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ss„Švyturio” arenoje (Dubysos g. 10)
18 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro miuziklas „Čikaga”. Tai - muzikinė baudžiamojo teisingumo satyra, pasakojanti
apie dvi dėmesio ir pripažinimo siekiančias
žudikes. Miuziklas persmelktas seksualumu ir ironija. Būti žinomam - siekiamybė.
Nesvarbu, kad ir kur būtum ir ką darytum,
tavo gyvenimo prasmė - šviesti spindinčia
žvaigžde. Būtis pati savaime subalansuota
ieškoti naujos intrigos. Įdomiausia tai, kad
tokius „garsius” veikėjus mes linkę garbinti,
teisinti, lipdyti iš jų savo paties idealus.
Miuziklas satyriškai žvelgia į „teisingumo”
sąvoką, po kuria šio teatro žaidėjai patys
savaime tampa šou egzistencijos įkaitais. Bet juk čia Čikaga. XX a. trečiojo dešimtmečio Čikagos
miesto kriminalinės teisybės paieškos susipina su stilingu nuteistųjų patrauklumu ir paverčia
kalėjimo sienas žvaigždžių kalve. Teisingumo šou, kuriame egzistuoja savos taisyklės.
ssŽvejų rūmų Didžiojoje salėje (Taikos

pr. 70) 19 val. A|CH teatro šokio spektaklis
F. Dostojevskio romano motyvais „Idiotas”.
Lapkričio mėnesį sugrįžęs po itin sėkmingų
gastrolių Maskvoje, Anželikos Cholinos A|CH
šokio teatras savąja choreografine įtaiga nustebino visko mačiusius Maskvos Vachtangovo teatro žiūrovus bei artistus. Pasak žurnalo
„Teatral” vyr. redaktoriaus V. Jakovo, „A|CH
šokio teatras savo spektakliu įrodė, jog tikrasis menas nereikalauja žodžių, nežino ribų ir
apgaulės, jis gyvuoja be ribų ir erdvės - kaip
talentas, ilgesys ir meilė...” Spektaklyje vaidmenis kuria Donatas Švirėnas, Beata Molytė,
Rokas Spalinskas, Audronė Dirsytė. Spektaklio
autorių komandoje - scenografas Marius Jacovskis, kostiumų dailininkė klaipėdietė Olga
Filatova ir kompozitorius Gija Kančeli. Jo melodijos labai artimos Dostojevskio personažams.
Muzikinis emocinis įkaitimas sukuria užburiančią A. Cholinos šokio dramaturgiją.

ssKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 19 val.

spektaklis „Urvinė mama”. Į sceną vienam
vakarui persikelia chaotiška trijų vaikų
mamos (aktorė Lina Rastokaitė) buitis su
neišvengiamais jos atributais - krūvomis
nesulankstytų skalbinių, vaikiškų kėdučių,
žaislų ir buteliu vyno. Toks vakaras, kai vyras su išsamia vaikų priežiūros instrukcija
ir atžalomis pašonėje palieka namus, pats
geriausias laikas saviironiškai, neįtikėtinai
šmaikščiai ir atvirai išpažinčiai apie galvosūkius ir mintis, aplankančias kiekvieną motina
tapusią moterį. „Urvinė mama” - spektaklis
ne tik vaikų turinčioms moterims, tai komedija bet kuriam žmogui, savo akimis regėjusiam, patyrusiam arba norinčiam patirti šiuolaikinės
motinystės džiaugsmus bei iššūkius. Kiekvienai mama tapusiai moteriai pažįstami šį džiaugsmą
lydintys vargai, nesutarimai su vyru, kūnu, lūkesčiais bei rezultatais scenoje virsta iki ašarų kvatotis
priverčiančiu interaktyviu monologu.
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KLAIPĖDOJE

Teatrai

KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

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

5 d. 18.30 val., 6 d. 17 val. Didžiojoje salėje G.
Grajausko „Kas prieš mus”.
11 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje P. O. Enquisto
„Lūšies valanda”.
12 d. 18.30 val. Mažojoje salėje „Mama Drąsa”
pagal Bertoldą Brechtą (N-16).
13 d. 17 val. Didžiojoje salėje A. Juozaičio „Karalienė Luizė”.
19 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje S. Šaltenio„Kalės
vaikai”.
20 d. 17 val. Mažojoje salėje A. Strindbergo „Tėvas”.
26 d. 18.30 val. Kamerinėje salėje M. M. Matthis
„Labas rytas, pone Triuši” (N-16).
27 d. 12 ir 14 val. Didžiojoje salėje spektaklis visai
šeimai pagal A. A. Milno pasaką „Mikė Pūkuotukas”.
31 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje G. Grajausko „Pašaliniams draudžiama”.
Teatro svečiai

12 d. 11 val. šokio ir judesio spektaklis 18-24 mėn.
kūdikiams „Debesų žaidynės”.
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

5 d. 18 val. „Švyturio” arenoje - Brodvėjaus miuziklas „Čikaga”.
12 d. 12 val. muzikinė pasaka „Pasaka be pavadinimo”.

rež. Jonas Vaitkus. Ši pjesė apie fašizmo
prigimtį. Ir, žinoma, apie menininko
atsakomybę grėsmės akivaizdoje.
Pjesė remiasi tikrais istoriniais faktais,
įvykusiais beveik prieš šimtą metų prie
Viduržemio jūros, Fiumės mieste (dab.
Rijeka, Kroatija), kur trumpai egzistavo
viena keisčiausių valstybių pasaulyje.
Pagrindinis pjesės herojus - Gabrielė
d’Anuncijus (Rolandas Kazlas) - italų
poetas, lakūnas, nacionalinis Italijos
didvyris, moterų numylėtinis, Fiumės
komandantė. Iki šiol (sunku pasakyti,
ar tikrai pelnytai) jis laikomas fašizmo
pradininku. Jį savo Mokytoju viešai vadino Musolinis, su kuriuo Gabrielė d’Anuncijus nuolat konfliktavo ir laikė jį pilka vidutinybe. Pats
Musolinis apie santykius su poetu, kurio akivaizdžiai prisibijojo, yra prasitaręs: „Jei skauda dantį,
jis arba išraunamas, arba užplombuojamas auksu”. Kas nutinka, kai romantiškas idėjas perima
jomis susižavėjusi minia: nepernelyg protingi, bet labai uolūs ir stropūs vykdytojai? Istorija rodo,
kad geruoju tai niekada nesibaigia.

9 d. 18.30 val. koncertas visai šeimai „Choras smagiai ir spalvingai II”. Choras„Aukuras”. Dalyvauja:
Evelina Šimelionė, Gytis Šimelionis, Donatas Želvys,
Edita Ambrozaitienė, Vilius Aleinikovas.
11 d. 18.30 val. „Orlando furioso”. A. Vivaldi opera. Klaipėdos kamerinis orkestras. Solistai: Dimitrij
Sinkovskij (kontratenoras, Rusija), Jomantė Šležaitė
(sopranas), Gunta Gelgotė (sopranas), Rūta Vosyliūtė (sopranas), Nora Petročenko (mecosopranas),
Stein Skjervold (baritonas, Norvegija-Lietuva), Vaidas Bartušas (kontratenoras). Vokalinis ansamblis
„B2”. Dalyvauja: Vytautas Sriubikis (fleita), Vaiva
Eidukaitytė-Storastienė (klavesinas).
16 d. 18.30 val. I a. fojė„Efemeriniai sapnai”. Rygos
saksofonų kvartetas (Latvija): Katrīna Kivleniece
(sopraninis saksofonas), Artis Sīmanis (altinis saksofonas), Ainars Šablovskis (tenorinis saksofonas),
Baiba Tilhena (baritoninis saksofonas). Solistas Savva Zihs (akordeonas, Latvija).
18 d. 18.30 val. „Baroko šviesoje”. KKO baroko
muzikos meistriškumo kursų pabaigos koncertas.
Klaipėdos kamerinis orkestras. Solistė Martyna Pastuszka (barokinis smuikas, Lenkija). Dalyvauja Anna
Firlus (klavesinas, Lenkija).
23 d. 12 ir 18.30 val. koncertas visai šeimai „Žaismingos muzikos orkestras koncertuoja su Mere
Popins!” Klaipėdos kamerinis orkestras. Laima
Akstinaitė (režisierė, aktorė), Evelina Šimelionė,
Donatas Želvys (aktoriai), Renata Valčik (scenografija, kostiumai). Dalyvauja Edmundas Federavičius
(perkusija).
29 d. 18.30 val. „Pirmiausia buvo... triukšmas”.
Orkestras „Kremerata Baltica”. Meno vadovas ir solistas Gidon Kremer (smuikas, Latvija). Robert Wicke
(klounas iš „Circus Roncalli”, Vokietija). Solistai: Ivan
Karizna (violončelė, Baltarusija-Prancūzija), Andrej
Puškarev (vibrafonas, Ukraina-Latvija).
31 d. 18.30 val. I a. fojė „Arfos skambesiai”. Kauno
styginių kvartetas. Solistė Gabrielė Beinarytė (arfa).
5 d. 19 val. spektaklis „Urvinė mama”.
21 d. 18 val. Monika Linkytė ir „London Gospel
Choir”.
26 d. 13 val. spektaklis „Kakė Makė ir atversta
knyga”.
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ssDramos teatro Didžiojoje salėje (Teatro g. 2) 17 val. Gintaro Grajausko „Kas prieš mus”,

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

Kiti renginiai

KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI

ssLėlių teatre (Turgaus g. 9) 11 ir 12 val.

spektaklis kūdikiams nuo 3 mėn. ir vaikams iki
3 metų „Labas, mažyli!” Tai originalus, novatoriškas spektaklis, kurio pagrindas - ne tradicinis
draminis siužetas (kūdikiai elementariausiai
nespėja jo sekti), o muzika, garsas, ritmas, kontrastingos spalvos, geometrinės figūros, įvairios
formos. Tai lavinamasis formos, ritmo ir spalvų
reginys, sukurtas remiantis JAV mokslininko ir
pedagogo Gleno Domano metodika, vadovaujantis pažangiais, netradiciniais vaiko ugdymo,
lavinimo būdais. Tai meninė meditacija, raminanti kūdikius, žadinanti jų vaizduotę, stiprinanti tėvų
ir vaiko emocinį ryšį, lavinanti jausmus ir protą. Spektaklio autorė ir režisierė Karolina Jurkštaitė.

Renginiai

Taikos pr. 70, info@zvejurumai.lt,
www.zvejurumai.lt; bilietų kasa dirba
I-V 11-14, 16-19 val. ir 2 val. prieš renginius

15 d. 19 val. koncertas, skirtas Eduardo Balsio jubiliejinių metų pradžiai. Atlikėjai: Lina Marija Songailė (smuikas), Klaipėdos valstybinio muzikinio
teatro simfoninis orkestras.
16 d. 19 val. D. Goggino miuziklas „Šounuolynas”.
17 d. 19 val. V. Ganelino miuziklas „Velnio nuotaka”.
18 d. 19 val. M. Theodorakio baletas „Graikas
Zorba”.
26 d. 18 val. Z. Liepinio opera „Paryžiaus katedra”.
27 d. 13 val. premjera - A. Kučinsko opera vaikams
„Žvaigždžių opera”.
KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
Turgaus g. 9, tel. (8 46) 239932,
www.klaipedosleliuteatras.lt

5 d. 12 val. „Raudonkepuraitė”.
6 d. 11 ir 12 val. „Labas, mažyli!”
12 d. 12 val. „Kad tave žąsis!”
13 d. 12 val. „Coliukė”.
19 d. 12 val. „Sudaužytas kiaušinis”.
20 d. 11 ir 12 val. „Sapnų pasakėlė - vandenynas”.
„DOMINO” TEATRAS
6 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje „Striptizo
ereliai”.
17 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje - premjera
„Įeiti draudžiama”.
30 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje - premjera
„Netikras milijonierius”.

5 d. 19 val. Didžiojoje salėje A/CH teatro šokio
spektaklis „Idiotas” (N-14).
6 d. 19 val. rūmų rūsyje Benas Šarka. Garsinis vaidenimasis „Aoum”.
10, 11 d. 18 val. Didžiojoje salėje Lietuvos nacionalinio dramos teatro Molière „Tartiufas”.
18 d. 17 ir 20 val. Teatro salėje Klaipėdos pilies teatro L. Zorino meilės istorija „Varšuvos melodija”.
23 d. 19 val. Didžiojoje salėje Maskvos M. A. Bulgakovo teatro tragikomiška fantazija „Meistras ir
Margarita”.
25 d. 19 val. Didžiojoje salėje G. Tarchanova ir I.
Židkov (Maskva) - lyrinė komedija „Kartą du kartus”
pagal A. Gelmano pjesę.
27 d. 18 val. Teatro salėje Klaipėdos pilies teatro
komedija „Dvi poniutės į Šiaurės pusę”.
BENDRUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48, tel. (8 46) 410562,
bendruomene@zvejurumai.lt

8 d. 16 val. paskaita „Aukščiausiojo mūsų visatos
dėsnio prioritetas”. Nemokamai.
10 d. 16 val. Sveikos gyvensenos mokyklos paskaita-diskusija „Virškinimo sistemos nepriekaištingo
veikimo svarba”. Nemokamai.
Veikia vaikų piešinių paroda „Balta žiema” iš
tarptautinio vaikų piešinių konkurso „Slavų šaltinis”
fondų.
„KULTŪROS FABRIKAS”

18 d. 13 val. kursai-diskusija „Architektų profesinė
savivalda: dabartis ir ateitis”.
20 d. 17 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Dvi
Korėjos”.
„ŠVYTURIO” ARENA

TAUTODAILĖS SALONAS „MARGINIAI”
Sukilėlių g. 4

Veikia tautodailininkės Audros Jankeliūnienės
šilko darbų paroda „Nuplazdėjusi vasara” (iki 01
10).

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

6 d. 17.20 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas”
- Kauno„Žalgiris”.
9 d. 19 val. FIBA Čempionų lygos rungtynės: Klaipėdos
„Neptūnas” - Ostendės„Filou Oostende”.
11 d. 10-15 val. „Studijų regata’19”.
12 d. 17 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas” Pasvalio„Pieno žvaigždės”.
19 d. 17.20 val. LKL rungtynės: Klaipėdos„Neptūnas”
- Prienų„Skycop”.
23 d. 19 val. FIBA Čempionų lygos rungtynės: Klaipėdos„Neptūnas” - Liublianos„Petrol Olimpija”.
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

Veikia pirštinių paroda „Rucavos pirštinės” (iki 01
31).
Ketvirtadieniais (nuo 01 10 d.) 18 val. tradicinių
šokių klubo„Vožinis”.
Antradieniais (nuo 01 15 d.) 18 val. tradicinių dainų klubas.
KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25

8 d. 17 val. Konferencijų salėje Jolantos Onos Vitkutės
knygos„Meksika, mano meile” pristatymas.
9 d. 17 val. Galerijoje 3A Gedimino Bytauto ir
Odilės Norvilaitės-Bytautienės tapybos ir grafikos
parodos „Ženklai” atidarymas.
9 d. 17.30 val. Konferencijų salėje pirmasis susitikimas norientiems lankyti ispanų kalbos pamokas. Bibliotekos savanoris Gaspar kviečia susitikti visus, norinčius
išmokti kalbėti ispaniškai, pažinti Ispanijos kultūrą bei
kalbos subtilybes, taip pat aptarti tolesnių pamokų planą. Pamokos vyks anglų ir ispanų kalba. Nemokamai.
10 d. 17.30 val. Vokiškų leidinių bibliotekoje (III a.)
vokiečių kalbos ir kultūros mylėtojų klubo susitikimas.
Laukiami ir nauji nariai!
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Suaugusiųjų aptarnavimo ir informacijos skyrius,
Turgaus g. 8

11 d. 17.30 val. Arvydo Juozaičio knygos„Tėvynės tuštėjimo metas” pristatymas ir susitikimas su autoriumi.
Meno skyrius, J. Janonio g. 9

9 d. 17 val. konkurso „Klaipėdos knyga 2018” atidarymas.
10 d. 18 val. susitikimas-paskaita „Trigubi Naujieji ir
kitos įdomybės Mianmare”. Lektorė prof. dr. Aušrinė
Armaitienė.
Pempininkų biblioteka, Taikos pr. 81A

8 d. 18 val. Sandros Krivickienės autorinių giesmių
koncertas – kompaktinės plokštelės „Draugui” pristatymas„Tris Karalius palydint”.
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

5 d. 13 val. naujametis karnavalas „2019 m. pasitinkant”. Su kvietimais.
10 d. 17 val. finalinis žiemos intelektinis turnyras
„Kas? Kur? Kada?” Su kvietimais.
17 d. 17 val. literatūros ir muzikos vakaras. Nemokamai.
23 d. 16 val. renginys„Asmuo, tauta, visuomenė, valstybė”. Nemokamai.
26 d. 13 val. atidaroma paveikslų paroda „Su meile...”

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

6 d. 13 val. pristatomas II tarptautinio Klaipėdos
violončelės festivalio šauklys – šventinis Suzuki violončelės mokyklos dalyvių koncertas. Nemokamai.
Veikia parodos: fotografijų projektas „KITI 9”.
Tomo Tereko fotografijų paroda „Žuvis iš rajono”; personalinė Rodiono Petrovo paroda
„Triukšmas” (iki 01 06).

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

„Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis”
(animacinė komedija, dubl. liet., V) - 10.50, 12.55,
15, 16.50 val.
„Pabėgimo kambarys” (mistinis siaubo, N-13) 14.55, 19, 21.20 val.
„Pašėlęs policininkas: naujametinis nesusipratimas” (komedija, N-16) - 17.15, 19.30, 21.40
val.
„Kurjeris” (kriminalinė drama, N-16) - 18.50 val.
„Adriana Lekuvrer” (originalo k., premjeros
transliacijos iš Niujorko Metropolitano operos įrašas,
HD-LIVE) - 01 15 d. 19.55 val.
„Ralfas griovėjas 2” (animacinis, dubl. liet., V) 3D: 10 d. 18.30 val.
„Tarp mūsų, mergaičių...” (komedija, N-16) 10.20, 12.30, 14.40, 16.30, 18.40, 21 val.
„Grinčas” (animacinė komedija, dubl. liet., V) - 2D:
10.10, 14.20, 16.10 val.; 3D: 12.15 val.
„Eglutės. Finalas” (komedija rusų k., N-7) - 17.05
(nevyks 10 d.), 19.20 (nevyks 10 d.), 21.30 val.
„Bohemijos rapsodija” (biografinė drama, N-13)
- 15.55 (nevyks 5 d.), 21.35 val.
„Akvamenas” (fantastinis veiksmo, N-13) - 2D:
10.30 val.; 3D: 20.50 val.
„Kamanė” (nuotykių, N-13) - 2D: 13.35 val.; 3D:
18.15 (nevyks 5 d.) val.
„Žmogus-Voras: į naują visatą” (veiksmo, dubl.
liet., N-7) - 2D: 10.40 (vyks 5, 6 d.) val.
„Sukeisti Kalėdų Seneliai” (komedija, dubl. liet.,
V) - 13.05 val.
„Sniego karalienė: veidrodžių šalis” (animacinis, dubl. liet., V) - 11 val.
„Merė Popins grįžta” (fantastinis šeimos, N-7) 13.05 val.
„KULTŪROS FABRIKO” KINO SALĖ
Bangų g. 5A, www.kinasarlekinas.lt

6 d. 18 val. Klaipėdos krikščioniškas kitokio kino klubas kviečia į kino vakarą - žiūrėti filmą„Paulius, Kristaus
apaštalas” (JAV, 2018 m., rež. Andrew Hyatt). Vakaro
svečias Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Po filmo diskusija. Nemokamai.

Parodos

PALANGOJE

LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS

NAUJOJI KLAIPĖDOS GALERIJA

Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

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

17 d. 17 val. praktinis seminaras „Komercinė paslaptis ir nekonkuravimo susitarimas”.

Veikia Mariaus Mindaugo Danio (1961-2015) tapybos paroda „Atmintis” (iki 01 17).

ssKoncertų salėje

18 val. „Domino” teatro
komedija „Striptizo ereliai” (N-16). Spektaklis
pasakoja apie šešis nedarbo kamuojamo mažo
Lietuvos miestelio vyrus.
Pabodus be naudos zulinti miestelio suolelius,
vienam iš bičiulių šauna
mintis, kaip susirasti veiklos ir užsidirbti pinigų:
draugai nusprendžia tapti striptizo šokėjais... Tai
labai drąsus sprendimas
konservatyviems, ne itin
sportiškiems, ant vidutinio amžiaus krizės ribos balansuojantiems vyriškiams. Todėl nieko nuostabaus, kad „naujos karjeros” pradžia ne tik pareikalauja didžiulių valios pastangų, bet ir kelia
pavojų ilgametei draugystei. Vis dėlto tikėjimas savo jėgomis ir užsispyrimas dovanoja pripažinimą. Šeši eiliniai bedarbiai sugeba tapti svajonių vyrais toli už savo miestelio ribų. Spektaklis
pastatytas pagal dramaturgų Styveno Sinklerio ir Entonio Makarteno pjesę „Ladies Night”, pirmą
kartą parodytas 1987 m. Naujojoje Zelandijoje, tapo visų laikų pelningiausiu spektakliu pasaulio
teatro istorijoje.

KETVIRTADIENIS, SAUSIO 10 D.

5 d. 14.30 val. „Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis” (animacinė komedija, V). 16.25
val. „Tarp mūsų, mergaičių...” (komedija, N-16).
18.15 val. „Tumo kodeksas” (dokumentinis, LT,
N-13). 20 val. „Pabėgimo kambarys” (mistinė
drama, N-13).
6 d. 15.30 val. „Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis” (animacinė komedija, V). 17.30
val. „Tarp mūsų, mergaičių...” (komedija, N-16).
19.30 val. „Silvio” (biografinė drama, N-16).
7 d. 19 val. „Silvio” (biografinė drama, N-16).
8 d. 18.30 val. „Tumo kodeksas” (dokumentinis,
LT, N-13).

Neufeldo auditorija, Kretingos g. 36
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PALANGOS KONCERTŲ SALĖ
Vytauto g. 43

5 d. 19 val. Martynas Levickis. „Concerto Classico”.
24 d. 18 val. humoro šou / spektaklis „Buvusių moterų reikalai 3”.

ssŽvejų rūmuose ketvirta-

dienį ir penktadienį 18 val. Lietuvos nacionalinio dramos teatro
Molière „Tartiufas”, rež. Oskaras
Koršunovas. „Tartiufas - tai šių
dienų „herojus”. Tobulas prisitaikėlis, karjeristas, pragmatikas ir
ištvirkėlis. Siekdamas savo tikslų,
šis personažas nesibaido jokių
priemonių. Žinoma, naujajame
spektaklyje jis neapsimetinės
šventuoliu; jis greičiau yra puikus
viešųjų ryšių specialistas, gerai
suprantantis, kad nėra geresnio
įrankio mulkinti lengvatikius nei
moralė, kuria jis ciniškai manipuliuoja. Veidmainystė ir melas jam tėra įvaizdžio kūrimas, o praturtėjimas kitų sąskaita - stiprybės
ir pranašumo įrodymas. Tartiufai visada išpažįsta aktualiąją „religiją”. Molière’o laikais jie buvo
sulindę į bažnyčią, sovietmečiu - į partiją, o dabar jie ten, kur Mamona: bankuose, politikoje ir t.
t. Jie visada ideologiškai korektiški ir blogiausius darbus sugeba įvilkti į gražiausių žodžių rūbą.
Pasaulinė finansinė krizė - tartiufizmo pasekmė. Ši komedija šiandien ypač aktuali Lietuvoje, kur
tiesiog klesti tartiufizmas”, - sako O. Koršunovas.

PENKTADIENIS, SAUSIO 11 D.

ss„Švyturio” arenoje

10-15 val. Klaipėdos aukštosios ir profesinės mokyklos
vienijasi studijų ir karjeros
mugei „Studijų regata’19”.
Jau penktąjį kartą organizuojamas renginys išaugo
ir siūlo išskirtinę programą.
Čia apsilankiusieji sužinos,
kur tęsti mokslus baigus
mokyklą, pabendraus su
aukštųjų ir profesinių mokyklų atstovais. Šie pateiks
aktualios informacijos apie
studijas bei priėmimą. „Studijų regatoje’19” pirmą kartą vyks įspūdinga karjeros
mugė. Jos metu stambiausių, įtakingiausių Vakarų Lietuvos įmonių atstovai pasidalins sėkmės istorijomis bei patars, kaip
pagauti savo sėkmės paukštę. Renginys nemokamas.

ssKoncertų salėje 18.30 val. opera „Orlando furioso”. Klaipėdiečiai ir miesto svečiai turės

retą progą išgirsti barokinę operą. Jos
p a s t at y m a s
subūrė puikią
profesionalių
menininkų
komandą prie Klaipė dos kamerinio orkestro
prisijungė ne
kartą su juo
koncertavęs dainuojantis barokinio smuiko virtuozas Dimitrijus Sinkovskis, jis tapo šios operos
muzikos vadovu. Operos režisierė - Jūratė Vansk. Antonio Vivaldi operos „Orlando furioso” („Įniršęs
Rolandas”) premjera įvyko 1727-ųjų lapkritį Venecijos San Angelo teatre, kuriame kompozitorius
dirbo meno vadovu. Šios muzikinės dramos librete pasakojama istorija apie įsimylėjusį Rolandą,
kurio jausmų neatliepė širdies dama. Operą atliks tarptautinės sudėties komanda, kurioje, greta
lietuvaičių Jomantės Šležaitės (sopranas), Rūtos Vosyliūtės (sopranas), Vaido Bartušo (kontratenoras), bus ir žymusis kontratenoras Dimitrijus Sinkovskis (Rusija), Lietuvoje gyvenanti latvė Gunta
Gelgotė (sopranas) ir norvegas Steinas Skjervoldas (baritonas). Pagrindinio veikėjo Rolando partiją,
sekant baroko tradicijomis, dainuos Nora Petročenko (mecosopranas).

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” archyvo nuotr.

