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ssTeatro aikštėje 17 val.

Kalėdų eglutės įžiebimo
renginys „Kalėdos pildo svajones“. Teatralizuota muzikinė programa bus rodoma
iš Dramos teatro balkonų.
Renginyje dainuos nuoširdus
mamos Giedrės ir dukters
Saulės duetas, charizmatiškosios „Golden Age“ merginos ir publikos numylėtiniai
Violeta ir Vilius Tarasovai,
šįkart pasirodysiantys neįprastu amplua, ne duetu, o trio, nes drauge su tėvais prie mikrofono stos
ir jų dukra. Iki sielos gelmių jaudinantį Kalėdų kanoną atliks studijos „Junior City Jazz“ dainininkai.
Renginį vainikuos Kalėdų eglutės įžiebimas ir fejerverkai. Nuo 12 val. Turgaus gatvėje ir Teatro
aikštės prieigose vyks Kalėdinė mugė. Jos prekybininkai žada draugiškas kainas ir įdomias idėjas
dovanoms. Išsamiai apie renginius www.klaipedossventes.lt.

ssŽvejų rūmuose (Taikos pr. 70) 19 val.
Sauliaus Prūsaičio albumo „39“ pristatymo koncertas. „Tai bus didelė ir smagi šventė visiems: ir
publikai, ir mums patiems. Laukia daug darbo,
bet darbą mes mylime“, – apie albumo pristatymo koncertus sako S. Prūsaitis. Nedaugelis žino,
kad jis – ne tik visų savo dainų muzikos ir žodžių
autorius, bet ir pats jas aranžuoja, įrašo nuosavoje įrašų studijoje, prodiusuoja. Sakydamas,
kad koncertai bus šventė, jis visiškai neperdeda.
Apsilankusieji S. Prūsaičio koncertuose būna
nustebę, koks tai linksmas ir pozityvia energija
pulsuojantis renginys.
ssKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 19 val. spektaklis

„Po 20 metų”. Ar gali būti, kad Urvinis žmogus vedęs
gyveno ilgai ir laimingai? Ar gali būti, kad Urviniam
žmogui viskas klojasi geriau nei kitiems? Ar gali būti,
kad Urvinis žmogus laimingesnis už bet ką pasaulyje?
O gal?.. Pagaliau atėjo laikas, kai į visus šiuos klausimus galėsime atsakyti pažvelgę pro rakto skylutę.
Po 20 metų. Tai, ką su medžiotoju padaro 20 bendro
gyvenimo metų su rinkėja ir atvirkščiai – šis spektaklis būtent apie tai. Kaip gyvenimas kartu keičia
santykius? Kaip keičiasi vieno požiūris į kitą? Ar laikas
patvirtina prieš 20 metų išmoktas tiesas apie vyrų ir
moterų panašumus bei skirtumus?

SEKMADIENIS, GRUODŽIO 2 D.

ssTeatro aikštėje 12 val. tradicinis renginys „Maltiečių sriuba”. Paramos akcijos metu bus ren-

kamos lėšos skurdžiai gyvenantiems vienišems seneliams globoti ir maitinti. Sriubą virs ir dalins
įvairios Klaipėdos miesto organizacijos, įmonės ir bendruomenės.

ssŽvejų rūmuose 17

val. grupės „Studija” jubiliejinis koncertas. Tai bene
seniausiai Lietuvoje grojanti pop/rock grupė, įkurta
1978 m. Klaipėdoje. Tai
viena profesionaliausių
Lietuvoje grupių, įrašyta
į Lietuvos rekordų knygą
kaip sugrojusi ilgiausią
koncertą be pertraukos –
17 val. ir atlikusi daugiausia
kūrinių viename koncerte
– 219. Grupės programoje – originalūs kūriniai ir
garsiausių užsienio atlikėjų perdirbiniai. Tarp žinomiausių grupės kūrinių
dainos:„Spindulys“, „Daina draugams“, „Geležinė meilė“, ‚Meilės bliuzas“, „Vaikystė“, „Dabartis“ ir
daugelis kitų. Žvejų rūmuose ištikimiausių, smalsiausių ir vertinančių gyvą muzikavimą klausytojų
laukia nauja, kupina premjerų „Studijos“ programa.
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Teatrai

Kiti renginiai

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

4 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje M. M. Matthis
„Labas rytas, pone Triuši” (N-16).
5 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje P. O. Enquist „Lūšies valanda”.
6 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje G. Grajausko „Pašaliniams draudžiama”.
8 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje S. Šaltenio „Kalės
vaikai”.
9 d. 17 val. Didžiojoje salėje I. Vyrypajev „Girti”
(N-18).
11 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje S. Mrożek „Petro
Ohėjaus kankinystė”.
12 d. 15 val. Didžiojoje salėje A. Dilytės „Dėdės Tito
džiazas”.
12 d. 18.30 val. Mažojoje salėje E. De Filipo „Kalėdos Kupjelų namuose”.
Teatro svečiai

9 d. 12 val. Kamerinėje salėje klounų teatro „Dulidu” spektaklis „Arklio Dominyko meilė”.
9 d. 19 val. Mažojoje salėje teatro „Cezario grupė”
spektaklis „Arabiška naktis”.
11 d. 11 val., 14 d. 19 val. Mažojoje salėje šokio
spektaklis „Baltoji lopšinė”.
15 d. 12 val. Kamerinėje salėje barokinio teatro
triukšmų mašinų kūrybinės dirbtuvės.
16 d. 16 val. barokinio teatro triukšmų mašinų performansas „Blogi orai”.
KLAIPĖDOS VALSTYBINIS
MUZIKINIS TEATRAS
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

6 d. 11 val., 12 d. 11 val., 19 d. 11 val. 2 aukšto
fojė - koncertas kūdikiams „Mažylis Mocartas”.
9 d. 13 val., 11 d. 11 val. Didžiojoje salėje premjera - A. Kučinsko opera vaikams „Žvaigždžių opera”.
13 d. 19 val. Brodvėjaus miuziklas „Čikaga”.

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.
Šventinės klasikos festivalis „Salve Musica”

7 d. 18.30 val. Klaipėdos kamerinio orkestro programa „Armėniška bachiana”.
11 d. 18.30 val. Baltijos gitarų kvartetas. „BaRock”.
14 d. 18.30 val. Jan Krzysztof Broja (fortepijonas)
„Kitas rakursas”.
16 d. 16 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje
koncertas „Su viltimi ir tikėjimu”. Nemokamai.
18 d. 18.30 val. koncertas visai šeimai „Kalėdinis
žvėrių karnavalas”.

ss„Švyturio” arenoje (Dubysos g. 10) 19 val. „Lietuvos balso” finalinės kovos. Naujasis moky-

tojas atlikėjas Justinas Jarutis, elektroninės muzikos kūrėjas ir atlikėjas Leonas Somovas, aktorė
ir dainininkė Inga Jankauskaitė ir jau ketvirtą projekto sezoną skaičiuojantis Donatas Montvydas
savo finalininkus jau turi. Dabar atėjo metas pasilikti stipriausiems! Gyva muzika, odą šiurpinantys
galingi balsai, nesuvaidintos reakcijos ir emocijos, kurios užvaldys išgirdus tuos, kuriems jau labai
greitai plos tūkstančiai. Kas bus tie atlikėjai, kurie turės galimybę ir toliau kovoti dėl šių metų
„Lietuvos balso“ titulo ir keliauti į pusfinalį - jūs galite pamatyti tai gyvai!
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ssŽvejų rūmuose 18 val. Teatro salėje poezijos,

dainos ir judesio impresija „Gyvenimo eskizai”. Tėvo
Stanislovo, Justino Marcinkevičiaus ir kitų autorių kūrinius skaitys režisierė Dalia Kanclerytė, dainuojamąją
poeziją atliks bardas Arūnas Raudonius, emocijas judesiu perteiks mimas Aleksas Mažonas. Poetinė judesio,
dainos ir šokio impresija „Gyvenimo eskizai“ gimė A.
Raudoniaus iniciatyva. Pasak D. Kanclerytės, atlikėjai
dalijasi tuo, ką turi šviesiausio savo širdyse. Jie kviečia
su viltimi žvelgti į gyvenimą, matyti grožio mirksnius
varginančioje kasdienybėje, skatina pamilti save, gerbti
esantįjį šalia, atleisti, kurti apie save meilės ir gerumo oazes. Nemokamas renginys.

20 d. 18.30 val. Naujų idėjų kamerinis orkestras
(NIKO) „Šviesos prigimtis”.
21 d. 18.30 val. „Dviese muzikoje”. Agnė Radzevičiūtė (fortepijonas, Lietuva–Kanada), Dmitri Levkovich (fortepijonas, Ukraina–Kanada).
25 d. 16 val., 31 d. 23.30 val. Klaipėdos laikrodžių
muziejaus kiemelyje (Liepų g. 12) kalėdinis ir naujametinis Klaipėdos kariliono koncertai.
27 d. 18.30 val. „Veni Sancte Spiritus”. Katta
(Kateřina Chroboková, vargonai, vokalas, Čekija).
28 d. 18.30 val. Lietuvos kamerinis orkestras.
„Trykštanti versmė”.
31 d. 18.30 val. Klaipėdos kamerinis orkestras.
„Koncertinė fantazija”.

1 d. „Idioteatro” spektaklis „Po 20 metų”.
2 d. 18 val. Irūna ir Marius Jampolskis „Nepamirštos melodijos”.
4 d. 19 val. „Tabasco 20”.
9 d. 19 val. „Urvinė mama”.
13 d. 18 val. „Buvusių moterų reikalai 3”.
15 d. 17 val. Juozas Erlickas. „Laisvoji programa”.
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

1 d. 12 val. Didžiojoje salėje miuziklas „Kakės Makės gimtadienis”. Didysis žiemos koncertas.
1 d. 19 val. Didžiojoje salėje Sauliaus Prūsaičio
naujo albumo „39” pristatymo koncertas.
2 d. 17 val. Didžiojoje salėje grupės„Studija” nauja
koncertinė programa. Žmonėms, turintiems negalią, bilieto kaina - 2 Eur.
3 d. 18 val. Teatro salėje poezijos, dainos ir judesio
impresija „Gyvenimo eskizai”. Dalyvauja režisierė
Dalia Kanclerytė, bardas Arūnas Raudonius ir mimas Aleksas Mažonas. Nemokamas renginys.
4 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.

10 d. 18 val. tradiciniai giedojimai „Primirštos rarotų giesmės”.
14 d. 17 val. advento koncertas-vakaronė „Krašte
marių, leliumoj”.
19 d. 17.30 val. paskaita „Tradicinis švenčių stalas”.
Projektas „Tradicija šeimai”. 8, 15 d. 10 val. šiaudiniai žaisliukai. 8 d. 11, 13 val. lietinės vaško žvakės.
15 d. 10, 13 val. etniškai tapyti dovanų maišeliai.
15 d. 11, 14 val. tekstiliniai žaisliukai eglutei-meduoliukai. Vietų skaičius ribotas. Registracija ir informacija tel. (8 46) 312 113.
Projekto „Etnoreidas” renginiai. 1-2 d. 12-16 val.
„Verpėjų orkestras” Klaipėdoje: vilnos verpimo dirbtuvės.
3-19 d. edukacijos 1-8 klasių moksleivių grupėms
„Advento ir Kalėdų papročiai, tradicijos, burtai”. Registracija tel. (8 46) 312113.
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Skaitytojų aptarnavimo ir informacijos skyrius,
Turgaus g. 8

4 d. 11 val. paskaita-diskusija „Klaipėda ir jaunojo
klaipėdiečio tapatybė“. Lektorius – istorijos mokytojas ekspertas Vaidas Pamparas. Projektas „Su/
rasta Klaipėda“.
Jaunimo skyrius, Tilžės g. 9

Renginiai skirti Klaipėdos miesto chorinės bendrijos
„Aukuras“ 30-mečiui

2 d. 16 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės
bažnyčioje (Rumpiškės g. 6) baigiamasis koncertas
„Magnificat”.
„KULTŪROS FABRIKAS”
1 d. 12 val. šokių maratonas: „Zumba fitness” ir
„Salsation fitness”. 19 val. tango šokėjų renginys:
„MilongaGardel”.
4 d. 17.30 val. seminaras „Efektyvus rinkodaros
planavimas ir biudžeto rengimas”.
6 d. 10 val. „Susiplanuok 2019” - praktinis seminaras mados verslui.
7 d. 18 val. „Kurk, gyvenk, mokykis Klaipėdoje!”
7 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro premjera
„Helverio naktis” (rež. V. Masalskis).
9 d. 12 val. Kvepalų diena. „Kvapo (Ne)Laisvėje”.
9 d. 19 val. koncertas „Kūjeliai. Turas po Lietuvą”.
13 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro premjera
„Graži ir ta galinga”.
„ŠVYTURIO” ARENA
Dubysos g. 10, www.svyturioarena.lt, „Bilietai.LT”

2 d. 19 val. „Lietuvos balsas”. Finalinės kovos.
7 d. 18 val. Jakutijos briliantinis cirkas „Amžino
įšalo šiluma”.
8 d. 17.20 val. „Betsafe-LKL” krepšinio rungtynės:
Klaipėdos „Neptūnas” - Alytaus „Dzūkija”.
BENDRUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48, tel. (8 46) 410562,
bendruomene@zvejurumai.lt

4 d. 16 val. koncertas „Pažink savo namus“. Koncertuoja M. Rojus ir R. Petrauskaitė; duetas „BloomingVibes“. Organizatorius asociacija „Kūrybinės
ateities idėjos“.
6 d. 16 val. Sveikos gyvensenos mokyklos paskaita
„Šlapimo sistemos gero funkcionavimo svarba“.
8 d. 14 val. Prano Škimelio naujo dainų rinkinio
„Laiko brydės“, dedikuoto Lietuvos 100-mečiui,
pristatymas.
14 d. 15 val. muzikinis renginys„Mūsų širdis sujungė daina“, skirtas choro „Alna“ veiklos 25-mečiui.
27 d. 14 val. koncertas „Mes šypsomės gyvenimui“. Organizatorius senjorų klubas „Beržo ašara“.
29 d. 17 val. šventinis šokių vakaras „Ant parketo“.
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

Projektas „Mažosios Lietuvos amatystė”. 1 d. 10
val. šventinė namų puošyba: advento vainikas.
3 d. 17.30 val. pirštinių parodos „Rucavos pirštinės” atidarymas (veiks iki 01 31 d.).
8 d. 11, 14 val. „Devyniaragis neša saulę”. Žolinukų kūrimo dirbtuvės šeimoms su sertifikuota amatininke Jurgita Treinyte.

Parodos

4 d. 16 val. kalbininkės Loretos Vaicekauskienės
paskaita „Kodėl mišri kalba yra ok ir ką reiškia kalbų
maišymas feisbuke“.
Meno skyrius, J. Janonio g. 9

4-5 d. 16 val. paskaita menininkams apie meno
kūrinių albumo, parodos katalogo ir kt. asmeninę
kūrybą pristatančių leidinių leidybą nuo koncepcijos
iki galutinio produkto. Lektorius Gytis Skudžinskas,
menininkas, dizaineris.
5 d. 18 val. vizualiosios poezijos parodos „Raidžių paveikslai” atidarymas (veiks iki 01 04 d.).
6 d. 17.30 val. pokalbių svetainėje „Po toršeru“ –
fotomenininkas Remigijus Treigys.
7 d. 17.30 val. tapytojo Rimvido Jankausko-Kampo (1957–1993) atminimo vakaras.
MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
Didžioji Vandens g. 2

4 d. 17.30 val. Pilies muziejaus Šiaurinėje kurtinoje (Priešpilio g. 2) vyks muzikinio ritmo performanso „Elektroninės sutartinės“ pristatymas.
Renginys nemokamas, registracija: https://goo.gl/
forms/9Wr4Bszaw7piPnl33.
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

5 d. 17 val. literatūros ir muzikos vakaras.
5 d. 18.30 val. Chanukos šventė ir Klaipėdos žydų
bendruomenės 30-metis. Koncertuoja žydų dainų ir
šokių ansamblis „Fajerlech“.
8 d. 14 val. Klaipėdos baltarusių bendrijos „Krynica“ baltarusiškų dainų koncertas. Atlieka Valentina
Snigur (Klaipėda) ir Sergej Šabadalov (Visaginas).
13 d. 16 val. renginys „Kaip tyliai bėga laikas“. Organizatorius – Pabaltijo ukrainiečių asociacija.
KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25

3 d. 17.30 val. Gerlacho palėpėje vyks monografijos „Giedrius Mackevičius (1945–2008) ir jo Teatras“
pristatymas.
3 d. 17.30 val. Edukacinėje erdvėje (Herkaus
Manto g. 9A) vyks Meno psichologijos centro
organizuojamos parodos „Mano atradimai“
atidarymas (iki 01 04).
4 d. 18 val. Gerlacho palėpėje vyks Gyčio ir Evelinos Šimelionių dueto ir „Q art“ styginių kvarteto
koncertas.
5 d. 17.30 val. Vokiškų leidinių bibliotekoje, III
aukšte, vyks vokiečių kalbos ir kultūros mylėtojų
klubo susitikimas.
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ssŽvejų rūmuose 9 val. Didžiojoje salėje Klaipėdos mažojo

jaunimo teatro spektaklis vaikams A. de Sent Egziuperi pasakos motyvais „Mažasis princas”. Spektaklis leis pažvelgti per
šaržuotą didinamąjį stiklą į tuščiagarbiškumo ir populiarumo
naštą ir suprasti, kad daug maloniau, kai tave gerbia, o ne
garbina. Ištikimybė, atsidavimas ir atsakingumas atveria didžiausią visatos paslaptį: „Tai, kas nematoma akimis – matoma
širdimi“. Apie rimtus dalykus spektaklis pasakos suprantamai
– vaikų kalba, spalvingai ir interaktyviai. „Mažasis princas“ –
tai komedija ir vaikiška drama, nuspalvinta gausybe nuotaikingų ir pamokančių dainų, realiais
visatos vaizdais videoprojekcijose, šešėlių teatro kalba.

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

Veikia fotografijos parodos: Remigijaus Pačėsos
retrospektyvinė fotografijų paroda „Geltona gulbė neatplauks”, Jono Meko fotografijų paroda
„Frozen Frames / Sustingę kadrai” ir Augustino
Našlėno kūrybos paroda „Sapnų pjovėjas - regėjimų ieškotojas” (visos iki 12 02).
NAUJOJI KLAIPĖDOS GALERIJA
Mados ir verslo centras „Herkaus galerija”,
Herkaus Manto g. 22, II a.

Veikia paroda „In Memoriam” (iš Edmundo Kolakausko kolekcijos) (iki 12 12).
TAUTODAILĖS SALONAS „MARGINIAI”
Sukilėlių g. 4

Veikia tautodailininkės Danutės Valužienės reljefinių paveikslų paroda „Kūrybos laiptai iš mano
delnų...” (iki 12 05).

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

CHORINĖS MUZIKOS RENGINIŲ CIKLAS
„DAINUOJU LIETUVĄ”

Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

6 d. 18 val. bibliotekos kiemelyje vyks Kalėdinių
eglučių kiemelio atidarymo šventė.

"Vakarų ekspresas" 13

„Grinčas” (animac., dubl. liet, V) - 2D: 10.10, 12.15,
14.20, 16.25, 18.30 val.; 3D: 12.40 val.
„Robinas Hudas” (nuotykių, N-13) - 14.35, 19 (nevyks 6 d.), 21.40 val.
„Mulai” (dokumentinis, LT, N-7) - 19.40 val.
„Traviata” (originalo kalba, tiesioginės premjeros
transliacijos iš Niujorko Metropolitano operos įrašas)
- 18 d. 19.55 val.
Specialus seansas. Lietuvių kino klasika (bilietai
nemokami, išduodami 1 val. iki seanso) - 3, 4, 5 d.
19 val.
„Mirtingos mašinos” (veiksmo, N-13) - 6 d. 19 val.
„Bohemijos rapsodija” (muzikinė biografinė drama, N-13) - 11, 17, 20.50 val.
„Drąsusis elniukas Eliotas” (animacija, dubl. liet.,
V) - 10.30, 12.30, 14.50 val.
„Širdys” (LT, romantinė drama, N-13) - 16.05, 18.40,
21.10 val.
„Melagiai” (komedija, N-13, LT) - 14.40, 19.55,
21.50 val.
„Lietuviški svingeriai” (komedija, N-16, LT) 16.40, 21.50 val.
„Tarp pilkų debesų” (drama, dubl. liet., N-13) 10.50, 19.10 (nevyks 3, 4, 5 d.) val.
„Fantastiniai gyvūnai: Grindelvaldo piktadarystės” (fantastinis nuotykių, N-13) - 13.10, 21.30
val.
„Mažoji pėda” (animacinis nuotykių, dubl. liet., V)
- 10.20 (vyks 1, 2 d.), 13.50 val.
„Taip gimė žvaigždė” (muzikinė drama, N-13) 16.05 val.
„Baltoji iltis” (animac., dubl. liet., V) - 10.40 val.
„Troliai Mumiai ir žiemos pasaka” (animac. nuotykių, dubl. liet., V) - 12.35 val.
„Koletė” (biografinė drama, N-13) - 17.10 val.

ssPilies muziejaus Šiaurinėje kurtinoje (Priešpilio g.

2) vyks muzikinio ritmo performanso „Elektroninės sutartinės“
pristatymas. Šio Lietuvos šimtmečiui skirto projekto iniciatoriai
– muzikantas, grupės „Skamp“ narys Viktoras Diavara, skulptorius
Mindaugas Tendziagolskis ir audiovizualinio meno kūrėjas Vaclovas Nevčesauskas, kurie atskleis naujas verpimo ratelių panaudojimo galimybes. Pasitelkus naująsias technologijas verpimo rateliai
susisies su kompiuterių programa ir bus čia pat sukuriami muzikos
garsai, kurie padovanos neeilinę muzikinę patirtį, įtraukiančią į užburiančią kelionę laiku. Prie projekto prisidės ir ypatingieji vakaro
svečiai – multiinstrumentalistas Saulius Petreikis ir perkusininkas
Gediminas Mačiulis. Verpimo ratelius Klaipėdos gyventojai galės pamatyti ir jais „išsiverpti” savo
sutartinę Pilies muziejuje iki gruodžio 11 d. Renginys nemokamas, registracija: https://goo.gl/
forms/9Wr4Bszaw7piPnl33.

ssKlaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos Gerlacho palėpė-

je 18 val. Gyčio ir Evelinos Šimelionių dueto ir
„Q art“ styginių kvarteto koncertas. Kino filmų
muzika – sena svajonė, kuriai pagaliau atėjo
laikas išvysti dienos šviesą. Nuo visiems žinomų
melodijų, tokių kaip iš filmo „Šindlerio sąrašas“ ar
„Karibų piratai“, iki šių laikų kino muzikos iš „Kalifornijos svajų“ ar dainos iš filmo „Mulen Ružas“.
Ne tik pačios žinomiausios, bet ir mėgstamiausios dainos, kruopčiai atrinktos pačių atlikėjų,
paliks puikių įspūdžių kiekvienam klausytojui.
Negana to, kad išgirsite puikių muzikos kūrinių,
aktoriai Evelina ir Gytis pažada, kad šiame koncerte netrūks ir vaidybinių elementų, tik tam, kad
muzika dar stipriau paveiktų ir klausytojams būtų įdomiau prisiminti jau seniai užmirštus ar dar
nematytus filmus. Koncertas nemokamas.

TREČIADIENIS, GRUODŽIO 5 D.

ssŽvejų rūmuose 16 ir 19 val. Vienos Štrauso festivalio orkestras. Pirmą kartą Lietuvoje prieš

Kalėdas koncertuos Vienos Štrauso festivalio orkestras, diriguojamas Peter‘io Guth‘o. Orkestras
gyvuoja daugiau nei 30 metų ir yra oficialus Vienos orkestras. Kiekvienais metais, sausio 1 dieną,
Vienos Štrauso orkestras atidaro garsųjį Vienos pokylį. Šio kolektyvo unikalumas taip pat pasireiškia tuo, kad klasikinę populiarią muziką papildo koloritinis austriškas humoras. Tai gyvas
kolektyvas, kuris lengvai bendrauja su žiūrovais, įsijungdamas į šokį arba grodamas nusileidžia į
salę. Lietuvoje Vienos Štrauso orkestras pasirodys su nauja programa, tęsdamas geriausias Vienos
pokylių tradicijas.

PENKTADIENIS, GRUODŽIO 7 D.

ssŠiauriniame rage (Danės g. 1) 18.30 val. pirmą kartą Smiltynės perkėla kviečia klaipėdiečius

ir miesto svečius į kalėdinio kelto įžiebimo šventę. Renginio metu koncertuos grupė „Pikaso”, o
renginio partneris „Meat Lovers“ pasirūpins, kad svečiai nesušaltų, ir dalins nemokamą arbatą.
Susirinkusieji bus kviečiami dalyvauti grotažymės #KaledinisKeltas konkurse, kelti užfiksuotas akimirkas iš įžiebimo šventės, dalintis „Facebook” ir laimėti prizų. Visą renginį vainikuos kalėdinio kelto
įžiebimas, kurio papuošimui panaudota net kilometras LED lempučių. Renginys nemokamas.

ss„Švyturio” arenoje 18 val. žiūrovų
laukia netikėtas ir malonus susitikimas su
svečiais iš tolimosios Jakutijos (Sachos),
kurios Briliantinis cirkas Lietuvos publikai
parodys unikalų cirko spektaklį „Amžinojo
įšalo šiluma”. Specialiai šiam reginiui pasiūti
pusantro šimto išskirtinių kostiumų ir sukurta stebuklinga Šiaurės dvasia alsuojanti
scenografija. Spektaklyje dalyvauja per trisdešimt profesionalių cirko ir baleto artistų
ir visas būrys ištikimųjų jų pagalbininkų
– šiaurinių gyvūnų, Kalėdų Senelio draugų
– šiauriniai elniai, šiaurinės lapės, laikos.

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

1 d. 14 val. „Grinčas” (animac., dubl. liet, V). 16
val. „Lituanie, mano laisve” (dokumentika, LT,
N-7). 17.20 val. „Koletė” (biografinė drama, N-13).
19.30 val. „Namas, kurį pastatė Džekas” (siaubo,
N-18).
2 d. 12.30 val. „Grinčas” (animac., dubl. liet, V).
14.30 val. „Bohemijos rapsodija” (muzikinė
biografinė drama, N-13). 17 val. „Širdys” (LT, romantinė drama, N-13). 19.05 val. „Šaltasis karas”
(drama, N-13).
3 d. 18.30 val. „Namas, kurį pastatė Džekas”
(siaubo, N-18).
4 d. 19 val. „Šaltasis karas” (drama, su papildomais
rusiškais subtitrais, N-13).
5 d. 20.10 val. „Lituanie, mano laisve” (dokumentika, LT, N-7).
KINO KLUBAS „8 1/2”
„Kultūros fabrikas”, Bangų g. 5A

Prancūzų kinas „Nuo Meljeso iki Ozono”.
5 d. 18 val. „Pamišėlis Pjero”.

ss„Kultūros fabrike” (Bangų g. 5A) 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro premjera „Helverio naktis”
(rež. V. Masalskis). Klaros bęsalygiška tarnystė ir jausmai visuomenės nesuprastam, gyvenančiam
savo fantazijų pasaulyje, „kitokiam“ Helveriui neturi ribų, jie susipynę ir susilieja į vieną unikalų,
bendrą, skirtingų spalvų ir potėpių portretą: motiniška globa, kantrus nuolankumas, egoistiškas
pataikavimas, švelnus moteriškumas, iš praeities tamsių šešėlių išnyranti graužatis, netikėtai
prasiveržiantis noras kontroliuoti, bet kokia kaina apsaugoti Helverį nuo blogį nešančio pasaulio
spalvų ir blanki, bet tyra viltis būti suprastai ir išklausytai. Bet ar Klarai pavyks sustabdyti begalinį
kaltės jausmą ir padėti Helveriui pajusti prigimtinę teisę ir laisvę būti „kitokiam“?

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” archyvo nuotr.

