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ŠEŠTADIENIS, KOVO 10 D.

ssŽvejų rūmuose (Taikos pr. 70) 16 val. vyks tradicinė, jau 10-oji, tautinių šokių kolektyvų šventė „Gin-

taro laše mano
Lietuva”, skirta
Lietuvos Ne priklausomybės atkūrimo
dienai. Šventės iniciatorius
- Žvejų rūmų
tautinių šokių
kolektyvas
„Vėtra” (meno
vadovas Vilius
Šleinius) - kaskart pasikviečia draugų iš
įvairių Lietuvos regionų ar užsienio. Šokio sūkuryje sukasi ir mažiausi, ir vyresni liaudiško šokio puoselėtojai.
Šiemet šventėje kartu su „Vėtra” dalyvaus Gargždų kultūros centro vaikų šokių studija „Trepsiukas”, Jurbarko
kultūros centro liaudiškų šokių studija „Nemunėlis”, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro vaikų šokių
ansamblis „Vijurkas”, Prienų r. Balbieriškio seniūnijos tautinių šokių kolektyvas „Ringis” ir Klaipėdos Jeronimo
Kačinsko muzikos mokyklos šokio ugdymo skyriaus šokėjai. Žiūrovai, pasipuošę tautiniu kostiumu, į šventę
bus įleidžiami nemokamai (bilieto kaina 2 €).

ssKlaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) 17 val. vyks 12-ąjį kartą rengto projekto „Misija
Sibiras’17” pristatymas, dokumentinio filmo „Misija Sibiras’17” - dainuojanti ekspedicija” premjera bei susitikimas su ekspedicijos dalyviais. 2017 m. „Misija Sibiras” ekspedicijos dalyviai vyko į Irkutsko sritį (joje pagal
plotą tilptų 12 Lietuvų). Buvo tvarkomos lietuvių amžinojo poilsio vietos Tulūno bei Nižneudinsko rajonuose:
sutvarkytos devynios skirtingos kapinės - Gadalėjaus, Tulūno, Javdokimovo, Algatujaus, Soloncų, Kamenkos,
Bogotyriaus, Porogo bei Viesiolyj. Dvi savaites trukusioje ekspedicijoje 16 žmonių komanda savo rankomis į
dangų kėlė kryžius, susitiko su Sibire tebegyvenančiais lietuviais bei jų artimaisiais ir ieškojo lietuvybės ten,
kur žmogus nebuvo įžengęs keliasdešimt metų. Renginys nemokamas.

SEKMADIENIS, KOVO 11 D.

ssKlaipėdos senamiestis taps

galerija po atviru dangumi. Nuo 10 iki
16 val. Turgaus ir Tiltų gatvėse veiks
vaikų piešinių paroda „Nupieškime
Valstybės atkūrimo šimtmetį švenčiančią Klaipėdą”. Tradiciškai jau penktus
metus uostamiesčio vaikai yra kviečiami
dalyvauti piešinių konkurse-parodoje,
skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimui. Pernai senamiestyje ant
virvių buvo iškabinta daugiau nei 6000
piešinių, konkurse dalyvavo per 100 ugdymo įstaigų. Konkurso nugalėtojai bus
skelbiami ir apdovanojimai teikiami 12
val. Lietuvos verslo kolegijos aktų salėje
(Turgaus g. 21).

ssGargžduose rengiama akcija Nepriklausomybės atkūrimo dienai ir Lietuvos atkūrimo šimtmečiui gargždiškiai ir miesto svečiai kviečiami išskleisti 250 m ilgio valstybės vėliavą. Dalyviai turėtų rinktis prie
Gargždų autobusų stoties 10.45 val., eisenos pradžia 11.15 val. Vėliava bus nešama Klaipėdos gatve nuo
stoties iki Kvietinių gatvės. Skverelyje prie knygyno visų lauks karšta arbata ir kava.

ssAtgimimo aikštėje įkurta scena nuo 12 val. bus atiduota
jaunimui. Žvejų rūmų iniciatyva
buvo paskelbta pilietinė-kūrybinė
akcija „Aš tavo laisvė” - Klaipėdos
moksleiviai kūrė šventinius pasirodymus, dedikuotus iškilioms
Lietuvos valstybės datoms. Geriausius jų pamatysite šventiniame koncerte. Dalyvaus kūrybiniai
kolektyvai iš Klaipėdos Vytauto
Didžiojo gimnazijos, Simono
Dacho progimnazijos, Stasio Šimkaus konservatorijos, „Medeinės”
ir „Litorinos” mokyklų, Klaipėdos
vaikų laisvalaikio centro, VšĮ „Edukateka” ir Klaipėdos karalienės
Luizės jaunimo centro. Jaunimo
programą paįvairins profesionaliai džiazuojantis ir svinguojantis kolektyvas „Svingu Lingu”. Renginį vainikuos
ekstremalus dviračių šou „Greentrials” (Latvija).
ss„Švyturio” arenoje (Dubysos g. 10) 17 val. šventinis koncertas, kuriame sulauksime ir svečių iš

kaimyninių šalių. Klaipėdos publikai koncertuos electronic-pop atlikėjas Noep (Estija) ir indie-rock grupė
„Carnival Youth” (Latvija). Lietuvai šiame koncerte atstovaus „Kiti kambariai” (buvę grupės „Foje” muzikantai
su vokalistu Žilvinu Sebeika) ir Saulius Prūsaitis. Šviesų šou dovanos šiuo metu Londone reziduojanti ukrainiečių trupė „Light Balance”, savo pasirodymams naudojanti neoninius ir LED šou elementus su akrobatika
bei choreografija. Po koncerto prie arenos savo šou pakartos latvių dviračių šou „Greentrials”.

ssKlaipėdos dramos teatre

(Teatro g. 2) 19 val. koncertuos Vilniaus
styginių kvintetas „Intermezzo”, atlikėjas
iš Šveicarijos Bruno Bieri, jaunieji pianistai Skaistė Kašėtaitė ir Lina Žutautaitė
(LMTA), Pijus Pirogovas (Šilutės meno
mokykla), Milda Daunoraitė (The Purcell
School). Renginio vedėjas Viktoras Gerulaitis. Jaunatviška ir naujas tradicijas
kurianti Kovo 11-oji prieš dvejus metus
Klaipėdai padovanojo „Laukiančio bilieto” idėją - labdaringą išskirtinės muzikos
koncertą „Nubusk pasikeitęs”, kuriame
pristatoma laukiančio bilieto idėja, o visi
koncertui paaukoti pinigai tampa „laukiančiais bilietais”. Jie suteikia teisę jaunimui iki 18 metų nemokamai
lankyti kultūrinius renginius. Premkite projektą 20 € ir jums bus padovanotas vienas bilietas į koncertą.
Aukoti galima VšĮ „Klaipėdos šventės” biure (Turgaus g. 22-8). Inf. tel. 8 698 16053.
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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

10 d. 14 val. spektaklis-ekskursija apie Klaipėdos
dramos teatrą„Kėdė iš komedijų namo”.
13, 30 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje M. M. Matthis
„Labas rytas, pone Triuši!”
17, 18, 24 d. 12 val. Didžiojoje salėje premjera spektaklis visai šeimai„Pūkuotuko pasaulis”.
21 d. 18.30 val. Mažojoje salėje J. Pulinovič „Elzės
žemė”.
22 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje A. Stasiuk „Naktis”
(N-16).
Teatro svečiai

18 d. 12 val. Kamerinėje salėje klounų teatro studijos
„Dulidu” spektaklis„Nojaus laivas”.
20 d. 11 val. Didžiojoje salėje Klaipėdos valstybinio
muzikinio teatro šokio spektaklis „Ten, kur gyvena
pabaisos”.
20 d. 19 val. Kamerinėje salėje Klaipėdos jaunimo
teatro spektaklis„Žiurkiagalviai”.
KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
Vežėjų g. 4, tel. 239932,
www.klaipedosleliuteatras.lt

10 d. 12 val. spektaklis vaikams nuo 3 m. ir visai šeimai„Raudonkepuraitė”.
11 d. 12 val. spektaklis visai šeimai „Vyštytė ir gaidelis”.
17 d. 12 val. spektaklis visai šeimai„Mama”.
18 d. 11 ir 12 val. spektaklis kūdikiams nuo 2 mėn. ir
vaikams iki 3 m.„Sapnų pasakėlė - vandenynas”.

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. 18.30 val. „Klasikos ir egzotikos banga”. Klaipėdos kamerinis orkestras. Solistas ir kviestinis koncertmeisteris Frank Stadler (smuikas, Austrija), solistė
Tomoko Kiba (sho, Japonija).
15 d. 18.30 val. I a. fojė „Ką kalba kanklės?” Aistė
Bružaitė (kanklės). Dalyvauja Agnė Stančikaitė (sopranas), Jolita Matkienė (kanklės).
21 d. 18.30 val. I a. fojė „Vario tiltai”. Klaipėdos brass
kvintetas. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos brass
ansamblis.

16 d. 19 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro
opera„Prūsai”.
18 d. 13 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro
opera„Bulvinė pasaka”.
I a. fojė veikia Vyto Karaciejaus fotografijų 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.
Kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį 17
val. šokių vakarai senjorams.
KU MENŲ AKADEMIJOS KONCERTŲ SALĖ
K. Donelaičio g. 4

17 d. 18 val. koncertas „Smuiko trelės”. Smuikininkė
Lina Marija Domarkaitė, pianistė Aušra Vaitkutė. Ves
muzikologė prof. Daiva Kšanienė. Nemokamai.
„ŠVYTURIO” ARENA
Dubysos g. 10, www.svyturioarena.lt, „Bilietai.LT”

10 d. 17 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas” Prienų-Birštono„Vytautas”.
16 d. 19 val. miuziklas„Paryžiaus katedra”.
17 d. 13 val. miuziklas „Kakės Makės gimtadienis”.
19 val. Edmundo Kučinsko šou.
18 d. 19 val. Filipo Kirkorovo koncertinis turas.
„KULTŪROS FABRIKAS”
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

10 d. 12 val. konkursas„Baleto pavasaris”.
12-17 d. festivalis „Jauno teatro dienos”. 12 d. 19
val. „Tango” ir „Koncertas”. 14 d. 19 val. „Žvėriška
meilė” (rež. Marcis Lacis, Latvija). 16 d. 19 val. „Keturi”(rež. K. Gudmonaitė). 17 d. 12 val. „Kaip išsiugdyti
kūrybiškumą”; 14 val. trumpo metro filmai; 18 val.
„B ir B dialogas” (choreografės ir atlikėjos G. Grinevičiūtė ir A. Lisičkinaitė); 21 val. „Garbanoto bosisto”
koncertas.
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

10 d. 17 val. dokumentinio filmo „Misija Sibiras 17”
premjera ir susitikimas su ekspedicijos dalyviais.
12 d. 17.30 val. atidaroma Irenos Kvedarienės
medžio raižinių paroda „Metų rievės” (veiks iki 04
13).

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

10 d. 16 val. tautinių šokių kolektyvų šventė„Gintaro
laše mano Lietuva”. Bilietai 2 €, Tiketa ir teatrai.lt (pasipuošus tautiniu kostiumu - įėjimas nemokamas).
11 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų” muzikinis
spektaklis vaikams pagal O. Proislerio apysaką „Raganiukė”.
12 d. 19 val. Rusijos teatro ir kino žvaigždės.
G. Kanino avantiūrinė komedija„Ledi”.
13 d. 16 val. Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų koncertas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai „Praeitis augina ateitį: vedu tave per gimtąją žemę”.
14, 15 d. 19 val. Klaipėdos pilies teatro premjera R.
Šavelio monodrama„Fabijonas”.

Pempininkų biblioteka, Taikos pr. 81A

Nuo 13 d. nemokami elektroninių paslaugų mokymai gyventojams. Registracija tel. (8 46) 346301.
Meno skyrius, J. Janonio g. 9

15 d. 17.30 val. svetainėje„Po toršeru”- poetė Gerda
Jankevičiūtė.
Suaugusiųjų aptarnavimo ir informacijos skyrius,
Turgaus g. 8

16 d. 13 val. projekto „Dideli maži ekranai. Medijų
raštingumas Lietuvos mokyklose” kūrybinių darbų
pristatymas.
Kalnupės biblioteka, Kalnupės g. 13

15 d. 18 val. Vydūno gimtadienio minėjimas-diskusija„Dovana Vydūnui”.
16 d. 16 val. meistriškumo klasė„Velykų belaukiant”.
Kursime dekoracijas iš ekologiškų medžiagų (gofro
kartono). Registruotis tel. (8 46) 366542. Nemokamai.
Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

22 d. 17.30 val. „Karjeros akademijos” rengiamas
haiku poezijos vakaras suaugusiems, jaunimui ir
vaikams: profesionalai skaitys mokinių poeziją, vaikai mokys greitai ir be kūrybinių kančių kurti haiku
eilėraščius. Visiems bus išduoti dalyvio pažymėjimai.
Registruotis el. p. vida.dauksiene@gmail.com, tel. 8
657 92407.
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

10 d. 15 val. Ukrainiečių kultūros dienų atidarymas.
Tradicinis vakaras, skirtas T. Ševčenkos kūrybai. Nemokamai.
15 d. 17 val. literatų klubo „Aplinka” rengiamas
literatūrinis-muzikinis vakaras „Meilės poezija”. Nemokamai.
17 d. 16 val. azerbaidžaniečių nacionalinė šventė
„Novruz Bairam”. Su kvietimais.
18 d. 16 val. atidaroma baltarusių dailininkų
paroda, skirta atkurtos Lietuvos 100-mečiui. Nemokamai.

Kovo 11 d.

14 d. 18 val. komedija„Du vyrai geriau”.
16 d. 18 val. flamenko šokio teatras „Sandra Domingo”. Šokio spektaklis„Svajonės”.
17 d. 19 val. Monika Pundziūtė-Monique. Akustinis
koncertas.
Veikia Romos Kačinskaitės-Romėnės tapybos
darbų paroda.
Liepų g. 16, Centrinis paštas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

RENGINIAI LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI

Kiti renginiai

KLAIPĖDOS KARILIONAS

15 d. 18 val. Konferencijų salėje poezijos ir muzikos
valanda „Suokalbissuokalbis”. Gros, dainuos Jonas
Baltokas, eiles skaitys Edita Miravičiūtė.
16 d. 17 val. Konferencijų salėje paskaita „Prūsijos
karalienė Luizė ir imperatorius Napoleonas: legendos
ir tikrovė”.
16 d. 18 val. Renginių salėje Vytauto Radžvilo knygos„Kiek kartų gali atgimti tauta?” pristatymas.

Antradieniais 18 val. Tradicinių dainų klubas.
Ketvirtadieniais 18 val. tradicinių šokių klubo
„Vožinis”.
Projekto „Mažosios Lietuvos amatystė” edukaciniai
užsiėmimai: 13, 20 d., antradieniais, 17.30 val.
sodų rišimas iš nendrių (dviejų dienų). 17, 24 d.,
šeštadieniais, 10 ir 13 val. margučių marginimas.
Registracija, inf. tel. (8 46) 310022.

10-16 val. Turgaus ir Tiltų g. vaikų piešinių paroda
„Nupieškime valstybės atkūrimo 100-metį švenčiančią Klaipėdą”.
10 val. Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje šv. Mišios
„Už Tėvynę”. Po mišių (apie 11.20 val.) šventinė eisena
nuo bažnyčios iki Atgimimo aikštės.
11 val. Lėbartų kapinėse gėlių dėjimas ant Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signataro, Klaipėdos garbės
piliečio Alfonso Žalio kapo.
12 val. Atgimimo a. jaunimo pilietinė akcija „Aš tavo
Laisvė”.
17 val. „Švyturio” arenoje šventinis koncertas.
19 val. Dramos teatre labdaros koncertas „Nubusk
pasikeitęs”.
Kovo 13 d.

16 val. Žvejų rūmuose Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų koncertas „Praeitis augina ateitį: vedu tave per
gimtąją žemę”.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Parodos

Herkaus Manto g. 25

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO
PARODŲ RŪMAI

12 d. 12 val. bibliotekos kiemelyje laiko kapsulės
įleidimo į žemę ceremonija. Visą mėnesį bibliotekoje
žmonės galėjo rašyti mintis ir linkėjimus būsimiems
2118 m. gyventojams. Kapsulė bus įleista prie bibliotekos kieme augančio klevo.
14 d. 17.30 val. Konferencijų salėje skambės gražiausi posmai ir muzika Lietuvai. Rengia Lietuvos
specialiosios kūrybos draugija„Guboja”.
15 d. 17 val. Galerijoje 3A atidaroma fotografo Stasio Paškevičiaus paroda „Birutė”.
15 d. 17.30 val. Edukacinėje erdvėje (Herkaus Manto g. 9A) prancūzų kino vakaras.

RŪTŲ GALERIJA
Danės g. 9

Veikia Irinos Amosovos-Novikovos personalinė
tapybos darbų paroda „Dvasia” (iki 03 22).
LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS
KLAIPĖDOS PADALINYS
Šviesos g. 3

Veikia respublikinio moksleivių meninių projektų
konkurso „Dailininko knyga” tema „Balta žinutė nereginčiam draugui” kūrybinių darbų paroda. Parengė
Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija (iki 06 10).

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

„Bitė Maja. Medaus žaidynės” (animacinis, dubl.
liet., V) - 11, 13.05, 15.10, 17.20 (nevyks 14 d.) val.
„Labas, Oksana Sokolova!” (komedija, Rusija,
N-13) - 10.30, 19.30, 21.05 val.
„Gringo” (veiksmo komedija, N-16) - 12.55, 18.50,
21.50 val.
„Apiplėšimas uragano akyje” (veiksmo trileris,
N-13) - 10.40, 16.05, 21.20 val.
„Nematomas siūlas” (romantinė drama, N-13) 18.10 (vyks 10, 12 d.) val.
„Semiramidė” (originalo k., premjeros transliacijos
iš Niujorko Metropolitano operos įrašas, HD-LIVE, trukmė 3.55 val.) - 13 d. 19.55 val.
„Žizel” (tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo
teatro, HD-LIVE) - 04 08 d. 18 val.
„Harė Krišna! Mantra, Judėjimas ir Svamis, kuris
viską pradėjo” (dokumentinis, V) - 13 d. 18.30 val.
23-iasis Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris” - 16-29 d.
„Kapų plėšikė Lara Kroft” (fantastinis veiksmo,
N-13) - 3D: 14 d. 18.30 val.
„Gnomai” (animacinis, dubl. liet., V) - 2D: 10.10,
12.15, 14.25, 16.40 val.
„Raudonasis žvirblis” (mistinis trileris, N-16) - 15,
18, 21 val.
„Pelėdų kalnas” (karinė drama, LT, N-16) - 10.20,
15.20, 18.30 (nevyks 13 d.) val.
„Rūta” (dokumentinis, LT, 2018 m.) - 13.20, 18.20
val.
„Juodoji pantera” (fantastinis nuotykių, N-13) - 3D:
15.25 val.; 2D: 13.10 val.
„Žaidimų vakaras” (komedija, N-16) - 21.30 (nevyks 13 d.) val.
„Bulius Ferdinandas” (animacinė komedija, dubl.
liet., V) - 10.50 (vyks 10, 11 d.) val.
„Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių” (romantinė drama, N-18) - 20.30 val.
„Dagas iš akmens amžiaus” (animacinė komedija,
dubl. liet., V) - 2D: 12.50 val.
„Lady Bird” (komiška drama, N-13) - 18.10 (vyks 15
d.) val.

PIRMADIENIS, KOVO 12 D.

ssŽvejų rūmuose 19 val. avantiūrinė komedija „Ledi”. Spektaklio herojė - žavinga, bet visiškai netaktiška

ir baisiai neišauklėta persona. Naujas rusų milijonierius, jos sugyventinis, išsigandęs dėl savo reputacijos,
nutarė nesutramdomai damai samdyti gražių manierų mokytoją. Bet auklėtojas greitai užmiršta apie pedagoginę etiką ir netrukus pats išprovokuoja negirdėtą skandalą. Pagrindinė vaidmenį komedijoje atlieka
Rusijos primabalerina Anastasija Voločkova, taip pat vaidina populiarūs Rusijos kino ir teatro aktoriai: Sergej
Astachov, Andrej Charitonov, Georgij Martirosian, Aleksandr Šavrin, Ilja Sokolovskij, Aleksandr Chovanskij.
Spektaklio autorius - garsus amerikiečių rašytojas ir dramaturgas Garsonas Kaninas.

ANTRADIENIS, KOVO 13 D.

ssŽvejų rūmuose 16 val. Nepriklausomybę švęs ir patys mažiausieji klaipėdiečiai. Žaismingas vaikų

juokas, grakštūs žingsneliai, skambios dainos džiugins bei sveikins visus čia susirinkusius: Lietuvos valstybės
atkūrimo 100 metų sukaktį ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines paminės Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai ir pedagogai. Jie šioms datoms skiria koncertą „Praeitis augina ateitį:
vedu tave per gimtąją žemę”, kuriame dalyvaus 45 miesto ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai. Renginį režisavo
ir scenografiją paruošė Klaipėdos miesto meninio ugdymo mokytojų taryba.

ssDramos teatro Kamerinėje salėje

18.30 val. M. M. Matthis „Labas rytas, pone Triuši”,
rež. Marius Pažereckas. „Tai rinkos sąlygojamų
šiuolaikinio meno ir visuomenės kritika, tai narcisistinių fantazijų analizė, istorija apie tarpgalaktinę draugystę, apie Budą ir drugelį, apie mažą
paukštelį, nutūpusį ant peties, apie šunis, kates ir
delfinus...” - sako autorius. Spektaklis apie jauną
žmogų, nusivylusį vartotojiška „pirk arba mirk” visuomene, kurioje jis bando išgyventi. Giliau įnikus
į šią istoriją, paaiškėja vienas dalykas: tai drama,
kurios esminis konfliktas yra senas kaip pasaulis.
Tai konfliktas tarp atsakomybės ir laisvės. Kalbant
teatriniais terminais, tarp pareigos ir meilės. Šioje
dramoje bandoma prisitaikyti prie mūsų pasaulio
taisyklių. Ši drama - tarsi vadovėlis, kuriame aprašytos žaidimo taisyklės tuomet, kai žaidimas virsta gyvenimu. Tikru gyvenimu.

KETVIRTADIENIS, KOVO 15 D.

ssKoncertų salės I aukšto fojė 18.30 val. „Ką kalba kanklės?”„Ar kada nors įsiklausėte į koncertinių

kanklių kalbą? Taip, taip! Jos iš tikrųjų
kalba! Kalba melodingai, švelniai, linksmai ir nerūpestingai, mąsliai ir giliai...
Jos išreiškia netikėčiausias mintis ir
emocijas, kurias stygomis ir instrumento vibravimu perteikia atlikėjas”, - teigia
kanklininkė Aistė Bružaitė. Ji mėgaujasi
kiekvienu prakalbintų kanklių garsu.
Nevengia eksperimentų ir iššūkių,
atlieka skirtingų stilių muziką, scenoje
pasirodo su įvairiausiais scenos kolegomis. Kartu su A. Bružaite muzikuos
jos kolegė Jolita Matkienė (kanklės) bei
Agnė Stančikaitė (sopranas). Koncerte
turėsite galimybę išgirsti lietuvių ir užsienio autorių kūrinius, transkribuotus
koncertinėms kanklėms, jų duetui bei
sopranui.

PENKTADIENIS, KOVO 16 D.

ssKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 18 val. flamen-

ko šokio teatras „Sandra Domingo” pristato naujieną
- solinį flamenko šokio spektaklį „Svajonės”. Tai itin
elegantiškas ir svajingas projektas apie žmogų kuriančias svajones: drąsias, sparnuotas ir įkvepiančias.
Spektaklio choreografė ir solistė Sandra Domingo
pripažįsta, kad šio spektaklio idėja, įkvėpta urugvajiečio poeto Mario Benedetti, leidžia kaskart atlikti
mažytę išpažintį apie daugybę slaptų troškimų,
kurie neturi ribų ir suteikia gyvenimui polėkio. Apie
mažas svajas, tyliai aplankančias kiekvieną, bet
išeinančias su dideliu trenksmu. Išvysite išskirtinio
dizaino kostiumus, klasikinius ir ekspresyvius flamenko šokio elementus, susipinančius su netikėtais
ir originaliais scenos raiškos ieškojimais. Spektaklyje
skamba Diego Gallego, J. S. Bacho, J. Štrauso ir kitų
šiuolaikinių kompozitorių muzika.

„KULTŪROS FABRIKO” KINO SALĖ
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

10 d. 14 val. „Bitė Maja: medaus žaidynės” (animacija, Vokietija, 2018 m., dubl. liet., V). 15.45 val.
„Nematomas siūlas” (romantinė drama, JAV, 2017
m., N-13). 18.15 val. „Lady Bird” (komiška drama,
N-13). 20 val. „Gringo” (veiksmo komedija, N-16).
11 d. 14.30 val. „Rūta” (dokumentinis, LT, 2018 m.).
16.10 val. „Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta”
(dokumentinis, LT, 2017 m., N-7). 17.30 „Lady Bird”.
19.30 val. „Gringo”.
12 d. 19 val. „Nematomas siūlas”.
14 d. 19 val. kino klubo„8 1/2” renginys.

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

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

Veikia parodos: Vyto Karaciejaus fotografijų paroda
„Požiūris”; Augustino Virgilijaus Burbos personalinė paroda „Smėlio žmonės”; Arūnės Tornau
tapybos paroda „Tirpstančios formos” (visos iki
03 25).
NAUJOJI KLAIPĖDOS GALERIJA
Mados ir verslo centras „Herkaus galerija”,
Herkaus Manto g. 22

Veikia Simo Žaltausko tapybos darbų paroda
„Amarilis” (iki 04 04).
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10 d. 19 val. grupė„CinAmono”.

ssŽvejų rūmuose 19 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro opera „Prūsai”. Operos siužetas pasa-

koja apie tragišką šios tautos likimą. Centre - istorinė asmenybė Herkus Mantas, kurio asmeniniai interesai
kertasi su prūsų laisve. Prūsų vadas, draskomas vidinės kančios, abejoja, kurie interesai - asmeniniai ar
visuomeniniai - svarbesni.
Tauta negali be vado, o vadas
be mylimos moters Kristinos.
Kūrinyje kuriamos dvi priešiškos stovyklos - tarp prūsų ir
kryžiuočių. Pirmieji, ginantys
savo laisvę, vaizduojami karingai. Juose gyva pagoniška
dvasia ir tikėjimas gamtos
jėga. Tačiau prūsų kariai neišvengia vienašališkumo neapykanta kryžiuočiams
stipresnė už sveiką protą.
Kryžiuočiai - nykūs. Stingdanti tragedijos nuojauta sukuria
įtampą, o Herkus Mantas,
būdamas tikras savo tautos ir
šalies patriotas, iki galo eina
negailestingos kovos prieš
pavergėjus keliu.

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” archyvo nuotr.

