje pasirodys grupė „Biplan” ir Palangos orkestras. Šventinę dieną užbaigs
muzikinis fejerverkas nuo jūros tilto, jis dangų nušvies 22 val.
ss„Švyturio” arenoje 17 val. šventinį visų laikų savo geriausių dainų koncertą Klaipėdai dovanoja
Marijonas Mikutavičius. Šelmiškas, pasiutęs, kartais atviras iki skausmo, sąžiningas prieš gerbėjus ir save. Jo
koncertuose tvyranti atmosfera - ypatinga. Jo dainos mylimos jaunų ir senų. Ir nėra geresnio būdo atšvęsti
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventę nei garsiai dainuojant kartu su Marijonu „Aš tikrai myliu Lietuvą”
ir „Nors mūsų pasauly tik trys milijonai...” Koncertas tiesiogiai bus transliuojamas Atgimimo aikštėje.
Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” archyvo nuotr.

