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ŠEŠTADIENIS, BALANDŽIO 14 D.

ssSporto salėje (Taikos pr. 61A) 14 val. Lietuvos vyrų rankinio lygos ketvirtfinalio susitikimas: Klaipėdos

„Dragūnas” stos prieš Varėnos „Ūlos” komandą. Ateik ir palaikyk savo miesto komandą!

ssŽvejų rūmuose (Taikos pr. 70) 18 val. charizma-

tiškasis duetas „2 Donatai” pristato savo antrąjį albumą
„Man nereikia debesų”. Muzikalumu ir nuoširdumu
užkariavę klausytojų širdis Donatas Čižauskas ir Karolis
Akulavičius su nauja programa pradeda koncertinį turą
per Lietuvą. Daugiau nei 25 miestai ir miesteliai turės
progą susipažinti su naujomis dueto dainomis bei kartu
sudainuoti jau hitais tapusias visiems žinomas dainas.
„Iki šiol viskas, ką kūrėme, ką dainavome, patiko mūsų
klausytojams. Na, o antrasis albumas mums patiems
patinka ne mažiau nei pirmasis, todėl tikime, kad jeigu
patinka mums - patiks ir jums. Ateikite, pasiklausykite
ir įsitikinkite, kad nemelavome”, - sako Donatas. Kartu
su duetu koncertuos Deimantas Balys (gitara), Kęstutis
Radavičius (bosinė gitara), Evaldas Sidaras (mušamieji).

SEKMADIENIS, BALANDŽIO 15 D.

ssKlaipėdos skulptūrų parke 12 val. Lėlių teatro spektaklis medžiuose „Ieškoma: teisybė” pagal
Šarlio Pero pasaką „Nykščiukas”. Spektaklio
veiksmas vyksta ne tradicinėje teatro erdvėje, o parke. Žiūrovai spektaklio siužetą seka,
eidami paskui pasakotojus ir stebėdami lėlių
teatro priemonėmis sukurtą vaizdinių pasaulį.
Pasakos personažai - Nykštukas, Nykštuko
šeima, Milžinai - išreiškiami kaukėmis ir įspūdingomis lėlėmis medžiuose. „Pasaka įdomi
tuo, jog joje vyksta melo ir tiesos sankirta.
Pateikiami klaidingi faktai, iškreipta istorija.
Tai provokuoja abejoti, mąstyti ir ieškoti savo
atsakymų į klausimus. Šiandienos informacijos sraute taip pat daug netiesos, kuri dažnai
priverčia suabejoti ilgus amžius formuotomis
vertybėmis. Kaip atskirti, kas yra tiesa, kuo
vadovautis? Šio spektaklio veikėjai ir žiūrovai atsakymų ieškos drauge”, - sakė spektaklio idėjos autorė ir
režisierė Vera Rozanova.

ssŽvejų rūmuose 12 val. jaunimo teatro „Be

durų” spektaklis vaikams „Gandras kalifas” pagal
V. Haufo pasaką „Istorija apie kalifą gužą”, rež. Angelė Juškevičienė. Į puošniuosius Bagdado kalifo
rūmus atkeliauja prekiautojas, kurio paslaptingoje
skrynioje sudėta daug brangių ir retų prekių. Didįjį
Bagdado kalifą ir jo draugą vizirį labai pradžiugina
prekiautojo apsilankymas. Be visų retų daiktų,
kalifas įsigyja paslaptingą dėžutę su milteliais ir
lotyniškai surašytą raštą. Vienas Bagdado išminčius
perskaito tą raštą, kuriame užrašytas vienas labai
svarbus burtažodis... Spektaklis nukelia žiūrovus į
tolimą senovės Rytų šalį, į auksu tviskančius kalifo
rūmus, kur skamba negirdėta muzika, kur grakščios šokėjos linksmina didįjį Bagdado kalifą ir jo
draugą vizirį.

ANTRADIENIS, BALANDŽIO 17 D.

ssDramos teatro Mažojoje salėje

(Teatro g. 2) 10 val. šokio teatro „Padi Dapi Fish”
šokio spektaklis „Apkabinsiu tave” + kūrybinės
dirbtuvės. Apkabinimas - atviras ir nuoširdus
priėmimo gestas, padedantis mažiesiems
augti, pasitikėti savimi, drąsiai žengti pirmyn.
Spektaklyje šokio kalba pasakojama istorija,
kaip vyresnėlis brolis moko jaunesnę sesutę
žaisti rankutėmis, kurios labai mažos ir nejudrios. Padedant rūpestingiems tėveliams,
sesutės rankos „užauga”, ji išmoksta daug įdomių dalykų - ploti, žaisti, piešti ir svarbiausia
- apsikabinti. Šokėjų kuriami vaizdai, kostiumų
spalvos, scenografija spektaklyje atitinka
įvairių amžiaus vaikų piešimo gebėjimus bei
pasaulėjautą, todėl lengvai atpažįstami ir suprantami mažiesiems. Spektaklio idėjos autorė
Sondra Simanaitienė, choreografė - Dovilė Binkauskaitė, šokėjai: Agnija Šeiko/Eiva Dobilaitė, Darius Berulis/
Mantas Černeckas, Petras Lisauskas, Inga Kuznecova.

TREČIADIENIS, BALANDŽIO 18 D.

ssKoncertų salėje 18.30

val. „Muzikos grožis ir galia”.
Žmogaus balsas - tobuliausias
instrumentas? Arfa - muzikos
instrumentų karalienė? Simfonijos - didžiausia ir tikriausia
muzikos galia? Festivalyje
„Klaipėdos muzikos pavasaris” svečiuosis kerinčio balso
savininkė Milda Tubelytė (mecosopranas, Lietuva-Vokietija), viena ryškiausių Lietuvos
arfininkių Joana Daunytė ir
veržlusis Lietuvos valstybinis
simfoninis orkestras su savo lyderiu Gintaru Rinkevičiumi priešakyje. Galinga ne tik koncerto atlikėjų sudėtis, bet ir programa. Publikai turėtų būti įdomu išgirsti argentiniečių kompozitoriaus Alberto Ginasteros
Koncertą arfai ir orkestrui, išsiskiriantį autentiškais šokio ritmais. Pirmoje renginio dalyje klausytojai taip
pat išgirs arijų iš Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Gounod, Jules Massenet operų, o antrojoje pasiners į
romantinės Antono Brucknerio IV simfonijos gelmę. Talentingos solistės ir simfoninės muzikos jėga sudrebins Koncertų salę!

laisvalaikio gidas
Šeštadienis 2018 04 14
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

14 d. 18.30 val. Mažojoje salėje J. Pulinovič „Elzės
žemė”.
15 d. 17 val. Didžiojoje salėje G. Grajausko „Pašaliniams draudžiama”.
18 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje M. M. Matthis
„Labas rytas, pone Triuši”.
20 d. 18.30 val. Mažojoje salėje E. De Filippo„Kalėdos Kupjelų namuose”.
21 d. 17 val. Didžiojoje salėje A. Juozaičio „Karalienė Luizė”.
22 d. 12 ir 15 val. Didžiojoje salėje „Pūkuotuko
pasaulis”.
26 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje I. Vyrypajevo
„Girti”.
27 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje I. Turgenevo „Įnamis”. Paskutinį kartą teatro scenoje.
Teatro svečiai

14 d. 12 val. šokių mokyklos „Coda” šokio spektaklis visai šeimai „Alisa Stebuklų šalyje”.
17 d. 18 val. koncertinės įstaigos „Kauno santaka”
spektaklis - muzikinė komedija „Ar Amerika pirtyje?!”
19 d. 20 val. Didžiojoje salėje muzikinė premjera roko grupė „Royce” - „Mano America”.
25 d. 19 val. Didžiojoje salėje Klaipėdos valstybinio
muzikinio teatro miuziklas G. Kuprevičiaus „Veronika”.
27 d. 12 ir 18 val. šokio teatro „Judesio erdvė”
spektaklis „Mergaitė su degtukais”.
KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
Vežėjų g. 4, tel. 239932,
www.klaipedosleliuteatras.lt

14 d. 11 ir 12 val. kūdikiams nuo 3 mėn. ir vaikams
iki 3 m. „Labas, mažyli!”
15 d. 12 val. Klaipėdos skulptūrų parke lėlių spektaklis medžiuose „Ieškoma: teisybė”.
21 d. 18 val. spektaklis suaugusiems „Malina”.
22 d. 11 ir 12 val. premjera - judesio ir objektų
spektaklis kūdikiams „Vienas, du - kur tu?”
ŠOKIO TEATRAS „PADI DAPI FISH”
www.padidapifish.lt, padidapifish@gmail.com,
bilietai www.internetu.lt

17 d. 10 val. Klaipėdos dramos teatre šokio spektaklis vaikams „Apkabinsiu tave”. Bilietai www.internetu.lt ir 30 min. iki renginio teatro fojė.
21 d. 13 val. premjera - istorinė ekskursija-šokio
spektaklis „Šachas Prūsijai. Luizė Mėmelyje”. Pradžia
- Danės g. 1, Šiauriniame rage.

27 d. 18.30 val. „Violončelės garsų magija”. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė Marta
Sudraba (violončelė, Latvija).
Kiti renginiai

14 d. 15 val. „Tele-bim-bam” koncertas visai šeimai. 20 val. koncertas „Geriausios baladės”.
15 d. 18 val. „Domino” teatro premjera „Pats geriausias šou”.
17 d. 19 val. Stas Namin. Grupės „Gėlės” koncertas.
19 d. 18 val. Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos jubiliejinis 70-mečio koncertas.
23 d. 19 val. komedija „Išnuomojamas kūdikis”.
26 d. 18 val. koncertas „Mantra Music Party”.
Veikia Virginijaus Tamošiūno 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

14 d. 18 val. „2 Donatai” ir grupė. Koncertinis turas
„Man nereikia debesų”.
15 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų” spektaklis
vaikams pagal V. Haufo pasaką „Gandras kalifas”.
17 d. 18 val. Fiksi šou. Interaktyvus vaidinimas vaikams „Atsargiai, Fiksikai!” (rusų k.).
19 d. 19 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro
miuziklas „Boni ir Klaidas”.
20 d. 19 val. orkestras „Lords Of The Sound”. Koncertinė programa „Oscar Music Awards”.
21 d. 19 val. Klaipėdos pilies teatro premjera - R.
Šavelio monodrama „Fabijonas”.
22 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų” muzikinis
spektaklis vaikams „Pasaka apie Senbernarą ir katytę Fėją”.
25 d. 19 val. Klaipėdos pilies teatro spektaklis H.
Levino komedija „Vienišiai ir vienišės” (N-16).
26 d. 18 val. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos
mokyklos moksleivių koncertas „Aš augu Lietuvoj”.
Nemokamai.
I a. fojė veikia Vyto Karaciejaus fotografijų paroda
„Buvimo ženklai”.
BENDRUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48, tel. (8 46) 410562,
bendruomene@zvejurumai.lt

19 d. 16 val. koncertas „Skambantis pavasaris”. Dalyvauja choras „Alna”, vokalinis ansamblis „JūrAinė”,
Vytautas Kliukinskas (bosas) ir Ilona Benetienė (fortepijonas). Nemokamai.
20 d. 16 val. susitikimas su poetu ir dainų tekstų
kūrėju Juozu Elekšiu. Koncertuoja liaudiškos muzikos kapelos „Subatvakaris” vokalinė grupė, senjorų
klubas „Klaipėda” ir folkloro klubas „Šeimyna”. Nemokamai.
„ŠVYTURIO” ARENA
Dubysos g. 10, www.svyturioarena.lt, „Bilietai.LT”

22 d. 18 val. Klaipėdos dramos teatre flamenko
šokio spektaklis „Emocijos”. Beatos Molytės baleto
mokykla.
05 03 d. 19 val. „Kultūros fabrike” šokio ir muzikos
spektaklis „Metų laikai”. Bilietai www.internetu.lt ir
30 min. iki renginio vietoje.

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.
XLIII festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris”

18 d. 18.30 val. „Muzikos grožis ir galia”. Lietuvos
valstybinis simfoninis orkestras. Solistai: Milda
Tūbelytė (mecosopranas, Lietuva-Vokietija), Joana
Daunytė (arfa).
20 d. 18.30 val. „Varšuvos simfonija”. Sinfonia Varsovia (Lenkija).

14, 15 d. tarptautinė paroda „Energetika ir
statyba 2018”.
21 d. 10-17 val. mados ir dizaino mugė „Design
for life”.
22 d. 17.20 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas” - Vilniaus „Lietuvos rytas”.
26 d. 19 val. „80-ųjų ir 90-ųjų super diskoteka”.
„KULTŪROS FABRIKAS”
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

14, 15 d. animacijos ir videožaidimų festivalis
BLON.
14 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis
„R.E.M” (rapid eye movement).
19 d. 18 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis
„Kontrabosas”.
20 d. 16 val. respublikinis mažųjų šokėjų festivalis
„Traukinukas 2018”.
21 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro premjera
„Paskutinį kartą atnaujinta”.
24 d. 19 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro
šokio miniatiūrų vakaras „Laukimai”, skirtas Šokio
dienai.
25 d. 19 val. Kauno šokio teatro „Aura” premjera
„Norėčiau būt paparčio žiedu”.

26 d. 9.30 val. Klaipėdos m. priešmokyklinio amžiaus vaikų renginys „Aš smalsus tyrėjas”, skirtas
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
26 d. 18 val. „Meno artelės” ir „Klaipėdos vilties”
teatrinis-socialinis-motyvacinis projektas - spektaklis „Didysis žodžių fabrikas”. Vakaro svečias Marius
Jampolskis.
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

17 d. 18 val. Klaipėdos krašto balsai. Augusto Deivelaičio dainos. Dalyvauja doc. dr. Lina Petrošienė,
Etnokultūros centro Tradicinių dainų klubas.
Pirmadieniais 10 ir 11 val. tradicinės lopšinės ir
žaidinimai. Besilaukiančioms ir kūdikius auginančioms šeimoms. Registracija tel. (8 46) 312113.
Antradieniais 18 val. Tradicinių dainų klubas.
Ketvirtadieniais 18 val. tradicinių šokių klubo
vakarai.
KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25

16 d. 17 val. III a. hole pristatoma Ukrainoje gimusios Olexandros Radchenko fotografijų paroda
„Liublino kasdienis gyvenimas”.
16 d. 17 val. Gerlacho palėpėje Klaipėdos vaikų
laisvalaikio centro, klubo „Liepsnelė” koncertas „Dainuojanti pavasario mada”.
17 d. 17.30 val. Konferencijų salėje pristatoma V.
Valiušaičio knyga „Ponia iš Venecijos tavernos. „Mūsiškiai” ir kiti prašalaičiai savoje istorijoje”.
17 d. 18 val. Edukacinėje erdvėje (H. Manto g. 9A)
atidaroma Edgaro Strauko iliustracijų paroda„Veikėjai, pasauliai ir nuotykiai juose”.
18 d. 17.30 val. Gerlacho palėpėje Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos rengiamas marinistinių
skaitymų ir dainų vakaras „Jūros druska ženklinti
laiškai”.
20 d. 15 val. Konferencijų salėje diskusija„Jaunimo
požiūris į alkoholio politiką”.
Iki 05 01 d. biblioteka kviečia prisidėti prie akcijos
„Spalvotas pavasaris” - siūti, megzti, nerti įvairių
spalvų ir formų kepurytes onkologinėmis ligomis
sergantiems vaikams. Kepuraitės renkamos Edukacinėje erdvėje (Herkaus Manto g. 9A).
Galerijoje 13L veikia Tomo Raimundo Jovaišos
akvarelių paroda (iki 05 10).
Kraštotyros ir skaitmeninimo skyriuje veikia paroda-peržiūra, skirta Vydūno 150-osioms gimimo
metinėms (iki 12 10).
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Meno skyrius, J. Janonio g. 9

19 d. 17.30 val. pokalbių svetainėje „Po toršeru”
susitikimas su dviem rašytojomis - Gina Viliūne ir
Jolita Kraniauskaite-Herlyn.
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

14 d. 14 val. renginys Kultūros dienai. Atidaroma
dailininko Bernardo Ekčio (Latvija) paroda „Pajūrio kopų lobis”. Nemokamai.
18 d. 16 val. renginys, skirtas O. Gončiaro „Soboro”
50-mečiui. Nemokamai.
21 d. 13 val. ukrainiečių kultūros dienos. Atidaroma paveikslų paroda „Su meile Lietuvai”.
Nemokamai.

GALERIJA „SI:SAID”
Daržų g. 18, III-V 16-18 val.

Veikia tapytojos Eglės Ulčickaitės personalinė
paroda „Paralelinė kartoteka (fragmentas)”
(iki 04 27).

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

„Griaunantys viską” (fantastinis veiksmo, N-13) 2D: 11, 16, 21 val.; 3D: 13.30, 18.30 val.
„Lino: nuotykiai katino kailyje” (animacinė
komedija, dubl. liet., V) - 10.10, 12.20, 14.55, 16.45
val.
„Titanas” (mokslinės fantastikos trileris, N-13) 15.50, 19, 21.30 val.
„Eva” (erotinis trileris, N-16) - 21.20 val.
„Luiza Miler” (premjeros transliacijos iš Niujorko
Metropolitano operos įrašas, originalo k., HD-LIVE,
trukmė 3.40 val.) - 17 d. 19.30 val.
„Kopelija” (tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro, HD-LIVE) - 06 10 d. 18 val.
„Tiesa arba drąsa” (siaubo trileris, N-13) - 18 d.
19.20 val.
„Harė Krišna! Mantra, Judėjimas ir Svamis,
kuris viską pradėjo” (dokumentinis, V) - 18 d.
18 val.
„Tylos zona” (siaubo trileris, N-13) - 10.30, 12.40,
17 (nevyks 18 d.), 19.10 (nevyks 18 d.), 21.15 val.
„Pagrobta princesė” (animacinė komedija, V) 11.30, 13.40, 14.35 val.
„Triušis Piteris” (dubl. liet., V) - 10.20 (vyks 14, 15
d.), 12.30, 14.45 val.
„Sengirė” (dokumentinis, LT, V) - 10.40, 16.10,
18.10 (nevyks 17 d.) val.
„Oazė: žaidimas prasideda” (fantastinis veiksmo, N-13) - 3D: 12.50, 18.15 val.
„Vidurnakčio saulė” (romantinė drama, N-13) 17.10 val.
„Seksui - ne!” (komedija, N-16) - 19.20 (nevyks 18
d.) val.
„Vaiduoklių žemė” (siaubo, N-16) - 21.50 val.
„KULTŪROS FABRIKO” KINO SALĖ
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

14, 15 d. animacijos ir videožaidimų festivalis
BLON.
15 d. 19.30 val. „Telma” (mistinė drama, Norvegija,
Prancūzija, Danija, Švedija, 2017 m., N-13).
16 d. 18 val. „Floridos projektas” (paskutinis seansas, drama, 2017 m., JAV, N-13).
17 d. 18 val. „Sengirė” (dokumentinis, LT, V).
20 val. „Eva” (erotinis trileris, Prancūzija, 2018 m.,
N-16).
Kino klubas „8 1/2”. 18 d. 19 val. Kroatijos animacinių filmų mokyklos animaciniai filmai (19611983 m.). 25 d. 19 val. „Galva į sieną” (rež. Fatih
Akin, romantinė drama, Vokietija, Turkija, 2004 m.).

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

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

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

Veikia paroda „Einantis laikas” (iki 05 03).
BAROTI GALERIJA
Aukštoji g. 1

Veikia Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Vytauto Šerio skulptūros ir tapybos
darbų paroda iš ciklo „XX amžiaus klasikai” (iki 04
25).

ss„Kultūros fabriko” kino salėje (Bangų g. 5A) 19 val. kino klube „8 1/2” pristatoma Zagrebo

animacijos mokyklos animacinių filmų
programa (Kroatija, 80 min., N-14).
Programą pristatys kroatų animacinių
filmų, karikatūrų autorius, vienas iš
Zagrebo animacijos mokyklos įkūrėjų
Joško Marušic. Pamatysite devynis
animacinius filmus. Tai „Satiemanija”
(rež. Z. Gašparovic, 1978 m., 14 min.)
- animacinė fantazija pagal Eriko Sati
muziką; „Pakaitalas” (rež. D. Vukotic,
1961 m., 9,5 min.) - istorija apie nepaprastą žmogeliuką, atvykstantį į paplūdimį ir prisipučiantį viską, ko jam reikia, net ir partnerę, taip apie save
sukuriantį virtualų, netikrą pasaulį. Taip pat žiūrovų laukia filmai „Vaikščiojimo pamokos” (rež. B. Dovniković,
1978 m., 8,5 min.), „Eina dienos” (rež. N. Dragic, 1969 m., 10 min.), „Penktas” (rež. P. Štalter ir Z. Grgic, 1965 m.,
2,5 min.), „Žuvies akis” (rež. J. Marušič, 1980 m., 10 min.), „Katė” (Z. Bourek, 1971 m., 10 min.), „Albumas” (rež.
K. Zimonic, 1983 m., 11 min.), „Profesorius Baltazaras” (rež. Z. Grgic, 1968 m., 9 min.). Seansas nemokamas.

KETVIRTADIENIS, BALANDŽIO 19 D.

ss„Kultūros fabrike” 18 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Kontrabosas”, rež. Valentinas Masals-

kis. Vieno veiksmo
pjesė - tai paralelė
su mūsų pačių kasdienybe. Dabartinė garbėtroškų ir
narcizų visuomenė
kasdien mokosi tą
pačią pamoką, kaip
ir Patricko Suskindo dramos herojus:
pervertinęs savo
galimybes, liek a
protestuoti prieš
jo talento nepastebėjusį pasaulį ir šio
nekęsti. Arba, galų
gale, suvokti, kad
yra tik vienas didelio orkestro instrumentas, greičiausiai net ne kontrabosas, o barškutis. Šis spektaklis - tai
tragikomiškas savimi, muzika ir pasauliu nusivylusio kontrabosininko monologas. Jame žiūrovui atskleidžiama mažo žmogaus drama - kaip susitaikyti su tuo, kad niekada neatliksi solo partijos, kad niekada nestovėsi
pirmoje eilėje, kad savo paties gyvenime esi tik antraeilis veikėjas. Vaidina Donatas Želvys.

ssKoncertų salėje 18 val. jubiliejinis Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos koncertas. Mokykla

šiemet mini savo gyvavimo 70-metį. Ta proga pastarąsias savaites čia vyksta koncertai, rečitaliai, prisimenama turtinga mokyklos istorija. Pasak mokyklos direktoriaus Sigito Kuso, šie metai buvo ypač sėkmingi: tokio
didžiulio respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų būrio mokyklos istorijoje dar nebuvo. Jubiliejiniame
koncerte išgirsite styginių, pučiamųjų, liaudies instrumentų orkestrus, įvairios sudėties ansamblius, dainuos
mokyklos chorai; skirtingo žanro ir stiliaus muzikos kūrinius atliks geriausi mokyklos atlikėjai. Koncerte
dalyvaus ilgamečiai mokyklos draugai Riugeno (Vokietija) mokyklos pučiamųjų orkestras ir Rygos (Latvija)
Juglos muzikos mokyklos kuoklių ansamblis bei styginių instrumentų orkestras.

PENKTADIENIS, BALANDŽIO 20 D.

ssDramos teatro Mažojoje salėje 18.30 val. E. De Filippo „Kalėdos Kupjelų namuose”, rež. Po-

vilas Gaidys. Lukas Kupjelas
- paprastas neapolietis, nedidelės spaustuvės darbuotojas,
šeimos galva. Su šeima, tiesą
sakant, nelabai kas: žmona
nuolat burba, sūnus - ne tik
lepūnėlis, bet dar ir vagišius.
Dukra, ištekėjusi už verslininko, įsimylėjo kitą ir žada su
juo pabėgti. Lyg negana to,
po namus dar slankioja viskuo
nepatenkintas Luko brolis, neturintis kur gyventi. Lukas jau
nebeturi vilčių suvaldyti savo
griūvantį nedidelį pasaulėlį.
Jam dabar svarbiausia - kaip
ir kasmet - sumeistrauti Kalėdų prakartėlę, mažytę grožio
ir harmonijos salelę. Tačiau
panašu, kad grožis ir harmonija terūpi tik jam vienam... Eduardo De Filippo savo pjesėse sugebėjo pratęsti
itališkosios „Commedia dellarte” ir neapolietiškojo dialektinio teatro tradicijas. „Kalėdos Kupjelų namuose”
(1931 m.), beje, ir parašytos Neapolio tarme - tai visiškai nesukliudė pjesei išgarsėti visoje Italijoje, o vėliau
ir visoje Europoje.

ssŽvejų rūmuose 19 val.

Parodos
Veikia parodos: garso komiksų paroda „Truputis diskurso”; Agnės Jonkutės ir Remigijaus
Treigio fotografijos ir tapybos paroda „Išlaukti
vaizdai”; Ingos Likšaitės personalinė paroda
„Namai” (visos iki 05 05).
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14 d. 19 val. „Koch Marshall Trio” (JAV).
21 d. 19 val. Carl Verheyen (guitar of „Supertramp”) Band (JAV).

NERINGOJE
www.visitneringa.com
Nidos KTIC kino salė, Taikos g. 4

„Kino pasakos” filmai. 14 d. 18.30 val. „Dieviškoji
tvarka” (2017 m., Šveicarija, N-13). 20 d. 18.30
val. „Nekaltosios” (2016 m., Lenkija, Prancūzija,
N-13). 21 d. 18.30 val. „Dieviškoji tvarka” (2017
m., Šveicarija, N-13). Bilietai - 4 €, vaikams, studentams, senjorams, neįgaliesiems - 2 €; įsigyti galima
„Agilos” lankytojų salėje arba renginio vietoje 30
min. iki seanso.

„Lords of the Sound” koncertinė
programa „Oscar Music Awards”.
Projektas suvienija talentingus
muzikantus, atliekančius šiuolaikinių kompozitorių muziką. Tokiam
„kukliam” pavadinimui kūrėjus
įkvėpė kino trilogija „The Lord
of the Rings” („Žiedų valdovas”).
Muzikantai teigia, kad kolektyvo
pavadinimas - tai nuoroda į jų
atliekamą repertuarą ir savotiškas
iššūkis jiems patiems. Orkestras
išsiskiria tuo, kad jų pasirodymas
- ne vien muzika, bet ir šou, kuriame kiekvienam kūriniui parinkti
unikalūs vaizdai, šviesos ir gyvas
vokalas. Skiriamuoju „Lords of the
Sound” bruožu tapo teminiai koncertai. Šiame šou skambės muzika iš „Oskarais” apdovanotų filmų, o renginio stilius primena žymiosios kino premijos teikimo ceremoniją. „Lords of the Sound” tai pirmoji viešnagė
Lietuvoje. Orkestras atliks filmų „Didysis Getsbis”, „Tarp žvaigždžių”, „Matrica”, „Titanikas”, „Šerlokas Holmsas”,
„Penkiasdešimt pilkų atspalvių”, „Penktasis elementas” ir daugelio kitų garso takelius.

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” archyvo nuotr.

