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ssPalangoje - visą savaitgalį vyks Stintų šventė. Šešioliktą kartą organizuojamoje

„Palangos stintoje 2019”
miesto svečiai galės susipažinti su pajūrio krašto
žvejiškomis tradicijomis,
istorija ir kulinariniu paveldu. Šių metų šventė
skirta pirmo Žemaitijos
vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose
800-osioms metinėms.
Daugiausia linksmybių
kurorto svečių laukia
šeštadienį. Nuo 8 val. iki
vidurdienio ant jūros tilto - stintų meškeriojimo
varžybos, po to Jūratės ir
Kastyčio skvere šventės
atidarymas, naujų „Stintų
ordino” riterių inauguracija, 800 žemaitiškų
žodžių rašymo pradžia,
meškeriojimo varžybų
dalyvių apdovanojimai. 12.45 val. numatytas Lietuvos žuvies barbekiu čempionato atidarymas.
Nuo 13 val. koncertuos Degaičių kapela „Grįžolė”, Aušrinė, duetas „Žemaitukai” ir grupė „Kitava”.
Koncerto intarpuose vyks inkaro laikymo ir stintų valgymo varžybos. 15 val. šalia jūros tilto - didžiosios „ruonių” maudynės jūroje. Visos šventės metu Vytauto ir J. Basanavičiaus gatvėse veiks
mugė. Kurorto svečių lauks šviežios, agurkais kvepiančios, iškart iškeptos ar išrūkytos, vytintos,
dainuojančios, šokančios, metalinės, molinės ir gintarinės stintos, gardi žuvienė, patys tikriausi
žvejai ir žemaitiški žvejiški monai.

ssNeringoje - „Stintapūkio” šventė. Nuo 13 iki 15 val. bus galima nemokamai lankyti Nidos žvejo etnografinę sodybą
(Naglių g. 4), čia bus rodomas
filmas apie baidomąją žūklę,
taip pat bus galima išvysti
proginę monetą, skirtą stintų
žvejybai viliojant. 14.30 val.
priklausomai nuo oro sąlygų
(ant Kuršmarių ledo arba ant
molo šalia UNESCO paminklo)
- tradicinio „bumbinimo” demonstravimas. 12 val. Naglių
gatvėje - šventės atidarymas,
čia iki vakaro veiks mugė „Stintapūkio gardumynų alėja”, 1216 val. „Košė iš kirvio”: pasieniečio profesijos pristatymas,
technikos demonstravimas,
košės ragavimas; 12-15 val. linksmos sportinės rungtys, žaidimai visai šeimai su Jonu Kavaliausku
„Lovoje gulėdamas, žuvies nesugausi”; projektas „Tabalai”: muzikantai kvies norinčius išbandyti
muzikavimą tabalais ir kitokiais netradiciniais instrumentais. 19 val. Nidos KTIC „Agila” Lietuvos
bardų festivalis „Vasaris - vasaros pradžia”. Šventinė mugė Nidoje kvies ir sekmadienį.

ssDramos teatro Mažojoje salėje (Teatro g. 2) šeštadienį 18.30 ir sekmadienį 17 val.

premjera - A. Galino „Paradas”, rež. Povilas Gaidys. Pjesės, parašytos 2015 m.,
veiksmas vyksta šių dienų Amsterdame.
Kol už lango šėlsta garsusis Amsterdamo
gėjų paradas, viešbučio kambaryje kaktomuša susiduria du pasauliai: jaunas ir
senas, būsimas ir besibaigiantis. Vienas
naivus ir patiklus, kitas patyręs ir brutalus. Jų laukia keista kova, kuri pasibaigia
dar keisčiau. Tai komiška, bet liūdnoka
istorija apie šiuolaikinio gyvenimo aktualijas ir grimasas, tėvų ir vaikų tarpusavio
santykius, apie apsimestinio vyriškumo
ir tikro žmogiškumo sankirtas. Šios
istorijos moralas paprastas: nepaisant
jokių socialinių, ideologinių ar lytinių
skirtumų, visi esame tiesiog žmonės.
Ir, jei norime išgyventi, turime priimti kitus tokius, kokie jie yra, nieko iš jų mainais nereikalaudami. „Tai teatras - žaidimas, vaizduotės teritorija. Tegul žmonės juokiasi, džiaugiasi, o tie rimti
dalykai, apie kuriuos kalbame, patys susiras kelią į žmonių protus ir širdis”, - sako Aleksandras
Galinas. Vaidina: Mikalojus Urbonas, Sigutė Gaudušytė, Jonas Viršilas, Justina Vanžodytė, Simas
Buziliauskas ir kiti.

ssPalangos koncertų salėje (Vytauto g. 43)
19 val. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras rodys
populiariausią lietuvišką miuziklą „Velnio nuotaka”
- kviečia velniškai pašėlti kartu su solisto Kęstučio
Nevulio Pinčiuku. Viačeslavo Ganelino „Velnio nuotaka” - pirmasis lietuviškas miuziklas, sukurtas Kazio
Borutos apysakos „Baltaragio malūnas” motyvais. Jau
kelių kartų žiūrovų pamiltas kūrinys nepasiduoda laiko
tėkmei. Amžina gėrio ir blogio kova, tragikomiškos
herojų laimės paieškos „Velnio nuotakoje” supintos į
melodingą V. Ganelino muzikinę kompoziciją. Miuzikle
išgirsite dainuojant ir kitus puikiai žinomus Klaipėdos
valstybinio muzikinio teatro solistus: Virginijų Pupšį
(Baltaragis), Ritą Petrauskaitę (Marcelė), Beatą Ignatavičiūtę (Jurga), Mindaugą Rojų (Girdvainis), Dalią
Kužmarskytę (Uršulė). Klaipėdos valstybinio muzikinio
teatro orkestrui diriguos Martynas Staškus, scenoje šoks Muzikinio teatro baleto trupės šokėjai.
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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

9 d. 18.30 val., 10 d. 17 val., 21 d. 18.30 val.
premjera - A. Galino komedija„Paradas”.
13 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje S. Mrożek „Petro
Ohėjaus kankinystė”.
14 d. 18 val. Didžiojoje salėje A. Juozaičio „Karalienė
Luizė”.
17 d. 17 val. Mažojoje salėje „Mama Drąsa” pagal
Bertoldą Brechtą (N-16).
22 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje G. Grajausko „Mergaitė, kurios bijojo Dievas”.
23 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje S. Šaltenio „Kalės
vaikai”.
24 d. 12 val. Didžiojoje salėje spektaklis vaikams
„Džiunglių knyga: Mauglio broliai”. 17 val. Mažojoje
salėje A. Strindbergo„Tėvas”.
Teatro svečiai

9 d. 11 val. Kamerinėje salėje šokio ir judesio spektaklis 6-18 mėn. kūdikiams„Debesų gaudyklė”.
15 d. 19 val. Didžiojoje salėje Klaipėdos katalikų
bendruomenės rengiama Šv. Valentino diena „Apsivilkite meile”. Nemokamai.
17 d. 12 val. klounų teatro studijos„Dulidu” lėlių vaidinimas„Arklio Dominyko meilė”.
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

13 d. 19 val. Didžiojoje salėje F. Wildhorno miuziklas
„Boni ir Klaidas”.
17 d. 17 val. Didžiojoje salėje Z. Liepinio miuziklas
„Paryžiaus katedra”.
24 d. 11 val. II a. fojė koncertas kūdikiams „Mažylis
Mocartas”.
26 d. 18 val. Didžiojoje salėje Z. Liepinio opera „Paryžiaus katedra”.
27 d. 13 val. Didžiojoje salėje premjera - A. Kučinsko
opera vaikams„Žvaigždžių opera”.

BENDRUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48, tel. (8 46) 410562,
bendruomene@zvejurumai.lt

12 d. 17 val. Klaipėdos m. socialiai remtinų žmonių
klubo„Rūta” koncertas„Lietuvos valstybei - 101”.
13 d. 16 val. folkloro klubo„Šeimyna” ir Klaipėdos m.
buvusių politinių kalinių ir tremtinių choro „Atminties
gaida” koncertas “Dainuoju Lietuvai”.
15 d. 16 val. minėjimas-koncertas „Mes tikrai mylim
Lietuvą”, skirtas Vasario 16-ajai.
„KULTŪROS FABRIKAS”

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.

12 d. 18.30 val. „Jubiliejinės apeigos”. Choro „Aukuras” kūrybinės veiklos 25-mečiui.
19 d. 18.30 val. I a. fojė „Mendelssohnas ir mes”.
Raimondas Butvila (smuikas), Zecharia Plavin (fortepijonas, Izraelis).
21 d. 18.30 val. I a. fojė„Pirmi ir paskutiniai”. Motiejus Bazaras (fortepijonas).
Kiti renginiai

11 d. 19 val. šokio ir vokalo spektaklis„Meilė”.
14 d. 19 val. Kostas Smoriginas, Audrius Balsys, Gintaras Šulinskas. Autorinis koncertas.

Pempininkų biblioteka, Taikos pr. 81A

11 d. 17.30 val. knygos „Nepriklausomybės diena:
Vasario 16-osios minėjimas Klaipėdoje” pristatymas.
Meno skyrius, J. Janonio g. 9

12 d. 17 val. konkurso„Klaipėdos knyga 2018”apdovanojimų įteikimas.
14 d. 17 val. meno istorijos kursai - paskaita „Žavioji
olandų tapyba XVII-XVIII a. pirmoje pusėje”. Lektorius
menotyrininkas Petras Šmitas.
Miško biblioteka, Kretingos g. 61

9 d. 11 val., 10 d. 13 val. tango šokių festivalis „Milonga Porteña Anniversary Fest”.
13 d. 17 val. seminaras„Kaip parduoti vizualu?”
14 d. 19 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis
„Graži ir ta galinga”.
15 d. 17 val. sėkmingo verslo starto 1-asis etapas.
19 d. 17 val. A. Valutytės seminaras „Kaip kalbėti,
kad tave išgirstų?”
21 d. 18.30 val. komedija „Santuoka be įsipareigojimų”.

9 d. 13 val. susitikimas su žemaitiškos knygos „Žaltiūm žemė” autore, medike ir visuomenininke Irena
Stražinskaite-Glinskiene. Bus galimybė įsigyti autorės knygų.

LMTA KLAIPĖDOS FAKULTETO
KONCERTŲ SALĖ
K. Donelaičio g. 4

14 d. 19 val. koncertas„Meilė keičia viską”.
„ŠVYTURIO” ARENA
Dubysos g. 10,
www.svyturioarena.lt, Tiketa.lt, “Bilietai.LT”

12 d. 18 val. Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalis: Klaipėdos„Neptūnas” - Prienų„Skycop”.
14 d. 20 val. Jazzu koncertinis turas„Welcome”.
16 d. 17 val. šventinis Martyno Levickio koncertas.
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

9 d. 12 val. Teatro salėje rankų šešėlių teatro „Budrugana Lietuva” spektaklis žaidimas visai šeimai „Obuolių pasakos”. 17 val. Didžiojoje salėje teatro „Cezario
grupė” tautinė pank-oratorija pagal K. Binkio poemą
„Tamošius Bekepuris”.
9 d. 19 val. Teatro salėje turėjęs vykti Klaipėdos
pilies teatro spektaklis „Dvi poniutės į Šiaurės pusę”
ATŠAUKTAS. Bilietai galioja vasario 24 d. 18 val. arba
grąžinti kasose, kuriose pirkti.

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS

„DOMINO” TEATRAS
10 d. 17 val. Klaipėdos koncertų salėje spektaklis
„Melagės”.
16 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje spektaklis
„Žavios ir pavojingos”.
27 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje spektaklis
„Pasiklydęs skambutis”.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
IMANUELIO KANTO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

Turgaus g. 9, tel. (8 46) 239932,
www.klaipedosleliuteatras.lt

9 d. 12 val. spektaklis vaikams „Nepaprasta Edvardo
Tiuleino kelionė”.
10 d. 12 val. spektaklis vaikams ir visai šeimai „Raudonkepuraitė”.
15 d. 18.30 val. spektaklis suaugusiesiems„Malina”.
16 d. 12 val. spektaklis visai šeimai„Mama”.
17 d. 11 ir 12 val. spektaklis kūdikiams nuo 2 mėn. ir
vaikams iki 3 m.„Sapnų pasakėlė. Diena / naktis”.

Daugiau laisvalaikio skaitinių - www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/renginiai/

10 d. 13 val. Didžiojoje salėje „Bardai LT” muzikinis
spektaklis šeimai pagal J. Avyžiaus apysaką „Pabėgimas iš Trepsės namų”. 18 val. Teatro salėje Klaipėdos
pilies teatro monodrama„Fabijonas”.
15 d. 19 val. Didžiojoje salėje Baltarusijos valstybinio
akademinio muzikinio teatro O. Chodosko baletas
„Titanikas”.
17 d. 12 val. Teatro salėje jaunimo teatro „Be durų”
nuotykių spektaklis vaikams „Smaragdo miesto burtininkas”.
19 d. 18 val. Didžiojoje salėje Valstybinio Vilniaus
mažojo teatro Žemaitės„Marti”.
20 d. 19 val. Didžiojoje salėje orkestro „Maskvos virtuozai” jubiliejinio europinio turo koncertas.
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

11 d. - 03 01 d. Užgavėnių kaukių paroda.
18 d. 17 val., 23 d. 11 val. „Kaukės iš popieriaus
masės” (dviejų dienų užsiėmimai). 23 d. 10 ir 14
val. „Kaukės iš odos atraižų”. Registracija, inf. tel. (8
46) 312113.
Projektas „Mažosios Lietuvos amatystė”. 19 d. 17.30
val. dr. Elenos Matulionienės paskaita „Lietuvininkių
delmonai”.
Praktinis delmonų siuvinėjimas (trijų dienų). 20, 27,
03 06 d., trečiadieniais, 17.30 val. 21, 28, 03 07
d., ketvirtadieniais, 17.30 val. Registracija, inf. tel.
(8 46) 310022.

Kalnupės biblioteka, Kalnupės g. 13

14 d. 18 val. „Vydūnas apie meilę”. Susitikimas-diskusija su Vydūno klubu.
Vaikų skyrius, Danės g. 7

12 d. 12 val. Metų knygos vaikams penketuko pristatymas visuomenei.
13 d. 13 val. kūrybinė popietė „Vasario 16-ąją švęsk
linksmai ir išradingai”. 15 val. edukacinis floristikos
užsiėmimas moksleiviams „Žiedų pasaulis. Ar pažįstate?”
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6 B

13 d. 16 val. muzikinis vakaras „Mano Lietuva”, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
13 d. 17.30 val. S. Dacho namuose (Jūros g. 7) Tiūbingeno universiteto prof. dr. Sebastiano Kinderio
pranešimas apie materialų Kuršių nerijos Lietuvai
priklausančios dalies paveldą (vokiečių k.).
15 d. 16 val. renginys, skirtas totorių poetui Musa
Džaliliui.
17 d. 15 val. Klaipėdos koncertų salėje Rusų kultūros
dienų atidarymas.
20 d. 16 val. istorinė apžvalga „Gimtoji kalba ir raštas”.
VASARIO 16-OSIOS RENGINIAI
Vasario 16 d.

10.30 val. šv. Mišios už Lietuvą Klaipėdos Marijos
Taikos Karalienės bažnyčioje.
11.40 val. eitynės nuo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios iki Atgimimo aikštės.
12 val. Atgimimo aikštėje Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventė. Iškilminga rikiuotė ir Lietuvos
valstybės vėliavos pakėlimas.
12.30 val. Liepų g. kariliono muzikos koncertas.
12.40 val. Mažvydo alėjoje (prie K. Donelaičio g.)
istorinės vėliavos iškėlimo ir dovanojimo Klaipėdai
ceremonija.
13 val. LMTA Klaipėdos fakulteto koncertų salėje
Klaipėdos miesto jaunųjų atlikėjų šventinis koncertas
„Mūsų vaikai – tėvynei Lietuvai”.
13.30 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje
parodos „Lietuvos istorija skulptoriaus Algirdo Boso
medaliuose” atidarymas. Šventinė ekskursija su
parodos autoriumi A. Bosu, istoriku dr. Jonu Geniu ir
saksofonininku Sigitu Stalmoku.
16 val. „Kultūros fabrike” dokumentinis filmas „Vladas Garastas. Komandos tėvas”. Prieš filmą – susitikimas su krepšininku Sauliumi Štombergu ir Vladu
Garastu jaunesniuoju.
17 val. „Švyturio” arenoje šventinis Martyno Levickio
koncertas. Dalyvauja Migloko ir Vilniaus miesto ansamblis „Mikroorkéstra”. Atgimimo aikštėje koncerto
iš “Švyturio” arenos tiesioginė transliacija.
18 val. aikštelėje prie Biržos tilto (Žvejų g.) tradicinė
žvakelių įžiebimo akcija„Lietuvą mylinčios spalvos”.
Vasario 17 d.

11 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje (Savanorių g. 4) šv. Mišios už Tėvynę Lietuvą. Po mišių – padainavimai su Klaipėdos etnokultūros centro vaikų ir
jaunimo folkloro ansambliu„Alkiukai”.

Parodos

14 d. 19 val. pristatoma jungtinė Klaipėdos menininkų paroda „Islandija. Kvadratinė šaknis
iš 13 horizonto”. Savo kūrybines įžvalgas pristato
menininkai Žaneta Jasaitytė-Bessonova, Irma Leščinskaitė, Eglė Ščerbinskaitė, Marius Ščerbinskas ir
Mikas Zabulionis (veiks iki 03 10).

Kinas
„FORUM CINEMAS”
Taikos pr. 61, PC „Akropolis”,
www.forumcinemas.lt; repertuaras 8-13 d.

„Purpurinis rūkas” (istorinė drama, LT, N-13) 13.20, 17.55, 20.20 val.; 9 d. 14.45 val.
„Lego filmas 2” (dubl. liet., V) - 10.30, 13, 15.40 val.;
3D: 14.35 val.
„Kaip aš tapau vietiniu” (komedija, N-16) - 19.20,
21.40 val.
„Šaltas kraujas” (veiksmo trileris, N-16) - 18.45 val.
„Valdžia” (komiška drama, N-13) - 10, 12 d. 21.25
val.
„Stenas ir Olis. Juoko broliai” (biografinė komedija, N-13) - 9, 11, 13 d. 21.25 val.
„Alita: kovos angelas” (veiksmo, N-13)- 2D: 15,
16, 17 d. 13.40, 18.20 val.; 3D: 15, 16, 17 d. 11, 15.30,
21.50 val.
„Pulko duktė” (originalo k., premjeros transliacijos
iš Niujorko metropolitano operos įrašas, HD-LIVE) - 03
05 d. 19.55 val.
„Didžioji skruzdėlyčių karalystė 2” (dubl. liet., V)
- 10 d. 10.50 val.
„Ir visi jų vyrai” (komedija, LT, N-16) - 10.40, 15.25,
18.20, 21 val.
„Belos kelionė namo” (nuotykių, dubl. liet., V) 10.10, 12.20, 13.10, 17.05 val.
„Laisvo elgesio močiutė 2: pagyvenę keršytojai” (komedija, N-13) - 11, 19.40 val.
„Trys didvyriai ir sosto paveldėtoja” (animacinis,
rusų k. su liet. subtitr., N-7) - 10.20, 14.25 (nevyks 9
d.) val.; 12.20 (dubl. liet.) val.
„Ralfas Griovėjas 2” (animacinis, V) - 2D: 10.50
(vyks 9 d.), 13.15 val.
„Marija, Škotijos karalienė” (istorinė drama,
N-13) - 15.40 val.
„Žalioji knyga” (biografinė drama, N-13) - 18.30
val.
„Stiklas” (drama, N-13) - 21.20 val.
„T-34” (veiksmo, rusų k., N-13) - 15.45 val.
„Apgaulinga ramybė” (trileris, N-16) - 21.50 val.
„Akvamenas” (veiksmo, N-13) - 2D: 10, 12 d. 16.30
val.
„Bohemijos rapsodija” (biografinė drama, N-13) 11, 13 d. 16.30 val.
„KULTŪROS FABRIKO” KINO SALĖ
Bangų g. 5A, www.kinasarlekinas.lt

9 d. 14 val. „Lego filmas 2” (animacija, V). 16.20 val.
„Žalioji knyga” (biografinė drama, N-13). 18.30 val.
„Daug vaikų, beždžionė ir pilis” (dokumentinis,
N-7). 20.15 val. „Purpurinis rūkas” (istorinė drama,
LT, N-13).
10 d. 13.30 val. „Lego filmas 2” (animacija, V). 16
val. „Purpurinis rūkas” (istorinė drama, LT, N-13).
18.10 val. „Įkyrioji malonė” (komedija, N-13).
20.05 val. „Stenas ir Olis. Juoko broliai” (komedija, N-13).
11 d. 19 val. „Purpurinis rūkas” (istorinė drama, LT,
N-13).
12 d. 18 val. „Daug vaikų, beždžionė ir pilis” (dokumentinis, N-7).
KINO KLUBAS „8 1/2”
„Kultūros fabrikas”, kino salė, Bangų g. 5A

13 d. 18 val. „Beprotiškai įsimylėjęs” (komedija,
1981 m.). Filmą pristatys aktorė Nijolė Sabulytė.
KKKC PARODŲ RŪMAI

Didžioji Vandens g. 2

9 ir 23 d. 14 val. fotomenininko Artūro Šeštoko
parodomosios šlapio kolodijaus fotografijos
technikos dirbtuvės. Užsiėmimai nemokami, registracija nebūtina.

PALANGOJE
„RAMYBĖS” KULTŪROS CENTRAS
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PIRMADIENIS, VASARIO 11 D.

ssKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 19 val. šokio ir vokalo

spektaklis „Meilė”. Supindamas scenos meno išraiškas - šokį,
gyvai skambantį balsą, muziką, vaizdoprojekcijas, žodžio
meną ir šviesų dailę, misterijų teatras imasi amžinosios
meilės temos. Skaidraus soprano balsu nuspalvintame
šokio spektaklyje „Meilė” pasakojama istorija veikia visomis
žmogiškomis jausminėmis formomis. Gintaras Visockis,
Kauno valstybinio muzikinio teatro baleto artistas ir choreografas, ir šokėja Viltė Kazlauskaitė šokio ir judesio priemonėmis pasakoja dviejų žmonių istoriją, kurios pagrindine
ašimi tampa amžinas meilės virsmas ir savo pozicijos joje
suvokimas - aš-kitas-meilė-transformacija-vienybė. Sandra
Lebrikaitė, ypatingo skambesio sopranas, ne tik dainų tekstais imasi pasakoti meilės istoriją, bet
savo balsą paverčia dar vienu muzikos instrumentu. Prozos tekstus skaito Nacionalinio Kauno
dramos teatro aktorius Dainius Svobonas. Projekcijas kūrė režisierius Mažvydas Tautkus.

TREČIADIENIS, VASARIO 13 D.

ss„Kultūros fabriko” kino salėje (Bangų g. 5A) 18 val. kino klubas „8 1/2” Šv. Valentino

dieną pasitinka su saulėta komedija ir kino legendomis Adrijano Čelentano ir Ornelija Muti. Ekrane - populiari komedija „Beprotiškai įsimylėjęs”. Filmas pasakoja apie linksmą Romos autobuso
vairuotoją Barnabą (A. Čelentano), kuris iš pirmo žvilgsnio įsimyli paslaptingą gražuolę Kristiną
(O. Muti). Tačiau pasirodo, kad ji yra nedidelės šalies Sent Tulino princesė, atvykusi į Italiją kartu
su savo šeima. Kadangi jos šalis ant bankroto ribos, Kristina turi ištekėti už milijonieriaus, pasiruošusio už vedybas padengti visas valstybės skolas. Barnaba, žinoma, tiek pinigų neturi, tačiau
yra pasiryžęs viskam, kad tik laimėtų princesės ranką. Jo išmonei ir pastangoms, beje, kaip ir
sąmojui, ribų nėra. Filmą pristatys aktorė Nijolė Sabulytė.

KETVIRTADIENIS, VASARIO 14 D.

ssKoncertų salėje 19 val. išskirtinį koncertą

surengs dainuojantis aktorius Kostas Smoriginas.
Jo atnaujintoje dainų programoje skambės geriausi,
publikos pamėgti kūriniai. Scenoje K. Smoriginui
pritars ištikimas bendražygis, jo dainų aranžuotojas,
kompozitorius Audrius Balsys ir gitaros virtuozas
Gintaras Šulinskas. Šis koncertas - tarsi K. Smorigino kelio retrospektyva: nuo dar jaunystėje sukurtų
dainų, „Aktorių trio” laikotarpio iki naujų, išskirtinai
tik pagal aktoriaus vaidmenis poeto Rimvydo Stankevičiaus parašytų dainų tekstų. Artistas tik jam būdingu, atpažįstamu stiliumi - veržliai, įtaigiai,
išmintingai, ironiškai ir viltingai - kalba apie tai, kas svarbu, kas skauda, kas džiugina, kas priverčia
liūdėti. Gitaristas ir dainų autoriaus Gintaro Šulinsko virtuoziškai valdoma gitara suteiks publikos
pamėgtoms K. Smorigino dainoms naujų atspalvių.

ssLMTA Klaipėdos fakulteto koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4) 19 val. koncertas „Meilė

keičia viską”. Širdis užplūdus gražiausiems jausmams, bus smagu drauge pasvajoti skambant
Miuzetės valsui ar Mimi arijai iš Giacomo Puccinio operos „Bohema”. Aistros prieskonių vakarui
neabejotinai suteiks kankanas iš Jacqueso Offenbacho operetės „Orfėjas pragare” ir Astoro
Piazzolos tango „Oblivion” („Užmarštis”). Valentino dieną pasiryžusioms švęsti poroms ir visiems
meilės besiilgintiems ištraukas iš operų ir operečių dainuos Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro
solistai Rita Petrauskaitė, Loreta Ramelienė, Modestas Narmontas ir Aurimas Raulinavičius. Teatro orkestrui diriguos maestro Vladimiras Ponkinas, vedantis muzikantų meistriškumo pamokas
visoje Europoje.

ssŠviesų festivalis sugrįžta į Klaipėdą!

14-17 dienomis vyksiantis festivalis dedikuojamas
dviem vasario progoms - Lietuvos nepriklausomybės dienai ir Šv. Valentino dienai. 5-asis šviesų
festivalis išskirtinai tarptautiškas - jame net septyni
šviesos instaliacijų projektai iš užsienio šalių - Italijos,
Prancūzijos, Suomijos, Latvijos. Danės krantinėje
bus galima pasigėrėti virš upės pakibusiais tamsoje sklendžiančiais šviesos žiedais ir mirgančiais
jų atspindžiais vandenyje. Virš žmonių galvų sklęs
prancūzų projekto „Medūzos” herojės: penkios milžiniškos gyventojos akį trauks keisdamos spalvas.
Na, o Kūlių Vartų g. bus pristatyta vaizdo projekcija
„Akvariumas”, kurios autorių Stephane Masson domina kasdieniai objektai, pasitelkus šviesas
transformuojami į meninius sprendimus. Vertinantieji išliekamąją fotografijų vertę galės susikurti
netikėtą fotoportretą skvere prie burlaivio „Meridianas”. Neprireiks jokių specialių programėlių - čia
patys tapsite meno kūrėjais, o jūsų darbai bus demonstruojami šalia esančiame ekrane ir papuoš
feisbuko paskyrą „Klaipėdos šviesų festivalis”. Šio projekto autoriai - klaipėdiečiai.

PENKTADIENIS, VASARIO 15 D.

ssŽvejų rūmų Didžiojoje salėje

(Taikos pr. 70) 19 val. Baltarusijos valstybinio akademinio muzikinio teatro Olego
Chodosko baletas „Titanikas”. „Titaniko”
vaizdas balete yra metafora - gerai žinomas modelis tokios visuomenės, kurioje
vyrauja klasinis susiskirstymas. Visuomenė,
gyvenanti pagal atitinkamus įstatymus ir
kanonus, vieną kartą ima ir subyra. Žmonės
patenka į aplinkybes, kuriose vertės netenka viskas, kas materialu, o jų gyvenimus
išgelbėja dvasingumas. Tai spektaklis apie
meilę ir viltį, apie žmonių vertybes ir išgelbėjimą. „Titanikas” yra žymiausias laivas iki
šių laikų, kurio kelionė truko 4 dienas, 17
valandų ir 30 minučių. Nuo to laiko praėjo daugiau kaip šimtas metų. Daug kas pasikeitė, bet
žmonija vis tiek siekia begalinės gerovės, maksimalaus komforto, absoliutaus patikimumo ir lieka
visiškai bejėgė prieš gamtą: žemės drebėjimus, cunamius, uraganus, plaukiančius ledynus...

Vytauto g. 35, tel. 8 648 46042

9 d. 19 val. Lilian Vieira Grupo (Brazilija).

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių ir „Vakarų ekspreso” archyvo nuotr.

