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ssKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 18

val. Rositos Čivilytės gimtadienio koncertas. Po ilgos pertraukos į Klaipėdą
sugrįžta Rosita Čivilytė. Lapkričio 3-iąją,
savo gimimo dieną, atlikėja ir jos muzikantų komanda klaipėdiečius ir uostamiesčio svečius pakvies pasižiūrėti naujos, jausmus kaitinančios koncertinės
programos. Scenos primadona tituluojama Rosita Čivilytė aktyviai koncertuoja
jau kelis dešimtmečius. Koncerto metu ši
vokalo virtuozė geba stulbinamai greitai
pakelti emocijų amplitudę į neregėtas
aukštumas. Koncerte skambės daug
gražiausių dainų, dainininkė prisimins
savo draugus, scenos partnerius, kurių su mumis jau nebėra. Gimtadienio renginyje svečiuosis
„Lietuvos balso” nugalėtoja Monika Marija ir šlagerių karalius Steponas Januška.

ssŽvejų rūmuose (Taikos pr. 70) 19 val. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pristato išskirtinį

tarptautinį projektą, į kurį įsiliejo du šimtai atlikėjų: uostamiesčio klausytojai turės išskirtinę progą
išgirsti Benjamino Britteno „Karo Requiem”, skirtą Pirmojo pasaulinio karo pabaigai. „Karo Requiem”
angliškosios eilės yra dainuojamos solistų - tenoro ir baritono, jiems akompanuoja kamerinis orkestras. Liturginę (lotyniškąją) dalį atlieka sopranas solo, mišrus choras, vaikų choras ir simfoninis
orkestras. B. Britteno kūrinį atliks: Aga Mikolaj (sopranas), Benjamin Hulett (tenoras), Stephan Genz
(baritonas), Pomeranijos teatro simfoninis orkestras (Vokietija), Ščecino pilies operos orkestras
(Lenkija), Pomeranijos teatro operos choras, Ščecino pilies operos choras, Klaipėdos valstybinio
muzikinio teatro choras, Ščecino berniukų choras „Słowiki”, Ščecino Vakarų Pamario techninių
mokslų universiteto prof. Jano Szyrockio akademinis choras. Jų vyr. dirigentai ir meno vadovai Florian Csizmadia ir Jerzy Wolosiuk. Kompozitoriaus B. Britteno kūrinys papildytas įstabiais poeto
Wilfredo Oweno tekstais. Tai vienas gražiausių šio žanro kūrinių pasaulio muzikos lobyne.
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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

3 d. 18.30 val., 4 d. 17 val. Didžiojoje salėje G.
Grajausko „Kas prieš mus”.
6 d. 18 val. Didžiojoje salėje A. Juozaičio „Karalienė Luizė”.
10 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje M. M. Matthis
„Labas rytas, pone Triuši” (N-16).
11 d. 12 ir 14 val. Didžiojoje salėje „Pūkuotuko
pasaulis”.
11 d. 17 val. Mažojoje salėje J. Pulinovič „Elzės
žemė”.
15 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje A. Stasiuk
„Naktis” (N-16).
17 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje G. Grajausko
„Pašaliniams draudžiama”.
18 d. 17 val. Didžiojoje salėje S. Šaltenio „Kalės
vaikai”.
21 d. 18.30 val. Mažojoje salėje E. De Filippo
„Kalėdos Kupjelų namuose”.
Teatro svečiai

4 d. 18 val. Kamerinėje salėje „Taško teatro”
spektaklis „Persirengimo kambarys”.
7 d. 19 val. Didžiojoje salėje Klaipėdos jaunimo
teatro spektaklis „Mūsų miestelis”.
8 d. 18.30 val. Jonavos kultūros centro teatro
spektaklis „Laisvė”.
9 d. 18 val. Didžiojoje salėje šokių mokyklos
„Coda” spektaklis „Alisa Stebuklų šalyje”.
9 d. 19 val. Kamerinėje salėje „Taško teatro”
spektaklis „Laikas iš antrų rankų”.
10 d. 15 val. Didžiojoje salėje muzikinis spektaklis šeimoms „Pabėgimas iš Trepsės namų”.
13 d. 19 val. Mažojoje salėje „No Theatre” spektaklis „Kolektyvinis išgyvenimas Kaligula”.
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ssŠv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje (Savanorių g. 4) 16 val. „Atminties giesmė”. „Austrų

klasicizmo kompozitorius Antonio
Salieri buvo savo garsiojo tautiečio Wolfgango Amadeuso Mozarto bendraamžis. Jo Requiem sukurtas tuo pačiu laikotarpiu, kaip
ir visiems gerai žinomas Mozarto
Requiem. Jis net stilistiškai artimas
Mozarto gedulingosioms mišioms
ir labai gražus, tačiau dauguma jo
nėra girdėję. Lietuvoje jis dar nė
karto nebuvo atliktas”, - teigia Alfonsas Vildžiūnas. Antonio Salieri
Requiem jo vadovaujamas Klaipėdos choras „Aukuras” ir solistai
- Rasa Ulteravičiūtė (sopranas), Aurelija Dovydaitienė (altas), Tadas
Jakas (tenoras), Valdas Kazlauskas
(bosas), Laura Gedgaudaitė (vargonai) - atliks Vėlinių laikotarpiu. Tai bus prasminga „Atminties
giesmė” visiems, kurių nebėra tarp mūsų. Kūrinį diriguos Zalcburge gyvenantis dirigentas Arūnas
Pečiulis.
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ssKKKC Parodų rūmuose (Di-

džioji Vandens g. 2) 17.30 val. pristatomas Beno Šarkos ir Remigijaus
Treigio keliaujančios fotografijų
parodos „Vidurnakt ir giliau” albumas.
Albumo dėžutėje tilpo tik nedidelė
dalis fotografijų, surinktų iš internetinės erdvės. Žodžiais ne visada galima
papasakoti ir užrašyti atrastas būties
akimirkas. Kūrėjai praleido daugiau
nei vienerius metus, kiekvieną dieną
vidurdienį ir vidurnaktį bendraudami
vaizdais. Keliaujančio fotografijos
projekto „Vidurnakt ir giliau” atsiradimą lėmė kino režisieriaus Jimo
Jarmucho filmas „Patersonas” apie kasdienybės poeziją. Fotografijų albumo pristatymo metu
Benas Šarka ir Remigijus Treigys siūlo sustabdyti dar vieną valandą tarp kasdienybės pašnekesių.
Kūrėjai kviečia atrasti pasaulį, kuriame daug kas vyksta kitaip, nors iš pirmo žvilgsnio tarp mūsų
kasdienybės ritualų lyg ir nėra nieko naujo. Albumo pristatymo metu bus galima ne tik apžiūrėti
fotografijos kūrinius, bet ir išsinešti dalį parodos į namus. Kūriniai parodų salėje ilgai neužsibus
ir tęs kelionę iš vieno miesto į kitą, lėtai išnykdami kasdienybėje.

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
Turgaus g. 9, tel. (8 46) 239932,
info@klaipedosleliuteatras.lt,
www.klaipedosleliuteatras.lt

3 d. 12 val. „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė”.
4 d. 11 ir 12 val. „Labas, mažyli!”
10 d. 12 val. „Kad tave žąsis!”
11 d. 12 val. „Coliukė”.
KLAIPĖDOS VALSTYBINIS
MUZIKINIS TEATRAS

19 d. 18.30 val. Lietuvos ir Latvijos valstybių
100-mečiui - „Šimtmečio mozaika”. Rūta Rikterė ir
Zbignevas Ibelhauptas (fortepijoninis duetas), Juris Kalnciems (fortepijonas, Latvija), Māris Švinka
(fortepijonas, Latvija), AnNo: Antra ir Normunds
Vīksne (fortepijoninis duetas, Latvija).
Kiti renginiai

3 d. 18 val. Rositos Čivilytės gimtadienio koncertas.
6 d. 18 val. spektaklis „Buvusių moterų reikalai
3”.
9 d. 18 val. „Domino” teatro spektaklis „Žaidimas
nebaigtas”.
11 d. 19 val. „Idioteatro” spektaklis „Urvinis žmogus”.
18 d. 18 val. „Domino” teatro spektaklis „Įeiti
draudžiama”.
Veikia Dalios Kirkutienės tapybos darbų paroda.

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.

7 d. 18.30 val. „Digitus perpetuum”. Klaipėdos
brass kvintetas. Saulius Petreikis (pasaulio tautų instrumentai), Ignas Juzokas (elektronika),
Edmundas Federavičius (perkusija).
8 d. 12 ir 18.30 val. koncertas visai šeimai„Tarpkultūriniai tiltai”. Klaipėdos kamerinis orkestras.
13 d. 18.30 val. I a. fojė „Tapatybės jungtys”. Trio
„Agora”: Žilvinas Brazauskas (klarnetas, LietuvaVokietija), Natania Hoffman (violončelė, ItalijaJAV-Belgija), Robertas Lozinskis (fortepijonas,
Lietuva-Didžioji Britanija).
15 d. 18.30 val. „Nušvitimai”. Lietuvos kamerinis orkestras.Solistas Edgaras Montvidas (Lietuva-Didžioji Britanija), dirigentas Nicholas Milton
(Australija).

Daržų g. 10

12, 19, 26 d. 17.30 val. juostų audimo skieteliu
mokymai.
Veikia Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės ir
Adelės Bražėnaitės medžio ir lino raižinių paroda „Mūsų Lietuva” (iki 11 30).

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

5 d. 17.30 val. Beno Šarkos ir Remigijaus Treigio keliaujančios fotografijų parodos „Vidurnakt ir
giliau” albumo pristatymas.
GALERIJA „SI:SAID”
Daržų g. 18, III-V 16-18 val.
(arba iš anksto susitarus)

Veikia Donato Jankausko (Duonio) personalinė
paroda „Darželis” (iki 11 09).
LDS KLAIPĖDOS SKYRIAUS
KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 6, II a.

Veikia Lilijos Valatkienės menininkų portretų paroda „Išrinktieji” (iki 11 10).
NAUJOJI KLAIPĖDOS GALERIJA

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 renginius

4 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų” muzikinis
spektaklis vaikams pagal A. Lindgren pasaką
„Pepė Ilgakojinė”.
7 d. 19 val., 12 10 d. 19 val. Klaipėdos pilies
teatro H. Levino komedija „Vienišiai ir vienišės”
(N-16).
8 d. 18 val. klasikinių Indijos menų festivalis„SurSadhana 2018”.
11 d. 12 val. jaunimo teatro „Be durų” muzikinė
istorija vaikams „Pasaka apie Senbernarą ir katytę
Fėją”.
12 d. 18 val. cirko kolektyvas „Argo” (Ukraina) šou visai šeimai „Pabėgimas iš Madagaskaro”.
14 d. 10 ir 12 val., 12 04 d. 9 val. Klaipėdos
mažojo jaunimo teatro spektaklis vaikams A. de
Sent-Egziuperi pasakos motyvais „Mažasis princas”. Bilietus rezervuoti tel. 8 608 40784.
16 ir 17 d. 17 val. Lietuvos nacionalinio dramos
teatro M. Ivaškevičiaus „Išvarymas” (N-18).
17 d. 19 val. pantomimos teatro „A” judesio spektaklis „Vyras, moteris - sielos sparnai”.
„ŠVYTURIO” ARENA
Dubysos g. 10, www.svyturioarena.lt, „Bilietai.LT”

4 d. 19 val. Nikolaj Baskov. Šou „Žaidimas”.
10 d. 19 val. premjera - miuziklas „Mindaugas
Karalius”.
13 d. 19 val. FIBA Čempionų lygos rungtynės:
Klaipėdos „Neptūnas” - Patrų „Promitheas”.

Kultūros centras Žvejų rūmai, Taikos pr. 70;
bilietų kasa dirba I-V 11-14, 16-19 val. ir 2 val.
prieš renginius; moksleiviai, studentai, mokytojai,
dėstytojai, senjorai 1 val. iki teatro vakarinių
renginių pradžios, pateikę pažymėjimą,
už bilietus moka 70 proc. mažiau; Tiketa.lt

3 d. 19 val. B. Britten „Karo Requiem”.
4 d. 13 val. D. Bakėjaus „Ten, kur gyvena pabaisos”.
9 d. 19 val., 10 d. 18 val. R. Leoncavallo opera
„Pajacai”.
24 d. 18 val. M. Theodorakio baletas „Graikas
Zorba”.

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS

17 d. 18 val. ansamblio „Nerija” atsisveikinimo
koncertas.
18 d. 17.20 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas” - Vilniaus „Rytas”.
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 FABRIKAS”
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

3 d. 11 val. Atverk savo spintą!
10 d. 12 val. verslumo iniciatyva „Proto turgus”.
11 d. 16 val. Lino Švirino dainų koncertas.
22 d. 18 val. Valstybinio jaunimo teatro premjera
„Raudona”.
ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO KOPLYČIA
Savanorių g. 4

4 d. 16 val. „Atminties giesmė”. Choras „Aukuras”. Solistai: Rasa Ulteravičiūtė (sopranas), Lina
Lukauskienė (altas), Tadas Jakas (tenoras), Valdas
Kazlauskas (bosas), Laura Gedgaudaitė (vargonai).
Dirigentas Arūnas Pečiulis (Lietuva-Austrija).

Projekto „Etnoreidas” renginiai. 8 d. 18 val. Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos folkloro ansamblis
„Gilė” pristato naują CD „Lietuviškos svotbinės
dainos”.
22 d. 18 val. lenkiško folkloro koncertas su Malwina Paszek (Poznanė).
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 19 val. tradicinių šokių klubo
„Vožinis”.
Edukaciniai užsiėmimai „Siūlų istorijos” 2-5 kl.
moksleivių grupėms. Laikas derinamas registruojantis tel. (8 46) 312113.
KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25

7 d. 17 val. Konferencijų salėje Vytauto Plečkaičio
knygos „Masonai - laisvieji mūrininkai, kūrę ir stiprinę Lietuvą” pristatymas.
8 d. 17 val. Konferencijų salėje vieša paskaita
„Newtono poveikis Rousseau ir kas mums iš to?”
Skaitys filosofijos istorijos tyrinėtojas Vygandas
Aleksandravičius.
9 d. 17.30 val. Renginių salėje Dariaus Žvirblio ir
styginių kvarteto koncertas. Bilietas 6 €.
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Suaugusiųjų aptarnavimo ir informacijos skyrius,
Turgaus g. 8

6 d. 17.30 val. Algio Kliševičiaus (1950-2008)
atminimo vakaras „Miestas ir asmenybės: tarp
atėjimo ir išėjimo”. Prisiminimais dalinsis Kristina
Jokubavičienė, Anatolijus Klemencovas, Alvydas
Klimas, Mindaugas Petrulis, Juozas Vosylius. Renginio režisierė Dalia Kanclerytė.
5-9 d. akcija „Senjorų dienos internete 2018”:
suteikiamos teorinės ir praktinės žinios šiomis
temomis: 5 d. 11 val. e. sveikata; 6 d. 11 val.
laisvalaikio informacija internete; 7 d. 11 val. e.
pirkiniai ir e. paslaugos; 8 d. 11 val. e. saugumas;
9 d. 11 val. bendravimas internetu.
Meno skyrius, J. Janonio g. 9

7 d. 17 val. tarptautinės komiksų parodos „Baltijos iliustracija. Komiksai #2” (Lietuva, Latvija,
Estija) atidarymas ir kūrybinės dirbtuvės su menininkais profesionalais (veiks iki 11 30).
8 d. 17 val. paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklas meno kūrėjams „Infopaketas menininkams”:
antroji paskaita „Autorinės teisės ir jų apsauga”.
Lektorė Gabrielė Naprušienė.
Pempininkų biblioteka, Taikos pr. 81A

9 d. 17 val. debiutuojančios autorės Jolitos Pamedytytės romano „Meilės įkaitė” pristatymas.
Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

8 ir 27 d. 16 val. kūrybinės dirbtuvės su Klaipėdos
lėlių teatru „Sukurk knygos personažo lėlę”. Projektas „Skaitymai teatro šviesoje”.
9 d. 18 val. filmų vakaras su diskusija. Filmas„Vienišius” (rež. Tomasz Konecki). Diskusija: mano saugumas internete. Viešnia: Ligita Motiejauskaitė.
Viešosios bibliotekos padaliniai

12-16 d. 10-18 val. nurašomų spaudinių išpardavimas. Inf. tel. (8 46) 314721, www.biblioteka.lt.

Mados ir verslo centras „Herkaus galerija”,
Herkaus Manto g. 22, II a.

Veikia Artūro Tamašausko kūrybos darbų paroda
„Antras šansas. Transformacija” (iki 11 15).
TAUTODAILĖS SALONAS „MARGINIAI”
Sukilėlių g. 4

Veikia Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos
skyriaus karpytojų Elvitos Šeputaitės, Kristinos
Stasės Mažukaitienės, Stasės Vilkienės, Rūtos Emigart Čiuželienės, Danutės Valužienės
kūrybos darbų paroda „Lietuva mano širdy” (iki
11 30).

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

„Bohemijos rapsodija” (muzikinė biografinė drama, N-13) - 15.40, 18, 21.10 val.
„Spragtukas ir keturios karalystės” (fantastinis
nuotykių, N-7) - 10.30, 12.50, 17.30 val.; 3D: 15.30
val.
„Vagių karalius” (kriminalinė drama, N-13) 18.40 val.
„Marnė” (originalo k., premjeros transliacijos iš
Niujorko Metropolitano operos įrašas, HD-LIVE) - 20
d. 19.55 val.
„Mergina voratinklyje” (kriminalinė drama,
N-13) - 7 d. 19.50 val.
16-22 d. Europos šalių kino forumas „Scanorama
2018”.
„Tarp pilkų debesų” (drama, dubl. liet., N-13) 10.10, 12.30, 14.50, 17.10, 18.50, 20.45 val.
„Lietuviški svingeriai” (komedija, N-16) - 11, 13,
15.10, 16.35, 19.30, 21.50 val.
„Taip gimė žvaigždė” (muzikinė drama, N-13) 14.35, 17.45, 19.50 (nevyks 7 d.), 21 val.
„Mažoji pėda” (animacinis nuotykių, dubl. liet., V)
- 10.40 (vyks 3, 4 d.), 14.20 val.; 3D: 12 val.
„Princas Žavusis” (dubl. liet., V) - 10.20, 12.20 val.
„Didysis kačių pabėgimas” (animacinė komedija, dubl. liet., V) - 13.20 val.
„Helovinas” (siaubo, N-18) - 21.20 val.
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ssDramos teatro Didžiojoje salėje

18 val. „Karalienė Luizė”, rež. Gytis Padegimas. Arvydo Juozaičio pjesėje apžvelgiamas karališkasis Klaipėdos laikmetis - 18071808 m., kai uostamiestis tapo laikinąja
Prūsijos sostine. Tuomet bėgdama nuo
Napoleono Bonaparto karališkoji šeima
- Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas III
su karaliene Luize ir vaikais - apsigyveno
anuometiniame Mėmelyje. Būtent Luizė,
o ne jos vyras Vilhelmas Frydrichas, subūrė
valstybių koaliciją prieš Napoleoną. Napoleonas Luize žavėjosi ir sykiu neapkentė jos.
Amžininkai vadino ją šviesiausiuoju angelu, šventąja, Prūsijos žvaigžde audrų debesyse, Prūsijos madona. Kas buvo ši moteris - dievinama
Karalienė, Motina, išauginusi dešimtį vaikų? Kur jos neįtikėtinos tvirtybės paslaptis? Vaidina Inga
Jankauskaitė, Arnoldas Eisimantas, Nijolė Sabulytė, Kazimieras Žvinklys, Sigutis Jačėnas, Dovydas
Stončius, Česlovas Judeikis, Linas Lukošius, Sigutė Gaudušytė ir kiti.

TREČIADIENIS, LAPKRIČIO 7 D.

ss„Kultūros fabrike” (Bangų g. 5A) 18 val. kino klubas „8 1/2” rodo prancūzų kino sklaidos

projekto „Nuo Meljeso iki Ozono” filmą „Panieka” (rež. Jean Luc Godard, vaid. Brigitte Bardot, Jack
Palance, Michel Piccoli, Fritz Lang, drama, Prancūzija, Italija, 1963, liet. subtitr.). Amerikiečių prodiuseris Džeremis Prokošas pasamdo garsųjį austrų režisierių Fritzą Langą (vaidina pats režisierius)
sukurti filmą pagal Homero „Odisėją”. Nepatenkintas Lango darbu, Prokošas pasiūlo rašytojui ir
dramaturgui Poliui perrašyti scenarijų. Užsimezgęs meilės trikampis tarp prodiuserio, rašytojo
ir jo žmonos (Brigitte Bardot) atveda ne tik prie kūrybinių rašytojų kančių, bet ir prarandamas
žmonos pasitikėjimas. Kankinanti dilema paveikia ir Polio asmeninį gyvenimą – jis atitolsta nuo
savo žmonos Kamilės. Ši užmezga romaną su milijonieriumi Prokošu.

ssDramos teatro Didžiojoje salėje (Teatro

g. 2) 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis
„Mūsų miestelis”, rež. Darius Rabašauskas. Visuotinio lėkimo, susvetimėjimo, savanaudiškumo ir
nuolatinio bandymo gyventi pagal planą kontekste spektaklis atsigręžia į amžinybės akivaizdoje
gyvenančių paprastų žmonių likimus bei ieško
jų prasmės. Pjesėje vaizduojamas nedidelis XX
amžiaus pradžios JAV miestelis, kuriame kaimynystėje gyvenačias šeimas sieja vaikų meilės
istorija. Trijuose veiksmuose vaizduojami esminiai žmogaus gyvenimo momentai - gimimas ir
vaikystė, branda ir vestuvės, laidotuvės ir pomirtinis gyvenimas. Pjesės kalba ir situacija iš pirmo
žvilgsnio labai paprasta, tačiau ji simbolizuoja universalų ir besąlygišką visų žmonių pavaldumą
laikui. Spektaklio veikėjai buities paprastume atranda atsakymus į esminius būties klausimus ir
išryškina gyvenimo bendruomenėje pranašumus - artimus santykius, pagarbą ir geranoriškumą.
Vaidina: Valentinas Masalskis, Rimantas Pelakauskas, Vitalija Mockevičiūtė, Valerijus Jevsejevas,
Donatas Stakėnas, Rugilė Latvėnaitė ir kiti.

KETVIRTADIENIS, LAPKRIČIO 8 D.

ssKoncertų salėje 12 ir 18.30 val. koncertas visai šeimai „Tarpkultūriniai tiltai”. Šio renginio

esmė - skatinti Lietuvoje gyvenančių tautų toleranciją vienų kitoms, atskleisti tautinių bendrijų
muzikinės kultūros savitumą. Koncerte dalyvaus 11 Lietuvos tautinių bendrijų (gruzinų, armėnų,
rusų, ukrainiečių, žydų, vokiečių, moldavų, lenkų, latvių, totorių) atstovai - solistai ir ansambliai.
Didžiausia dalis solistų - dainininkai, tačiau klausytojai išgirs ir instrumentinių kūrinių. Atlikėjų
amžius ir muzikinė patirtis labai įvairi - koncerte dalyvaus talentingi vaikai ir suaugusieji. Kartu su
Klaipėdos kameriniu orkestru (KKO) jie nutapys 11 skirtingų muzikinių paveikslų, atskleidžiančių
savo tautos kultūros ypatumus, pasitelkdami įvairiausias menines priemones ir garsines imitacijas.
Daugumos kūrinių aranžuočių autorius - pianistas ir kompozitorius Vitalijus Neugasimovas, kuris
kartu su KKO meno vadovu Mindaugu Bačkumi yra šio originalaus projekto iniciatorius.

PENKTADIENIS, LAPKRIČIO 9 D.

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

3 d. 14.40 val. „Tarp pilkų debesų” (drama, dubl.
liet., N-13). 16.35 val. „Spragtukas ir keturios
karalystės” (fantastinis nuotykių, N-7). 18.30 val.
„Nico, 1988” (biografinė drama, N-16). 20.20 val.
„Problemo” (mistinis trileris, N-16).
4 d. 14.40 val. „Spragtukas ir keturios karalystės”. 16 val. „Bohemijos rapsodija” (muzikinė
biografinė drama, N-13). 18.30 val. „Lietuviški
svingeriai” (komedija, LT, N-16). 20.20 val. „Helovinas” (siaubo, N-18).
5 d. 19 val. „Bohemijos rapsodija” (muzikinė biografinė drama, N-13).
6 d. 18 val. „Aš priglaudžiau prie žemės širdį”
(dokumentinis, N-7, LT, 2018 m.), susitikimas su
režisiere Ramune Kudzmanaite. 20.10 val. „Tarp
pilkų debesų” (drama, dubl. liet., N-13).
KINO KLUBAS „8 1/2”
„Kultūros fabrikas”, Bangų g. 5A

7 d. 18 val. prancūzų kino sklaidos projekto „Nuo
Meljeso iki Ozono” filmas „Panieka” (rež. Jean Luc
Godard, drama, Prancūzija, Italija, 1963 m.).

ssŽvejų rūmuose 19 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro Ruggero Leoncavallo dviejų

veiksmų opera „Pajacai”. Kūrinys pasakoja apie klajojančią komediantų trupę, kurios gyvenimas
tragiškai susipina su scenos realybe. Trupė vaidina pjesę apie Kolombinos neištikimybę jos vyrui
Pajacui. Pastarojo vaidmens atlikėjas, trupės šeimininkas Kanijus, iš tikrųjų sužino, kad Kolombiną
vaidinanti jo žmona Neda rengiasi pabėgti su Silvijumi. Apakintas pavydo Kanijus nužudo įsimylėjėlius scenoje, per spektaklį. Šio kūrinio premjera įvyko 1892-ųjų gegužės 22 d. Milane. Tuomet dar
nežymiam kompozitoriui ji pelnė pripažinimą ir pasaulinę šlovę. Dalios Ibelhauptaitės režisuota
opera išsiskiria turtingu, tirštu scenos pasauliu, kuriame greta ryškiausių solistų pasirodo visas
„Amber” cirkas, „Diamonds show” merginos, oro akrobatai, gimnastai, klounai, net ir cirko gyvūnai!
Užburiančiame spektaklyje gyvenimo šviesa ir tamsa pinsis į publiką intriguosiantį, provokuosiantį
ir giliai širdyje paliesiantį raštą.
Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” archyvo nuotr.

