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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

ss„Švyturio” arenoje (Dubysos g. 10) 10-14 val. Uodas atzvimbia į Klaipėdą: pirkėjai, pardavėjai

laukiami tradicija tapusiame Uodo šeimos turgelyje. Pirkite, parduokite, mainykite, dovanokite,
bendraukite, pramogaukite su šeima! Vaikai išaugo drabužius, nusibodo žaislai, susikaupė daug
kitų nenaudojamų šeimos daiktų? Parduokite savo turtą Uodo turgelyje ir užsidirbkite naujiems
pirkiniams. Uodo šeimos turgelyje jūsų laukia drabužiai, avalynė ir aksesuarai visai šeimai; prekės
vaikams, žaislai, vaikiška technika; rankdarbiai, smulkmenos buičiai ir namams; prekės grožiui ir
sveikatai; viskas, ko gali prireikti kiekvienai šeimai. Prekiauti galima asmeniniais, nebenaudojamais
daiktais, knygomis ir kt. Įėjimas nemokamas, nes šypsena nieko nekainuoja!

SEKMADIENIS, SAUSIO 20 D.

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

spektaklis kūdikiams nuo 2 mėn. ir vaikams
iki 3 m. „Sapnų pasakėlė - vandenynas” iš
spektaklių ciklo kūdikiams „Miego pagalvėlės - sapnų pasakėlės”. Ciklą sudaro trys
spektakliai apie mus supančią aplinką: dangų, vandenį, žemę. Kiekvienoje serijoje skirtingą stichiją atskleidžia vis kitoks siužetas,
forma, vizualinis sprendimas, atmosfera. Antroje dalyje „Sapnų pasakėlė - vandenynas”
pasineriama į vandenyno gelmes, kuriose
sutinkami vandenyno gyventojai. „Sapnų pasakėlės” - atmosferiniai spektakliai. Jų metu
žiūrovai įtraukiami į spektaklio veiksmą,
viską stebi iš arti ir turi galimybę prisiliesti
prie objektų. Spektaklio projekto autoriui ir
režisieriui Donatui Savickiui bei dailininkei,
Donato žmonai Angelinai Furmaniuk-Savickienei idėja sukurti spektaklį kūdikiams kilo
susilaukus savo vaikelio. Šio projekto tikslas
- ugdyti lėlių teatro žiūrovus nuo kūdikystės ir užpildyti patiems mažiausiems vaikams iki trejų
metų bei juos auginantiems tėveliams skirtų renginių spragą.

ss„Kultūros fabri-

ke” (Bangų g. 5A) 17

val. Klaipėdos jaunimo
teatro spektaklis „Dvi
Korėjos” (adaptacija
pagal Joel Pommerat
pjesę „La Reunification
des deux Corees”), rež.
K amilė Gudmonaitė.
Tai kabaretinė absurdo
drama, kurioje skamba
mažos istorijos, susijusios vienu žodžiu iš
penkių raidžių, apie kurį
sukurta gausybė meno
kūrinių ir tūkstančiai paaiškinimų, bet sunku ištarti. Spektaklio personažai belaikėje erdvėje išgyvena absurdiškos ir tragiškos meilės formas, kurios itin artimos mūsų kasdieniniam patyrimui.
Tai muzikinių kompozicijų, dainų, prisipažinimų, absurdo ir romantikos mišinys, kuris spindi kaip
sprogstantis fejerverkas ir lydosi kaip įkaitęs auksas. Tai kvietimas į aklą pasimatymą ir buvusio
mylimojo vestuves, nes „kai Dievas sukūrė meilę, daugumai tai nepadėjo”, sako Bukowskis. Vaidina: Laima Akstinaitė, Vaiva Kvedaravičiūtė, Rugilė Latvėnaitė, Simonas Lunevičius, Ieva Pakštytė,
Paulius Pinigis, Donatas Stakėnas, Evelina Šimelionė, Donatas Želvys, Marija Žemaitytė.

PIRMADIENIS, SAUSIO 21 D.

ssKoncertų salėje 18 val. Moni-

kos Linkytės ir „London Gospel Choir”
koncertas. Kad „London Community
Gospel Choir” yra vienas geriausių
gospelo muzikos pasaulyje, ne kartą
įsitikino ne tik garsiausios muzikos
pasaulio žvaigždės, bet ir vasaros
pabaigoje Trakų pilyje vykusiame
koncerte apsilankę svečiai. „Po Trakų koncerto choras buvo sužavėtas
Lietuvos ir jos publikos, kuri dainavo,
šoko ir buvo muzikoje. Tad kai sužinojo, jog grįžtame į Lietuvą ir aplankysim net tris pagrindinius miestus,
labai džiaugėsi. Ne vienas rašė man,
kad nekantrauja ir laukia šitų koncertų, - įspūdžiais dalinasi Monika. - Muzika yra vienas iš būdų,
kada gali atsigręžti ir pagalvoti apie tai, kokį renkiesi matyti savo pasaulį. Tai laikas sau ir su savimi.
Tai laikas, kai gali kurti savo pasaulį”, - pagrindinę koncertų idėją atskleidžia Monika.

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”.
02 02 d. 17 val. Didžiojoje salėje A. Stasiuk „Naktis”
(N-16).
02 03 d. 14 val. Didžiojoje salėje A. Dilytės žaidimas
„Dėdės Tito džiazas”.

atjausti, šelpti ir saugoti”. Diskusija „Atradę save
savanorystėje” ir J. Kačinsko muzikos mokyklos
styginių instrumentų skyriaus padėkos koncertas.
Nemokamai.
24 d. 14 val. Klaipėdos m. pensininkų bendrijos
choro „Sidabro gija” koncertas „Žiemos žiedai”. Dalyvauja senjorų klubas „Bangelė”, ansambliai „Pajūrio
krantai”, „Vakaro žaros”, šokių kolektyvas „Klaipėdos
zunda”, bendrijos „Artritas” vokalinis ansamblis „Pušelė”. Nemokamai.
25 d. 17 val. šokių vakaras „Ant parketo”. Dalyvauja
grupė „Mix”. Bilietai - 2 € (prieš renginį).
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

24 d. 11 val. II a. fojė koncertas kūdikiams „Mažylis
Mocartas”.
26 d. 18 val. Z. Liepinio opera „Paryžiaus katedra”.
27 d. 13 val. premjera - A. Kučinsko opera vaikams
„Žvaigždžių opera”.
02 02 d. 12 val. Mažojoje salėje premjera - K. Lučinsko šokio spektaklis”Tikroji dinozaurų istorija”.
02 07 d. 11 val. II a. fojė koncertas kūdikiams „Mažylis Mocartas”. 19 val. Didžiojoje salėje šokio spektaklis „Altorių šešėlyje”.
KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
Turgaus g. 9, tel. (8 46) 239932,
www.klaipedosleliuteatras.lt

19 d. 12 val. „Sudaužytas kiaušinis”.
20 d. 11 ir 12 val. „Sapnų pasakėlė - vandenynas”.
25 d. 18.30 val. spektaklis suaugusiems „Malina”.
26 d. 12 ir 13 val. spektaklis vaikams „Tėtis ir jūra”.
„DOMINO” TEATRAS
30 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje premjera
„Netikras milijonierius”.
02 10 d. 17 val. Klaipėdos koncertų salėje spektaklis
„Melagės”.

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.

23 d. 12 ir 18.30 val. koncertas visai šeimai „Žaismingos muzikos orkestras koncertuoja su Mere Popins!”
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).
02 01 d. 18.30 val. „Garsų mozaika”. Obojininko,
birbynininko, pedagogo Kazimiero Biliūno 100-mečiui. Klaipėdos kamerinis orkestras. Solistai: Robertas
Beinaris (obojus), Vytautas Kiminius, Vytautas Zelenis
(birbynės), Aistė Bružaitė (kanklės). Dalyvauja Ingrida Spalinskaitė-Kurienė (mušamieji).
Kiti renginiai

21 d. 18 val. Monika Linkytė ir „London Gospel
Choir”.
26 d. 13 ir 16 val. spektaklis „Kakė Makė ir atversta
knyga”.
28 d. 18 val. spektaklis „Buvusių moterų reikalai 3”.
BENDRUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48, tel. (8 46) 410562,
bendruomene@zvejurumai.lt

23 d. 17 val. savanorystei skirtas vakaras „Globoti,

Pempininkų biblioteka, Taikos pr. 81A

22 d. 17.30 val. atidaroma Dalios Gud fotografijų
paroda „Žvilgsnis be kampų” (veiks iki 02 11).
24 d. 17.30 val. III greitojo skaitymo čempionatas
2019, kuris grąžins prarastą arba sukurs dar neužgimusį malonumą skaityti! Registracija el. p. vida.
dauksiene@gmail.com, tel. 8 657 92407.
Vaikų skyrius, Danės g. 7

24 d. 12 val. knygų „Marsiečio abėcėlė: sveikos gyvensenos abėcėlė su vaikų sukurtomis istorijomis”
ir „Užsimerk: vaikų pasakos” pristatymas. Leidinių
sudarytoja Eglė Jokužytė.
Meno skyrius, J. Janonio g. 9

24 d. 17.30 val. Aidos Raimondos Pečeliūnienės
knygos „Senas pasakojimas” pristatymas.
31 d. 17.30 val. kūrėjų sąjunga pristatys išleistą
Beno Šarkos ir Remigijaus Treigio albumą „Vidurnakt ir giliau”.
Suaugusiųjų aptarnavimo ir informacijos skyrius,
Turgaus g. 8

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

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA

20 d. 12 val. Teatro salėje jaunimo teatro „Be durų”
muzikinis spektaklis vaikams „Paslaptingas radinys”.
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., 02 09 d. 19 val. Teatro salėje Klaipėdos pilies teatro komedija „Dvi poniutės į Šiaurės
pusę”.
02 02 d. 18 val. Didžiojoje salėje Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis pagal A. Čechovo
dramą „Trys seserys”.
„KULTŪROS FABRIKAS”
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

20 d. 17 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis
„Dvi Korėjos”.
29 d. 18 val. seminaras „Vaiko skaitymo įgūdžių
lavinimas”. Lektorė dr. Austėja Landsbergienė.
02 02 d. 19 val. Tomi Paldainius – akustinės gitaros virtuozas. Koncertas.
02 03 d. 12 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis vaikams „Knygų personažai atgyja”.
„ŠVYTURIO” ARENA
Dubysos g. 10, www.svyturioarena.lt, „Bilietai.LT”

19 d. 17.20 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas” - Prienų „Skycop”.
20 d. 10-14 val. Uodo šeimos turgelis.
23 d. 19 val. FIBA Čempionų lygos rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas” - Liublianos „Petrol Olimpija”.
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

Antradieniais 18 val. tradicinių dainų klubas
(vyks 01 22 d.).
Ketvirtadieniais 18 val. tradicinių šokių klubo
„Vožinis”.
Veikia pirštinių paroda „Rucavos pirštinės” (iki
01 31).
KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

25 d. 17 val. Lietuvos rašytojų sąjungos narės,
Lietuvos biblioterapijos asociacijos prezidentės
Jūratės Sučylaitės poezijos knygos „Laumės vaikas”
pristatymas ir susitikimas su autore. Smuikuos Nina
Dzimidienė.
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

23 d. 16 val. renginys „Asmuo, tauta, visuomenė,
valstybė”. Nemokamai.
26 d. 13 val. atidaroma paveikslų paroda „Su
meile...”
SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRO
DIDŽIOJI SPORTO SALĖ
Taikos pr. 61A

20 d. 14 val. Baltijos rankinio lygos rungtynės:
Klaipėdos „Dragūnas” - Zaporožės ZTR (Ukraina).
VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBAS
„DRAUGYSTĖ”
Taikos pr. 95

22 d. 10 val. renginys „Besmegenių alėja”. Pagamink senį besmegenį iš popieriaus, medžiagos ar
kitų priemonių ir kartu lauke sukurkime Besmegenių alėją. Dalyvių laukia siurprizai ir karšta arbata.
Registruotis iki 21 d. tel. (8 46) 345867, el. p. klubasdraugyste@kvlc.lt.

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

Veikia parodos: VDA Telšių fakulteto dėstytojų
kūrybos paroda „80+20”; Eglės Velaniškytės
tapybos paroda „Aš ateinu” (iki 02 03).
NAUJOJI KLAIPĖDOS GALERIJA
„Herkaus galerija”, Herkaus Manto g. 22, II a.

Veikia tapytojo Virginijaus Tamošiūno kūrybos
darbų paroda „Harmonija” (iki 02 14).
RŪTŲ GALERIJA
Danės g. 9

„Geroji pusė” (komiška drama, N-13) - 18 (vyks 19,
21, 23 d.), 18.50 (vyks 20, 22, 24 d.) val.
„Favoritė” (drama, N-16) - 18.40 val.
„Karmen” (originalo k., premjeros transliacijos iš
Niujorko metropolitano operos įrašas, HD-LIVE) - 02
05 d. 19.55 val.
„Belos kelionė namo” (dubl. liet., V) - 20 d. 14
val.
„Ir visi jų vyrai” (komedija, N-16) - 24 d. 18.30
val.
„Alita: kovos angelas” (nuotykių, N-13) - 3D: 02
05 d. 18.30 val.
„Tarp mūsų, mergaičių...” (komedija, N-16) 13.35, 16.20, 21.30, 23.30 (vyks 23 d.) val.
„Ralfas griovėjas 2” (animacinis, dubl. liet., V) 2D: 10.10, 12.40, 15.10 val.; 3D: 11.15, 13.50 val.
„Bohemijos rapsodija” (biografinė drama, N-13)
- 10.40, 18.30 val.
„Pabėgimo kambarys” (mistinis siaubo, N-13) 12.30, 21.35, 23.59 (vyks 23 d.) val.
„Grinčas” (animacinė komedija, dubl. liet., V) - 2D:
11.30 (vyks 19, 20, 23 d.), 13.35 val.
„Eglutės. Finalas” (komedija rusų k., N-7) - 19, 21,
23 d. 16.15 val.
„Kurjeris” (kriminalinė drama, N-16) - 19 val.
„Žalioji knyga” (komiška drama, N-13) - 18 (vyks
20, 22 d.), 18.50 (vyks 19, 21, 23 d.) val.
„Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis”
(animacinė komedija, dubl. liet., V) - 10.30 val.
„Spec. Žvėrynas” (dokumentinis, LT, N-7) - 22, 24
d. 14 val.
„Aš, tu, jis ir ji” (romantinė komedija, rusų k., liet.
subtitr., N-13) - 19, 21, 23 d. 14 val.
„Prie amžinybės vartų” (biografinė drama, N-13)
- 20, 22, 24 d. 15.50 val.
„Silvio” (biografinė drama, N-16) - 19, 21, 23 d.
15.50 val.
„Kamanė” (nuotykių, N-13) - 2D: 20, 22, 24 d.
16.15 val.
„Pašėlęs policininkas: naujametinis nesusipratimas” (komedija, N-16) - 21.40, 23.45 (vyks
23 d.) val.
„Akvamenas” (fantastinis veiksmo, N-13) - 2D:
21.20 val.
„KULTŪROS FABRIKO” KINO SALĖ
Bangų g. 5A, www.kinasarlekinas.lt

19 d. 13 val. „Ralfas griovėjas 2” (animacinė
komedija, V). 15.30 val. „Išeiti iš namų” (dokumentinis, LT, V) + susitikimas su kūrybine komanda.
17.50 val. „Žalioji knyga” (komiška drama, N-13).
20.30 val. „Favoritė” (biografinė drama, komedija,
N-16).
20 d. 13.30 val. „Geroji pusė” (komedija, N-13).
16 val. „Manipuliacijų čempionas: tyrimo tyrimas” (dokumentinis) + diskusija rusų k. 18.30
val. „Spec. Žvėrynas” (dokumentinis, LT, N-7).
20.15 val. „Favoritė” (biografinė drama, komedija,
N-16).
21 d. 19 val. „Prie amžinybės vartų” (biografinė
drama, N-13).
22 d. 18 val. „Favoritė” (biografinė drama, komedija, N-16).
22 d. 20.15 val. „Tranzitas” (drama, N-16).

Veikia Sergiy Lysyy personalinė tapybos darbų
paroda „Kelionė...” (iki 02 15).

Šviesos g. 3

22 d. 17 val. Gerlacho palėpėje Evos Tombak knygos „Minčių žvėrynas” sutiktuvės.
23 d. 17 val. Gerlacho palėpėje bus nominuotas
33–iasis literatūrinės Ievos Simonaitytės premijos
laureatas.
24 d. 17 val. Konferencijų salėje Klaipėdos regos
ugdymo centro mokinių ir pedagogų kūrybos vakaras-koncertas „Kiek daug širdžių tau suliepsnojo
meile”; kompaktinės plokštelės „Iš tamsos į šviesą”
rinkinio ir vaidinimo „Renkuosi šviesą” pristatymas.
24 d. 18 val. Gerlacho palėpėje Ritos LatvėnaitėsKairienės knygos „Kas tas Asis?” pristatymas.
25 d. 17 val. Konferencijų salėje Arvydo Anušausko
monografijos „Aš esu Vanagas” sutiktuvės.
26 d. 13 val. Konferencijų salėje Nacionalinė viktorina. Reikia registuotis el. p. nacionalineviktorina@
gmail.com, nurodyti vardą, pavardę ir miestą, kuriame norite dalyvauti.

Veikia parodos: Eisvinos Marčiukaitytės keramikos darbų paroda „Margaspalvio molio pasaka”
ir Vytauto Bikausko grafikos darbų paroda (iki 01
31); dailininko Vytauto Ajausko kūrinių paroda
(iki 02 20); dokumentų, straipsnių ir muzikos
kūrinių paroda, skirta muzikantui Juozapui Kairiui
(iki 02 15); Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro
keramikos studijos „Žiezdrė” moksleivės Eglės Keliuotytės VII keramikos darbų paroda „Gamtos
taisyklės” (iki 03 28).

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

„T-34” (karinis veiksmo, N-13) - 11, 14.50, 17.40,
20.40, 23.40 (vyks 23 d.) val.
„Stiklas” (mistinis trileris, N-13) - 15.40, 21, 23.50
(vyks 23 d.) val.

TREČIADIENIS, SAUSIO 23 D.

ssKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 18.30

val. koncertas „Žaismingos muzikos orkestras
koncertuoja su Mere Popins”. Šis muzikinis
spektaklis, sukurtas P. Travers tekstų ir M. Dunajevskio muzikos, skambančios kino filme
„Iki pasimatymo, Mere Popins”, motyvais, prieš
trejetą metų sulaukė didelio publikos susidomėjimo. Renginys skiriamas visai šeimai, nes
dabartinės kartos mamos ir tėčiai užaugo lydimi filmo herojų dainų. Turbūt ne viena iš mamų
vaikystėje norėjo būti tokia elegantiška kaip
Merė Popins. Turbūt dauguma svajojo apie
tokią kaip jos suknelę, skėtį ar rankinę... Aktorių
Evelinos Šimelionės ir Donato Želvio, projekto
režisierės ir aktorės Laimos Akstinaitės ir Klaipėdos kamerinio orkestro atliekamas spektaklis išsilies džiugiomis ir spalvingomis emocijomis.
Suaugusiuosius jis trumpam sugrąžins į vaikystę. Merė Popins scenoje linksmai auklės vaikus ir
kurs stebuklus, žiūrovai žavėsis šios ledi Tobulybės išvaizda bei išmintimi.

KETVIRTADIENIS, SAUSIO 24 D.

ssŽvejų rūmų II-a fojė (Taikos pr. 70) 11 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro koncertas
kūdikiams „Mažylis Mocartas”. Koncerte laukiami tėveliai su jauniausiais muzikos mylėtojais - nuo
ką tik gimusių kūdikių iki 2 metų mažylių. Koncerte skambės gražiausia klasikinė muzika, atliekama styginių instrumentų kvinteto. Tegul tai bus pirmoji ir įsimintiniausia jūsų mažylių pažintis su
muzika. Koncertas kūdikiams „Mažylis Mocartas” sugalvotas remiantis geriausia Europos muzikinių
teatrų praktika ir yra pirmasis Lietuvoje. Koncerto režisierė Rūta Bunikytė, atlikėjai: Margarita
Filipova, Akvilė Petrauskaitė, Akvilė Bagdžiūtė, Rasa Šimelionytė, Aliaksandr Koshevar.

ssI. Simonaitytės bibliotekos Gerlacho palėpėje (Herkaus Manto g. 25) 18 val. Ritos

Latvėnaitės-Kairienės knygos „Kas tas Asis?” pristatymas. Tai nuotaikingas pasakojimas, skirtas 5-8
metų vaikams ir visiems, kurie nori susipažinti su Asiu.
Asis yra paršiukas. Ir ne šiaip koks paprastas paršiukas,
bet toks, kuris patiria daugiau nuotykių nei bet koks kitas paršiukas, kokį tik jūs pažįstate. Knyga pralinksmins
mažuosius ir rimtuosius išdykėlius. Kiekviename puslapyje jūsų laukia geros nuotaikos užtaisas. Paršiuko Asio
istorijos ir prajuokins, ir privers pamąstyti apie draugystę,
gerumą, kitoniškumą ar tiesiog apie paršiukus. Rašytoją
ir mokytoją visuomet žavėjo kitokie vaikai - talentingi,
jautrūs, nesuprasti. Savo kūryba ji bando atkreipti visuomenės dėmesį į tą kitokį pasaulį ir padėti jį suprasti.
Knygą iliustravo dailininkė Ieva Babilaitė.

PENKTADIENIS, SAUSIO 25 D.

ssI. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje (Herkaus Manto g. 25) 17 val. Arvydo

Anušausko monografijos „Aš esu Vanagas” sutiktuvės. Ši knyga - apie legendinį lietuvių nacionalinio
pasipriešinimo vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą (1918-1957), vienuolika metų su ginklu rankose
kovojusį prieš sovietinę okupaciją. Atskleidžiamos KGB regztos Vanago paieškos operacijos, ištirtas
jo suėmimo ir kankinimo epizodas, pasitelkus ekspertus nustatytos KGB klastotės. Į pasakojimą
įtraukiama ir žmonos Birutės Mažeikaitės-Ramanauskienės istorija, ir 1992-2015 m. vestos bylos
tyrimo užkulisiai. Knygą papildo apie pusantro šimto unikalių nuotraukų, o prieduose skaitytojai
ras ir paties Vanago rašytų straipsnių tekstus, partizaninės veiklos aprašymus, interviu su dukra.
Arvydas Anušauskas - lietuvių istorikas ir politikas, 24 knygų autorius ir bendraautoris, 14 dokumentinių filmų scenarijų autorius.

ssLėlių teatre 18.30 val. spektaklis suaugusiems „Malina”. Spektaklyje, įkvėptame 1971 m.

austrų rašytojos ir poetės Ingeborgos Bachmann romano
„Malina”, taip pat jos ir žydų kilmės vokiškai kūrusio poeto Paulio Celano, tikros meilės istorijos, nesistengiama
nuosekliai atkurti vieno intelektualiausių praėjusio amžiaus romanų, juolab kad ir knygoje pasakojama istorija
nebūtinai siūlo tokį kelią. Skaitytojas, kaip ir spektaklio
žiūrovas, patenka į Aš vidinį pasaulį - čia patirčių prisiminimai persipina su vaizduote, liguistos baimės priepuoliai
ir moraliniai prieštaravimai yra malšinami užgimstančios
(o gal tik įsivaizduojamos?) meilės Ivanui, kolektyvinės
kaltės, vienatvės jausmus slopina vis sugrįžtanti kūrybinė
aistra. Tačiau čia pat - šūsnys neišsiųstų laiškų, kalėjimu
virstantis vidinis pasaulis ir vis giliau šaknis į sielą įleidžianti tamsioji pusė - Malina. Spektaklio
kūrėjai kelia klausimą, kodėl žmoguje užgimsta baimė gyventi. Ar mylėti žmogų reiškia atiduoti
jam savo širdį? Ir jei žmogus negali, gal menas išsaugos pasaulio grožį?

ssŽvejų rūmų Didžiojoje salėje

LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS
KLAIPĖDOS PADALINYS

Herkaus Manto g. 25
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PALANGOJE
PALANGOS KONCERTŲ SALĖ
Vytauto g. 43

24 d. 18 val. humoro šou / spektaklis „Buvusių moterų reikalai 3”.
02 08 d. 20 val. Ingos Valinskienės koncertas „AŠ
laimINGA”.

NERINGOJE
Nidos KTIC „Agila”, Taikos g. 4

Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai”. 02 01 d.
19.30 val. „Auksakalių krantinė”. 02 02 d. 15 val.
„Gasparas vestuvėse”; 21 val. Henri Georges
Clouzot „Pragaras”.

(Taikos pr. 70) 19 val. „Kartą du kartus”
- lyrinė komedija pagal A. Gelmano
pjesę „Suolelis”, rež. Michailas Ovčinikovas. Ši istorija sena kaip pasaulis. Juk ji
apie vyro ir moters meilę, jų santykius.
Vakaras parke. Jis ieško moters nakčiai,
o ji tikisi sutikti savo antrą puselę...
Ryškių įspūdžių nuotaika fejerverku
užpildys žiūrovų salę. Emocijos užima
kvapą, kai jos pakaitomis užvaldo
herojų jausmus. Tai naujai perskaityta
nuostabi pjesė su pikantiška humoro
nata, atlikta talentingų artistų - Glafiros
Tarchanovos ir Ivano Židkovo. Atsitiktinis džiaugsmingas susitikimas virto
svarbiu pokalbiu. Per porą valandų
herojai nukeliaus nuo abipusio melo, iliuzijų ir kaltinimų nelauktos ir karčios teisybės link. Moteris
gudriai ir atkakliai stengiasi pažinti vyrą, ji nustebins savo detektyvės įgūdžiais. Vyras savo ruožtu
stengiasi neprarasti savigarbos. Išsisukinėdamas jis susipina melo pinklėse...
Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” ir Eltos archyvo nuotr.

