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ŠEŠTADIENIS,
LAPKRIČIO 10 D.

ssKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 16 val. Klai-

pėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 95-mečiui
skirtas koncertas „Gieda paukštis ir giedos”.
„Kviečiame visus: draugus, kolegas, mokinių
tėvelius ir senelius, absolventus, prezidentus,
ministrus, senjorus, kaimynus. Išvysite ir išgirsite
teatralizuotą koncertą, kuriame jums muzikuos
konservatorijos absolventai, mokiniai ir mokytojai. Tą valandą mes tapsime viso muzikuojančio pasaulio dalimi, o tas visas pasaulis sutilps
mumyse. Didžiausia dovana būtų mūsų visų
sutelktumas ir bendrystė, per beveik šimtmetį
susiklosčiusių tradicijų puoselėjimas”, - į renginį
kviečia konservatorijos bendruomenė.

ssViešbutyje „Morena” (Audros g. 8A, Melnragė) 16 val. renginys, skirtas Latvijos 100-osioms

nepriklausomybės paskelbimo metinėms. Dalyvaus Rygos VEF kultūros pilies ansamblis, Grobinos kolektyvas „Dzervyte”, Klaipėdos lietuviškojo folkloro klubo „Šeimyna” kolektyvas. Renginys
nemokamas.

ssŽvejų rūmuose (Taikos pr. 70) 18 val. R. Leoncavallo opera „Pajacai”. Opera 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
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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

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

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

10 d. 12 val. „Kad tave žąsis!”
11 d. 12 val. „Coliukė”.
KLAIPĖDOS VALSTYBINIS
MUZIKINIS TEATRAS

šeimininkas Kanijus, iš tikrųjų sužino, kad Kolombiną vaidinanti jo žmona Neda rengiasi pabėgti
su Silvijumi. Apakintas pavydo Kanijus nužudo įsimylėjėlius scenoje, per spektaklį. „Kai išeiname
į sceną, visi vaidiname. Scena gali būti bet kas – gatvė, darbas, bet visada turime užsidėti kaukę.
Dažnai aplinkiniams visai neįdomu, kas vyksta mūsų viduje. Jiems svarbiau, kokia mūsų kaukė ir
kaip gerai galime suvaidinti savo vaidmenį. Gyvenime tai vyksta kur kas ryškiau nei „Pajacuose”,sako Dalia Ibelhauptaitė, operos režisierė. Greta ryškiausių solistų pasirodys visas „Amber“ cirkas,
„Diamonds show” merginos, oro akrobatai, gimnastai, klounai, net ir cirko gyvūnai.

ss„Švyturio” arenoje (Dubysos g. 10) 19 val.

premjera - miuziklas „Mindaugas Karalius”. Tai laukiamiausia, svajonių komanda vadinamų, režisierės
ir choreografės Anželikos Cholinos, kompozitoriaus
Kipro Mašanausko, libreto autoriaus Romo Lileikio
ir scenografo Marijaus Jacovskio premjera. Dviejų
valandų miuzikle itin talentingai atverstas vienas
lemtingiausių Lietuvos istorijos puslapių: XIII amžius.
Mindaugo karūnavimas ir krikštas. Įtemptos derybos
su kryžiuočiais. Karaliaus diplomatinė įžvalga ir noras apsaugoti šalį. Krikšto nepalaikančiųjų intrigos
ir bandymai, kartais pačiai žiauriausiais būdais,
užgrobti valdžią. Sukrečianti asmeninė Mindaugo
šeimos drama – mirštanti ištikimoji karalienė Morta,
priprašiusi valdovu pasirūpinti savo seserį, kuri (likimo ironija) yra ir didžiausio jo priešo žmona. Libreto
autorius Romas Lileikis pateikia kūrinio esmės kodą:
„Mindaugas aukoja praeitį. Kurį kelią rinktis? Dievai ar Dievas? Šventas žodis ar Šventas raštas?
Ką pasirenka Mindaugas? Pažeminimą ar žūtį? Voruta ar Lietuva? Mindaugą pasirenka likimas.
Jis užmirštamas šimtmečiams. Jo vardą užsirašo tik priešai, kad prisimintų: apsimetėlis-niekšasšviesaus atminimo-Mindaugas Karalius.”

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 11 D.

ssJūros g. 1 (prie buvusio policijos komisariato pastato) 14 val. protesto akcija. Klai-

pėdos kultūros bendruomenė kviečia į akciją, kurios metu bus teatralizuotas pareiškimas, laisvo
žodžio tribūna, o policijos komisariato pastatas bus apjuostas gyva žmonių grandine. „Ateik ir
pastovėk už Policijos pastato pritaikymą kultūrai, edukacijai, turizmui ir draugiškam verslui. Apkabinsime ir simboliškai parodysime savo valią Klaipėdos miesto valdžiai ir Lietuvos vyriausybei”,
- kviečia protesto akcijos organizatoriai.

ss„Kultūros fabrike” (Bangų g. 5A) 16 val. Lino Šviri-

no dainų koncertas. „Vis rečiau koncertuojant, kiekvienas
koncertas atrodė galimai paskutinis, bet vis atsirasdavo
priežastis ar impulsas sugrįžti į sceną. Ne išimtis ir šis
kartas - yra labai svarbi priežastis! Man dainuojant ir
grojant talkins sūnūs, be to, koncerte dalyvaus dvi
nuostabios šeimos - Edita ir Vaidotas Rukai bei Evelina ir
Gytis Šimelioniai. Bus ir dovana. Tai labai asmeniška, bet
neslapta. Šiemet mūsų su Irena santuokai - 30, lapkričio
12 d. Perlinės vestuvės. Todėl šį koncertą, jame skambančias dainas dainuosiu jai - Žmonai - mano gyvenimo
draugei, mokytojai, stiprybei. Būsiu labai laimingas, kad
viskas vyks Jums matant ir girdint”, - į būsimus koncerto
klausytojus kreipiasi L. Švirinas.

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

10 d. 18 val. R. Leoncavallo opera „Pajacai”.
24 d. 18 val. M. Theodorakio baletas „Graikas
Zorba”.

Renginiai
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

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

10 d. 16 val. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 95-mečiui skirtas koncertas „Gieda paukštis
ir giedos”.
11 d. 19 val. „Idioteatro” spektaklis „Urvinis žmogus”.
17 d. 16 val. Tautinių kultūrų centro projekto
„Lietuva, Latvija, Estija: daugiakultūriškumas
šimtmečio renginiuose“ baigiamasis renginys –
koncertas „Tautinių bendrijų festivalis“. Renginys
nemokamas.
18 d. 18 val. „Domino” teatro spektaklis „Įeiti
draudžiama”.
20 d. 18.30 val. Tilžės akto 100-mečiui teatralizuotos folkloro programos „Lietuvininkai” („Kuršių
ainiai”), „Ernstas Vilhelmas Berbomas” („Alka”).
Veikia Dalios Kirkutienės tapybos darbų paroda.

KLAIPĖDOS SPORTO BAZIŲ VALDYMO
CENTRO DIDŽIOJI SPORTO SALĖ
Taikos pr. 61A

11 d. 14 val. Baltijos rankinio lygos rungtynės:
Klaipėdos „Dragūnas” - Zaporožės ZTR.
24 d. 14 val. Lietuvos rankinio lygos rungtynės:
Klaipėdos „Dragūnas” - Kauno „Granitas-Karys”.

KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

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).
19 d. 18.30 val. Lietuvos ir Latvijos valstybių

Suaugusiųjų aptarnavimo ir informacijos skyrius,
Turgaus g. 8

15 d. 17 val. Žemaitijos rašytojų bendrijos išleistos poezijos knygos „Praviri langai“ sutiktuvės,
projekto „Aidai nuo Baltijos jūros krantų“ metu
sukurto filmo peržiūra.
16 d. 17 val. doc. dr. Liutauro Kraniausko paskaita
„Nusikaltimo erdvė – Klaipėda. Paskutinis XX a.
dešimtmetis“.

KLAIPĖDOS KARILIONAS

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

14, 15 d. 17 val. Reklaminės-informacinės
medžiagos kūrimas skaitmeninėje terpėje pasitelkiant interaktyvią animaciją. Gebėjimų monetizavimas. Pageidautina turėti savo kompiuterį
su „Adobe CC” arba „Adobe Animate” programa.
Lektorius Virginijus Bakas, VDA, Klaipėdos fakulteto lektorius, dizaineris.
16 d. 17 val. Meno istorijos kursai – menotyrininko Petro Šmito paskaita „Rusų realizmas, XIX a.
antroji pusė“.
Pempininkų biblioteka, Taikos pr. 81A

13 d. 17.30 val. „Taro terapijos“ užsiėmimas.
Seminaro lektorė – Joana Aužbikavičienė, geštalt
psichoterapijos ir Taro terapijos praktikė.
14 d. 16 val. Literatūros kūrinių improvizacija kitu
kampu. Svečiuose improvizacijos teatras „KITAS
KAMPAS“. Projektas „Skaitymai teatro šviesoje“.
16 d. 14 val. Jaunimas ant karštosios kėdės sodina rašytoją Rebeka Uno, geriausios 2015 metų
knygos vaikams ir paaugliams – romano „Atjunk“
autorę.
27 d. 16 val. kūrybinės dirbtuvės su Klaipėdos
lėlių teatru „Sukurk knygos personažo lėlę”. Projektas „Skaitymai teatro šviesoje”.

Savanorių g. 4

13 d. 17.30 val. prof. Audronės Kaukienės pagerbimo vakaras.
12, 19, 26 d. 17.30 val. juostų audimo skieteliu
mokymai.
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.
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

10 d. 15 val. Lenkijos nepriklausomybės diena.
Įėjimas laisvas.
KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Vaikų skyrius, Danės g.

16 d. 12 val. susitikimas vaikams su rašytoja Rebeka Uno.
Viešosios bibliotekos padaliniai

12-16 d. 10-18 val. nurašomų spaudinių išpardavimas. Inf. tel. (8 46) 314721, www.biblioteka.lt.
S. ŠIMKAUS KONSERVATORIJA
S. Šimkaus g. 15

12 d. 17.30 val. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 95-mečiui skirtas koncertas „Mokytojai – Jubiliejui”.
VIEŠBUTIS „MORENA”
Audros g. 8A, Melnragė

10 d. 16 val. renginys, skirtas Latvijos 100-osioms nepriklausomybės paskelbimo metinėms.
Renginys nemokamas.

Parodos
KKKC PARODŲ RŪMAI
Didžioji Vandens g. 2, tel. 314443, III-VII 11-19 val.

Herkaus Manto g. 25

12 d. 17 val. Konferencijų salėje vyks dr. prof.
Algimanto Mečislovo Olšausko knygos „Sveikatos
gidas” pristatymas. Renginys nemokamas.
14 d. 17 val. Gerlacho palėpėje vyks Vytauto Čepo
jubiliejinis vakaras. Renginys nemokamas.
15 d. nuo 13 val. bibliotekos Konferencijų salėje
vyks jaunimo perspektyvų platforma „Noriu veikti“. Renginys nemokamas.
16 d. 17 val. bibliotekos Gerlacho palėpėje vyks
baigiamieji „Proza skaitoma rudenį 2018“ skaitymai. Renginys nemokamas.

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

„FORUM CINEMAS”

Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

11 d. 16 val. vargonininko Aleksandro Isakovo
(Vilnius) vargonų muzikos koncertas.

Bažnyčių g. 6, II a.

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

Šeštadienį ir sekmadienį bei švenčių dienomis 12 val. kariliono muzikos koncertai. Atlikėjai
Kęstutis Kačinskas ir Stanislovas Žilevičius.
ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO KOPLYČIA

LDS KLAIPĖDOS SKYRIAUS
KLAIPĖDOS GALERIJA

Kinas

Liepų g. 16, Centrinis paštas

Daržų g. 10

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

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

„ŠVYTURIO” ARENA
10 d. 19 val. premjera - miuziklas „Mindaugas
Karalius”.
13 d. 19 val. FIBA Čempionų lygos rungtynės:
Klaipėdos „Neptūnas” - Patrų „Promitheas”.
17 d. 18 val. ansamblio „Nerija” atsisveikinimo
koncertas.
18 d. 17.20 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas” - Vilniaus „Rytas”.

tino Našlėno kūrybos paroda „Sapnų pjovėjas
– regėjimų ieškotojas” (visos iki 12 02).

11 d. 16 val. Lino Švirino dainų koncertas.
22 d. 18 val. Valstybinio jaunimo teatro premjera
„Raudona”.

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

KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS

11 d. 12 val. Teatro salėje jaunimo teatro „Be
durų” muzikinė istorija vaikams „Pasaka apie Senbernarą ir katytę Fėją”.
12 d. 18 val. Didžiojoje salėje cirko kolektyvas
„Argo” (Ukraina) - šou visai šeimai „Pabėgimas iš
Madagaskaro”.
14 d. 10 ir 12 val., 12 04 d. 9 val. Didžiojoje
salėje 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. Didžiojoje salėje Lietuvos nacionalinio dramos teatro M. Ivaškevičiaus „Išvarymas” (N-18).
17 d. 19 val. Teatro salėje pantomimos teatro „A”
judesio spektaklis „Vyras, moteris - sielos sparnai”.

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

„Melagiai” (komedija, N-13, LT) - 10.10, 12.40,
15.10, 16.50, 20, 21.40 val.
„Baltoji iltis” (animacinė komedija, dubl. liet.,
V) - 10.20, 14.30 val.
„Mergina voratinklyje” (kriminalinis trileris,
N-16) - 21.50 val.
„Operacija Overlord” (mistinis siaubo, N-18) 21.30 val.
„Marnė” (originalo k., premjeros transliacijos iš
Niujorko Metropolitano operos įrašas, HD-LIVE) 20 d. 19.55 val.
16-22 d. Europos šalių kino forumas „Scanorama
2018”.
„Fantastiniai gyvūnai: Grindelvaldo piktadarystės” (fantastinis nuotykių, N-13) - 13 d.
20.30 val.; 3D: 14, 15 d. 18.50 val.
„Bohemijos rapsodija” (muzikinė biografinė
drama, N-13) - 11, 15.20, 17.05 (nevyks 15 d.),
18.40, 21.10 (nevyks 14, 15 d.), 21.45 (nevyks 14,
15 d.) val.
Filmas-koncertas „Coldplay: A Head Full Of Dreams” (N-13) - 14 d. 18.30 val.
Filmas-koncertas „BTS. Burn the stage: the
Movie” (korėjiečių kalba su angl. subt., N-7) - 15
d. 17 val.
„Spragtukas ir keturios karalystės” (fantastinis nuotykių, N-7) - 12.15 val., 3D: 16.20 val.
„Tarp pilkų debesų” (drama, dubl. liet., N-13) 14, 19.30 val.
„Lietuviški svingeriai” (komedija, N-16) - 10.30,
14.35, 16.25, 18.30 (vyks 13 d.), 18.50 (nevyks 13,
14, 15 d.), 21.55 val.
„Taip gimė žvaigždė” (muzikinė drama, N-13) 16.35 (nevyks 14, 15 d.), 18.20, 21.20 (nevyks 13
d.) val.
„Mažoji pėda” (animacinis nuotykių, dubl. liet.,
V) - 10.40, 11.55, 12.55, 14.10 val.
„Princas Žavusis” (dubl. liet., V) - 13.05 val.
„Didysis kačių pabėgimas” (animacinė komedija, dubl. liet., V) - 10, 11 d. 10.50 val.
„Helovinas” (siaubo, N-18) - 19 (nevyks 14 d.)
val.
„KULTŪROS FABRIKO” KINO SALĖ
Bangų g. 5A, www.kinasarlekinas.lt

10 d. 11 val. „Baltoji iltis” (animacinis nuotykių,
dubl. liet., V). 16 val. „Bohemijos rapsodija”
(muzikinė biografinė drama, N-13). 18.30 val.
„Melagiai” (komedija, N-13, LT). 20.05 val. Nepatogus kinas: „Interneto valytojai” (dokumentinis, N-16).
KINO KLUBAS „8 1/2”
„Kultūros fabrikas”, Bangų g. 5A

Veikia fotografijos parodos: Remigijaus Pačėsos
retrospektyvinė fotografijų paroda „Geltona gulbė neatplauks”, Jono Meko fotografijų paroda
„Frozen Frames / Sustingę kadrai” ir Augus-

Prancūzų kinas „Nuo Meljeso iki Ozono“. Filmus
pristatys eseistas ir poetas Rolandas Rastauskas,
aktorė Kristina Švenčionytė, kiti kino mylėtojai ir
žinovai.
14 d. 18 val. „Iki paskutinio atodūsio”.
21 d. 18 val. „Vyriška – moteriška”.
28 d. 18 val. „Naujoji banga”.
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ssKoncertų salėje 19 val. „Idioteatro” spektaklis
„Urvinis žmogus”. Kodėl moterys parduotuvėse gali
leisti valandų valandas, o vyrams ten ir keliolika minučių prailgsta? Kodėl vyrai su draugais puikiai jaučiasi
tyloje spoksodami „teliką” ir sriaubdami alų, o moterys
nesustodamos pliurpia apie tūkstančius dalykėlių?
Kodėl moterys gali vienu metu daryti penkis darbus, o
vyrai – tik vieną? Komedija „Urvinis žmogus” – apie tai.
Ir apie visas kitas svarbias smulkmenas, dėl kurių vyrai
ir moterys nuolat ginčijasi, pykstasi, bet dažniausiai taip
ir lieka iki galo nesupratę vienas kito. „Urvinis” – vienintelis komedijos herojus – ir į vyrus, ir į moteris žvelgia neslėpdamas atlaidžios šypsenos. Todel šis
nepretenzingas ir humoro kupinas monospektaklis vienodai smagus ir vieniems, ir kitiems.

PIRMADIENIS, LAPKRIČIO 12 D.

ssKlaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos padaliniuose 12-16 d.

10-18 val. nurašomų spaudinių išpardavimas. Kviečiame įsigyti grožinės, mokslo populiarinimo
literatūros, enciklopedinių leidinių, vaikiškų knygelių, rasite ir žurnalų. Platesnė informacija telefonu (8 46) 314721, www.biblioteka.lt.

ssŽvejų rūmuose 18 val. Didžiojoje salėje cirko kolektyvo „Argo” (Ukraina) šou visai šeimai
„Pabėgimas iš Madagaskaro”. Šaunioji Madagaskaro žvėrelių kompanija netikėtai patenka į cirką.
Kaip seksis liūtui Aleksui, zebrui Marčiui ir begemotei Glorijai cirke? Ar susidraugaus jie su kitais
žvėreliais? Ką iškrės linksmosios beždžionėlės vaikams? Ir kas atsitiks su veidmainiais pingvinais?
Sužinosite apsilankę šioje nuotaikingoje programoje.

ANTRADIENIS, LAPKRIČIO 13 D.

ssKlaipėdos koncertų salėje (Šaulių g. 36) I a.

fojė 18.30 val. „Tapatybės jungtys”. Pirmasis trio „Agora“ kartas Klaipėdos koncertų salėje – su intriguojančia specialiai jiems parašyta lietuviška programa ir
keliais užsienio kūrėjų opusais. Žilvinas Brazauskas
(klarnetas, Lietuva–Vokietija), Natania Hoffman
(violončelė, Italija/JAV/Belgija), Robertas Lozinskis
(fortepijonas, Lietuva–Didžioji Britanija) yra laukiami
atlikėjai Europos koncertų salėse. Koncerte „Tapatybės jungtys” ansamblis pristatys savo kompaktinę
plokštelę bei naująją programą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Trio nariai teigia,
kad ši programa yra bandymas ieškoti tapatybės jungčių ir jose išgirsti Lietuvos garsus.

TREČIADIENIS, LAPKRIČIO 14 D.

ss„Kultūros fabrike” (Bangų g. 5A) 18 val. kino

klubas „8 1/2” tęsia prancūzų kino sklaidos projektą
„Nuo Meljeso iki Ozono”. Lapkritis skirtas „Naujosios
bangos“ ideologui Žanui Lukui Godarui. Trečiadienį bus rodomas jo filmas „Iki paskutinio atodūsio”
(1960 m., 90 min.), tapęs „Naujosios bangos” kultiniu
filmu. Mišelis – jaunas vagišius, prisižiūrėjęs Holivudo
ekrano herojų ciniškų įpročių, pavagia automobilį.
Bebėgdamas nuo persekiojimo, jaunuolis nužudo
jį persekiojantį policininką. Palikęs be pinigų, spaudžiamas policijos paieškų, jis grįžta pas savo
amerikietę merginą Patriciją, studentę žurnalistę. Nors Patricija ir suvokia savo veiksmų neracionalumą, ji negali įveikti savo potraukio jaunuoliui. Jie pradeda kartu leisti laiką, mylėtis, slėptis
nuo policijos ir vogti automobilius, kad uždirbę pinigų pabėgtų į Italiją. Kuo labiau siaurėja policijos persekiojimo ratas, tuo Mišelis daro daugiau klaidų, tuo stiprėja jo jausmai Patricijai ir auga
nuojauta, kad viskas baigsis blogai.

KETVIRTADIENIS, LAPKRIČIO 15 D.

ssKoncertų salėje 18.30 val. „Nušvitimai”. Lietuvos kamerinis orkestras kviečia klausytis pro-

gramos, parengtos su australų batutos maestro Nicholu Miltonu ir Lietuvos vokalo pažiba Edgaru
Montvidu. Programoje skambės Josepho Haydno, Gustavo Mahlerio, Geraldo Finzi ir Benjamino
Britteno kūriniai. E. Montvidas atliks B. Britteno ciklą „Nušvitimai” („Les Illuminations”) pagal prancūzų poeto Arthuro Rimbaud žodžius. Šio dekadentizmo ir simbolizmo pradininko, „prakeiktųjų
poetų“ atstovo sukurto ciklo „Nušvitimai” poemos – tai nerimuota, prozai artima poezija, kupina
siurrealizmo vizijų. B. Brittenas puikiai jaučia ir perteikia prancūzų kalbos subtilybes, sudėtingo
teksto niuansus, jautriai intonuoja žodį.

PENKTADIENIS, LAPKRIČIO 16 D.

ssŽvejų rūmuose

17 val. Didžiojoje salėje Lietuvos nacionalinio dramos teatro
M. Ivaškevičiaus „Išvarymas” (N-18). Pasak
režisieriaus Osk aro
Koršunovo, „Išvaryme”
paliesta labai aktuali tema – emigracija.
Žmonės palieka savo
šalį, savo namus, savo
šeimas. Emigracijos
būna įvairios. Šiandien
emigracija yra kitokia,
tačiau buvo metas, kai
žmonės vyko svetur su
bilietu į vieną pusę, nemokėdami kalbos, nieko neturėdami, dažnai
– apgauti... Kas yra
emigracija? Kas slypi už šio žodžio? Slypi labai daug dalykų, kurių vienas svarbiausių yra tapatybės
praradimas. O gal – atradimas kitoje šalyje? Juk individo tapatybės klausimas šiais laikais yra vienas
aktualiausių. „Išvarymas” atskleidžia daug šio klausimo atsakymo galimybių ir sprendinių.

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” archyvo nuotr.

