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SEKMADIENIS, KOVO 10 D.

ssLietuvininkų aikštėje 16 val. teatrinės improvizacijos Lietuvos istorijos tema „Kovo 11-oji

- džiaugsmingai”. Dalyvauja: aktoriai Sigutis Jačėnas, Aleksas Mažonas, Nijolė Sabulytė, Juozapas
Bernotas-Pakeris, Virginija Liaudanskytė, Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos”
(vadovas Algirdas Šumskis), koncertmeisterė Justė Šilaitė.

laisvalaikio gidas
Šeštadienis 2019 03 09

ssKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 17 val. lau-

Dienraščio „Vakarų ekspresas” laisvalaikio priedas. Daugiau laisvalaikio skaitinių - www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/renginiai/

kiami Olego Ditkovskio ir Nedos Malūnavičiūtės
talento gerbėjai. Atlikėjai pristatys ilgai lauktą
naujieną - kompaktinę plokštelę „Muzikiniai
monologai”, kuri, sunku patikėti, yra šio dueto
pirmoji plokštelė. Joje sutilpo 16 kūrinių. Dainose
atsispindi vyro ir moters monologai, išgyvenimai,
patirtys ir mintys apie amžinąsias vertybes gyvenimą, meilę ir mirtį. J. Strielkūnas, S. Geda,
R. Stankevičius, J. Ivanauskaitė - pagrindiniai
poetai, kurių eilės pasirinktos dainoms kurti.
Bendrame lietuviškos muzikos kontekste tai, be
abejonės, bus kokybės ženklu pažymėtas albumas. Kartu su atlikėjais scenoje pasirodys profesionalūs muzikantai, kurių instrumentai skamba
ir įrašuose: Vytautas Labutis (saksofonas), Richardas Banys (fortepijonas), Andrius Afinogenovas
(bosinė gitara).

PIRMADIENIS, KOVO 11 D.

ssPrie Senojo turgaus (Tiltų g. 39)

11.30 val. klaipėdiečiai kviečiami susitikti
ir švęsti kartu Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimą - nešti Vienybės vėliavą, kuri šią
šventinę dieną sugrįžta į Klaipėdą. 250
m Vienybės vėliava, kurios idėjos autorius Erikas Druskinas, pirmą kartą buvo
išskleista 2014 m. rugpjūčio 23 d., minint
Baltijos kelio 25-ąsias metines. Vėliavos
ilgis siekė 1000 m, ją siuvo net 160 savanorių. Vėliava buvo padalinta į 4 dalis ir
išdalinta regionams. Klaipėdos jaunimo
organizacijų asociacija „Apskritasis stalas”
kartu su jaunimo organizacijos „Darbas” Klaipėdos skyriumi kviečia visus susirinkti Tiltų g. 39, prie
pėsčiųjų perėjos, kartu išskleisti vėliavą ir iškilmingai žygiuoti į Atgimimo aikštę, lydint Karinių
jūrų pajėgų orkestrui.

ssKoncertų salėje 17 val. labda-

ros koncertas „Laukiantis bilietas”.
Koncerte Klaipėdos valstybinio
muzikinio teatro simfoninis orkestras talkins jauniesiems pianistams,
talentingiems Lietuvos ir Klaipėdos
krašto kultūros ambasadoriams.
Kultūros puoselėjimu ir kryptingu
jaunimo auklėjimu suinteresuoti
asmenys kviečiami skirti 20 eurų
paramos projektui, už tai jiems dovanojamas bilietas į koncertą. Visos
koncerto metu surinktos lėšos pavirs „laukiančiais bilietais” ir suteiks
galimybę šiais metais jauniesiems
kultūros gerbėjams lankytis miesto
kultūros įstaigų renginiuose. Dviejų dalių koncerte solinius pasirodymus su orkestru surengs penki
jaunieji atlikėjai - sėkmingai laurus įvairiuose konkursuose skinantys pianistai: J. Karoso muzikos
mokyklos mokinė Gabrielė Beata Štaraitė, Šilutės meno mokyklos mokinė Saulė Norvaišaitė,
Lietuvos muzikos ir meno akademijos studentai Jonas Šopa ir Gabija Maknavičiūtė, išvysime ir
Kasparą Mikužį, šiuo metu muzikinį meistriškumą gilinantį „The Purcell School”, Londone.

ss„Švyturio” arenoje (Dubysos g. 10) 17 val. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną klai-

pėdiečiai ir miesto svečiai švęs su trimis talentingais atlikėjais - Mantu, Karina Krysko ir Jeronimu
Miliumi, jų geriausiomis dainomis ir pasauliniais hitais. Solistams akompanuos Kauno bigbendas.
Šiam koncertui Mantas Jankavičius parengė geriausių savo dainų programą su garsiausiais hitais:
„Čiuožki”, „Šiandien tu man graži”, „Melagė” ir kt. Šia ypatinga proga Mantas žada atlikti dar vieną
kūrinį, kurio iki šiol nėra dainavęs, „Lietuva brangi”. Karina Krysko ir Jeronimas Milius - gerai žinomas puikus scenos duetas. Jų naujausia programa „Gražiausi pasaulio hitai” sulaukė didžiulės
sėkmės. Tačiau į Klaipėdą dainininkai atveža ne tik ją. Jie taip pat turi parengę staigmeną, kurios
klausytojai dar negirdėjo.

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. Didžiojoje salėje S. Šaltenio „Kalės
vaikai”.
15 d. 18.30 val. Mažojoje salėje J. Pulinovič „Elzės
žemė”.
17 d. 12 ir 14 val. Didžiojoje salėje spektaklis visai
šeimai pagal Aleno Aleksanderio Milno pasaką „Mikė
Pūkuotukas”. 17 val. Mažojoje salėje J. Pulinovič „Elzės žemė”.
10 d. 12 ir 14 val. Mažojoje salėje Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis„Grybų karas”.
12 d. 12 val. Mažojoje salėje Alytaus miesto teatro
spektaklis vaikams „Mažasis princas”. 18.30 val. Alytaus miesto teatro monospektaklis„Seen”.
13 d. 18 val. Mažojoje salėje Kauno miesto kamerinio teatro spektaklis„Akmenys jo kišenėse”.
16 d. 11 val. Kamerinėje salėje šokio ir judesio spektaklis 12-24 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

13 d. 19 val. Didžiojoje salėje J. Bocko miuziklas
„Smuikininkas ant stogo”.
16 d. 12 ir 14 val. Mažojoje salėje premjera - K.
Lučinsko šokio spektaklis „Tikroji dinozaurų istorija”.
18.30 val. Mažojoje salėje koncertas „Romansų
vakaras”.
17 d. 13 val. Didžiojoje salėje A. Kučinsko opera„Makaronų opera”.
KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
Turgaus g. 9, tel. (8 46) 239932,
www.klaipedosleliuteatras.lt

9 d. 12 val. spektaklis vaikams nuo 5 m. „Kad tave
žąsis!”
10 d. 11 val. judesio ir objektų spektaklis kūdikiams
„Vienas, du - kur tu?”
15 d. 18.30 val. spektaklis suaugusiems„Malina”.
16 d. 12 val. spektaklis visai šeimai „Vištytė ir gaidelis”.
17 d. 12 val. spektaklis vaikams „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė”.
„DOMINO” TEATRAS
16 d. 18 val. Palangos koncertų salėje komedija
„Psichai”.
ŠEIKO ŠOKIO TEATRAS
www.padidapifish.lt, padidapifish@gmail.com,
bilietai www.tiketa.lt

21 d. 18.30 val. Dramos teatre šokio ir muzikos
spektaklis„Mano Piteris Penas”.

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

„Seen”, rež. Andra Kavaliauskaitė. Tai monospektaklis apie valgymo sutrikimus, kūno kultą ir nemeilę sau. Jis sukurtas pagal tikras trijų merginų istorijas, kurios suplaukia į vieną Ūlos patirtį, kuria
mergina nusprendžia pasidalinti su savo sekėjais, sukviesdama juos į atvirą, aštrų ir netikėtai net
jai pačiai jautrų vlogo filmavimą, tapusį stipria išpažintimi. Visoms pasaulio ūloms. Nūdien, kai
aplink mus tiek daug sėkmės istorijų, nuostabių, išblizgintų instagramo gyvenimų, vieną dieną
nuskamba: sveiki, šiandien jums papasakosiu savo nesėkmės istoriją. Tai labiau ne spektaklis, o
išpažintis, perteikiama muzika, judesiu, gyvu vokalu ir pasakojimu apie ūlas, kurios, trokšdamos
kitų meilės ir pripažinimo, praranda pagrindinį turtą - save.

Liepų g. 16, Centrinis paštas

Šeštadienį ir sekmadienį bei švenčių dienomis 12 val. kariliono muzikos koncertai. Atlikėjai
Kęstutis Kačinskas ir Stanislovas Žilevičius.
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

13 d. 17.30 val. doc. dr. Nijolės Strakauskaitės
monografijos „Juodkrantės kurorto „aukso amžius”:
nuo susikūrimo XIX a. viduryje iki katastrofos 1945
m.” pristatymas.

Teatro svečiai

KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ

ssDramos teatro Mažojoje salėje (Teatro g. 2) 18.30 val. Alytaus miesto teatro spektaklis

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
IEVOS SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25

KLAIPĖDOS KARILIONAS

Renginiai

ANTRADIENIS, KOVO 12 D.

13 d. 19 val. spektaklis„Urvinė mama”.
16 d. 17 val. miuziklas„Baltican Carmen Show”.

12 d. 18.30 val. I a. fojė „Pavasariniai skambesiai”.
Onutė Gražinytė (fortepijonas, Lietuva-Vokietija).
14 d. 18.30 val. I a. fojė koncertas visai šeimai„Menų
pakylėti”. Valstybinis Vilniaus kvartetas. Solistai: M.
Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba
Lietuvos vaikams” globojami jaunieji atlikėjai.
19 d. 18.30 val. I a. fojė„Mettis ir kompanija”. Styginių kvartetas„Mettis”: Kostas Tumosa (smuikas), Bernardas Petrauskas (smuikas), Karolis Rudokas (altas),
Rokas Vaitkevičius (violončelė).

12 d. 17 val. Konferencijų salėje šviesaus atminimo
prof. Gedimino Purlio 70-mečiui skirtas koncertas „Tu
palikai mums Muziką...”
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
IMANUELIO KANTO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Meno skyrius, J. Janonio g. 9

9 d. 12 val. buities estetikos paskaita„Tvarkingų namų
paslaptys”. Lektorė Regina Jundulė.
14 d. 17 val. meno istorijos kursai. Hedonistinis rokoko stilius (XVIII a. pirma pusė). Lektorius menotyrininkas Petras Šmitas.
15 d. 17.30 val. pokalbių svetainėje „Po toršeru”
In memoriam Ivonai Žiemytei. Prisiminimų vakaras
kartu su Dalia Bielskyte ir Mariumi Kučiku.
Pempininkų biblioteka, Taikos pr. 81A

12 d. 17.30 val. Erikos Lapaitės-Bružienės paskaita
apie terapinius aliejus.
13-15 d. 11 val. suaugusiųjų atminties ir koncentracijos lavinimo mokymai „Sveikatos ir atminties piliulė”.
Nemokamai, registruotis tel. (8 46) 346301.
Viešoji biblioteka, Turgaus g. 8

15 d. 16.30 val. Mariaus Jonučio iliustruotos
pasakų knygos „Karalaitė ant stiklo kalno. Dvylika
gražiausių lietuvių stebuklinių pasakų ir dar viena”
ir parodos „Medinės pasakos” (veiks iki 04 06 d.)
pristatymas.
Nuo 18 d. 10 ir 11 val. tradicinės lopšinės ir žaidinimai. Besilaukiančioms ir kūdikius auginančioms
šeimoms. Registracija, inf. tel. (8 46) 312113.
23 d. 17 val. Klaipėdos piliavietės rytinės kurtinos
salėje erdvinės muzikos veiksmas„Spengla”.
Antradieniais 18 val. Tradicinių dainų klubas.
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. 18 val. Teatro salėje pantomimos teatro „A”
judesio spektaklis„Pavogtas veidas”.
10 d. 12 val. Teatro salėje jaunimo teatro„Be durų”
muzikinis spektaklis vaikams „Pasaka apie katinėlį,
gaidelį ir septynis ožiukus”. 16 val. Didžiojoje salėje
tautinių šokių kolektyvų šventė „Gintaro laše mano
Lietuva”. Bilietai - 2 €; žiūrovai, pasipuošę tautiniu
kostiumu, įleidžiami nemokamai.
14 d. 19 val. Didžiojoje salėje Maskvos komedijos
teatro detektyvinė komedija „Vyriška giminė, vienaskaita” (N-16).
15 d. 19 val. Teatro salėje Klaipėdos pilies teatro R.
Šavelio monodrama„Fabijonas”.
17 d. 12 val. Teatro salėje jaunimo teatro„Be durų”
nuotykių spektaklis vaikams „Smaragdo miesto
burtininkas”.
18 d. 17 val. Didžiojoje salėje Klaipėdos m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir pedagogų koncertas„Vaikų muzikinės išdaigos”.
21 d. 19 val. Teatro salėje Klaipėdos pilies teatro P.
Notte komedija„Dvi poniutės į Šiaurės pusę”.

15 d. 17 val. Aldonos Ruseckaitės romano apie Salomėją Nėrį „Padai pilni vinių” pristatymas ir susitikimas
su autore.
Vaikų skyrius, Danės g. 7

Kovo–gegužės mėn. kūrybinės-edukacinės programos užsiėmimai ikimokyklinio / pradinio ugdymo
vaikų grupėms „Su vėju per Lietuvą!” Registruotis tel.
(8 46) 314719.
Laukininkų biblioteka, Laukininkų g. 42

Kiekvieną kovo mėnesio trečiadienį 17 val. šiaudelių pynimo pamokos. Mokytoja V. Činskienė.
„Karlskronos” biblioteka, Laukininkų g. 50

Kiekvieną antradienį 15 val. Šešėlių teatro dirbtuvės su pasakų personažais 6-10 m. vaikams.
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

9 d. 13 val. Ukrainiečių kultūros dienų atidarymas.
Skiriama ukrainiečių poeto T. Ševčenkos kūrybai.
10 d. 13 val. centro teritorijoje plačios Užgavėnės.
18 d. 16 val. literatūriniai skaitymai„T. Ševčenka ir mes”.
KLAIPĖDOS MARIJOS TAIKOS
KARALIENĖS BAŽNYČIA
Rumpiškės g. 6

11 d. 10.30 val. aukojamos šv. Mišios už Tėvynę Lietuvą ir jos žmones.

Parodos

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

12 d. 17 val. senjorų raiškiojo skaitymo konkursas,
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
„KULTŪROS FABRIKAS”
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

14 d. 17.30 val. Klaipėdos senasis turgus - koncepcijos pristatymas ir diskusija.
16 d. 10 val. sėkmingo verslo starto finalas. 18
val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Graži ir
ta galinga”.
21 d. 10 val.„EduMint” mokymai„Rašymas socialiniuose tinkluose” (Akvilė Kavaliauskaitė).
„ŠVYTURIO” ARENA

Kiti renginiai

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

9 d. 19 val. koncertas„Viva Latino”.
10 d. 17 val. Olegas Ditkovskis ir Neda. Naujojo CD
pristatymas. Koncertas.
11 d. 17 val. labdaros koncertas „Laukiantis bilietas”.

11 d. 17 val. šventinis koncertas„Labas, Lietuva!”
14 d. 20 val. Andrius Mamontovas su orkestru.
16 d. 20 val. Grigory Leps.
17 d. 17.20 val. LKL rungtynės: Klaipėdos „Neptūnas” - Panevėžio„Lietkabelis”.

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

9 d. 14.20 val. „Žalgirio mūšis” (istorinė dokumentika, N-7). 16.10 val.„Moteris, vyras ir šuo” (drama,
N-13). 18 val. „3 dienos Kibrone” (premjera, drama, N-13, drama). 20.15 val. „Klubas Studio 54”
(dokumentika, N-13).
10 d. 12.45 val. „Kaip prisijaukinti slibiną 3”
(animacinis, V). 15 val. „Dviračiais per Tadžikiją”
(dokumentinis, V). 17 val. „Nes ji yra moteris” (biografinė drama, N-13). 19.15 val.„Baseino valdovai”
(komedija, N-13).
11 d. 19 val. „Nes ji yra moteris” (biografinė drama,
N-13).
KINO KLUBAS „8 1/2”
„Kultūros fabrikas”, kino salė, Bangų g. 5A

13 d. 18 val. geriausios „Žiemos ekranų” kino juostos:
„Luna” (lyrinė drama, Prancūzija, 2017 m., rež. Elsa
Diringer).

Muziejai
KLAIPĖDOS PILIES MUZIEJUS
Priešpilio g. 2

KKKC PARODŲ RŪMAI
Didžioji Vandens g. 2

Veikia jungtinė Klaipėdos menininkų (Žanetos
Jasaitytės-Bessonovos, Irmos Leščinskaitės, Eglės
Ščerbinskaitės, Mariaus Ščerbinsko, Miko Zabulionio) paroda „Islandija. Kvadratinė šaknis iš 13
horizonto” (iki 03 10).
RŪTŲ GALERIJA

BENDRUOMENĖS NAMAI

„Kapitonė Marvel” (fantastinis veiksmo, N-13) 10.30, 16, 20.30 val.; 3D: 13.15, 18.50 val.
„Ką tu nuo manęs slepi?” (komedija, Rusija, N-13)
- 14.45, 21.40 val.
„Nes ji yra moteris” (biografinė drama, N-13) 18.10 val.
„Laisvo elgesio tėvai” (komedija, N-16) - 20.50
val.
„Valkirija” (originalo k., tiesioginės premjeros transliacijos iš Niujorko metropolitano operos įrašas, HDLIVE, trukmė 4.55 val.) - 04 09 d. 18 val.
„Kurskas” (istorinis veiksmo, N-13) - 14 d. 18.20 val.
„Pasmerkti. Kauno romanas” (kriminalinis trileris,
LT, N-16) - 12.30, 16.15, 18.35, 21 val.
„Ir visi jų vyrai” (komedija, LT, N-16) - 17, 21.50 val.
„Arktis. Įkalinti ledynuose” (nuotykių drama,
N-13) - 15.50, 19.30 val.
„Snieguotos lenktynės” (animacinė komedija,
dubl. liet., V) - 11.30, 13.40 val.
„Žalioji knyga” (biografinė drama, N-13) - 18.20
(nevyks 14 d.) val.
„Belos kelionė namo” (nuotykių, dubl. liet., V) 10.20 val.
„Alita: kovos angelas” (veiksmo, N-13) - 2D (su
„Dolby Atmos” garsu): 10, 12, 14 d. 15.30 val.
„Tobolas” (istorinė drama, N-16) - 9, 11, 13 d. 15.30
val.
„Greta” (trileris, N-13) - 10, 12, 14 d. 21.10 val.
„Kiaurymė” (siaubo, N-16) - 9, 11, 13 d. 21.10 val.

Danės g. 9

Veikia personalinė Andriaus Seselsko piešinių paroda „Sielos sodai” (iki 03 28).
NAUJOJI KLAIPĖDOS GALERIJA
„Herkaus galerija”, Herkaus Manto g. 22, II a.

Veikia dailininkų Arvydo Kašausko, Viktoro Šociko,
Ričardo Zdanavičiaus, Algirdo Zibalio tapybos
darbų paroda „Vyrų akimis...” (iki 03 21).

Kovo 11-ąją muziejus kviečia švęsti kartu: lankytojų
laukia nemokamos ekskursijos ir edukacijos. 12 ir 14
val. ekskursija Pilies muziejaus požemiuose (reikia
registruotis). 12.30 ir 14.30 val. edukacija„Nusipink
trispalvę juostelę” (be registracijos). Registruojantis
nurodyti laiką ir dalyvių skaičių - siųsti SMS tel. Nr. 8
601 17617. Muziejus 11 d. dirba 10–18 val.
LDM PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA
Liepų g. 33, tel. 410421

Veikia Vladimiro Sušilovo jubiliejinė paroda „Natiurmortai” (iki 03 31).

PALANGOJE
„RAMYBĖS” KULTŪROS CENTRAS
Vytauto g. 35, tel. 8 648 46042

9 d. 19 val. Viviane dainuoja Piaf (Portugalija).
10 d. 19 val. Alex Skolnick trio (JAV).

LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS
KLAIPĖDOS PADALINYS
Šviesos g. 3

Veikia Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos
9-10 m. mokinių darbų paroda „Rudenėlis” (iki 04
05).

Kinas

PALANGOS KONCERTŲ SALĖ
„FORUM CINEMAS”

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

„Kaip prisijaukinti slibiną 3” (animacinė nuotykių
komedija, dubl. liet., V) - 2D: 10.10, 12.40, 15.15, 17.50
val.; 3D: 11.20, 13.50 val.

Vytauto g. 43

11 d. 17 val. Baltijos jūros filharmonijos orkestras.
Koncertas„Šiaurės pulsas”.
15 d. 19 val. spektaklis„Inferno - Paradiso”. Rolandas
Kazlas Eimunto Nekrošiaus spektaklyje pagal Dantės
„Dieviškąją komediją”.

"Vakarų ekspresas" 13

TREČIADIENIS, KOVO 13 D.

ssDramos teatro Mažojoje

salėje 18 val. Kauno miesto kamerinio teatro dviejų dalių komedija
„Akmenys jo kišenėse”. Režisierius
Gytis Padegimas teigia, kad, sekdamas dabartines pastatymų tendencijas, pastebėjo, jog dauguma
spektaklių pasakoja istorijas apie
visuomenės paraštes, skirtingų socialinių grupių ir kultūrų paribius,
visuomenės marginalus ir poapokaliptinius šiukšlynus. Todėl šiame
kontekste airių dramaturgės Marie
Jones pjesė „Akmenys jo kišenėse”
yra retas veikalas, pasakojantis apie
bendruomenės branduolį ir pamatines jos vertybes - solidarumą ir atjautą. Pagrindiniai pjesės herojai yra eiliniai Airijos užkampio
žmonės, kurių gyvenimą aukštyn kojomis apverčia staiga įsiveržusi filmavimo grupė iš Holivudo.
Kaimo žmonės tampa statistais filmavimo aikštelėje ir suvokia, kad jie yra maži sraigteliai ne tik
dideliame filmavimo mechanizme, bet ir gyvenime. Pamažu užguiti, nereikšmingi, išnaudojami
veikėjai ieško bendrumo, atranda vienas kitą, mėgina atsiremti į šalia esantį, kad išliktų. Vaidina
Jonas Baranauskas ir Vytautas Gasiliūnas.
ssŽvejų rūmuose (Tai-

kos pr. 70) 19 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio
teatro miuziklas „Smuikininkas ant stogo”. Amerikiečių kompozitoriaus J.
Bock, libretisto J. Stein ir
dainų tekstų autoriaus S.
Harnick 1964-aisiais parašytas miuziklas yra šio
žanro klasika. Vienas didžiausių spektaklio pranašumų - jo libretas. Autoriui
pavyko sukurti neįprasto
poetiškumo ir specifinio
humoro atmosferą. Šolom
Aleichemo pasakojimas
perteiktas žaismingai ir sodriai, subtiliai atskleidžiama savita miuziklo herojų filosofija. Miuzikle
sukuriamas ryškus mažo žydų kaimelio koloritas. „Smuikininko ant stogo” leitmotyvas - tradicija.
Ji labai svarbi pagrindiniam miuziklo veikėjui, ji yra jo gyvenimo credo. „Smuikininko” muzika yra
pilna aistros, temperamento, ypač sudvasinta. Joje klausytojo ausis atpažįsta stilizuoto žydų folkloro, senųjų rusų romansų elementus, o šalia jų skamba tipiškos šiuolaikinės temos su būdinga
ritmika, melodika ir harmonija.

KETVIRTADIENIS, KOVO 14 D.

ssŽvejų rūmuose 19 val. Mas-

kvos komedijos teatro spektaklis
„Vyriška giminė, vienaskaita”
(N-16). Detektyvinė komedija
supažindina žiūrovą su jaunuoliu
Lui. Jo tėvas - padorus valdininkas, o motina dingo mįslingomis
aplinkybėmis, kai Lui dar buvo
vaikas. Nė vienas bandymas suprasti jos poelgį nepavyko. Situacija vėl įkaista atvykus paslaptingam svečiui - JAV karinių pajėgų
pulkininkui Frankui Harderiui.
Jo atvykimas tiesiog sprogdina
įprastą gyvenimo tėkmę. Praeitis,
turtinga neįtikėtinų įvykių, keičia
ir dabartį. Spektaklis žavi savo
lengvumu ir šventiškumu. Net
pačios turtingiausios ir nežabotos fantazijos žmogus negali įsivaizduoti netikėtų siužeto posūkių, laukiančių žiūrovų šioje žavioje prancūzų komedijoje. Vaidina aktoriai Aleksandras Nosikas,
Andrejus Kaikovas, Galina Danilova, Miroslava Karpovič ir Sergejus Jefremovas.

ss„Švyturio” arenoje 20 val.

Andrius Mamontovas su orkestru.
Pernai vasarą pirmą kartą istorijoje
su orkestru pasirodęs Andrius
Mamontovas drauge su Modesto Pitrėno diriguojamu orkestru
leidžiasi į koncertinį turą. Uostamiestyje bus surengtas išskirtinis
pasirodymas, skambės simfoninė
albumo „Šiaurės naktis. Pusė penkių” versija ir žinomos muzikanto
dainos. Andriaus Mamontovo
dainos suskambės taip, kaip iki šiol
dar niekada nėra skambėjusios.
Todėl šis turas - išskirtinė galimybė
visiems atlikėjo gerbėjams leistis į
kelionę po simfoninius Andriaus Mamontovo muzikinės kūrybos labirintus. Koncerte bus galima
išgirsti „Laužo šviesą”, „Kitokį pasaulį”, „Saulės miestą” ir kitus žymiausius atlikėjo kūrinius. Visas jų
aranžuotes orkestrui sukūrė talentingasis Jievaras Jasinskis. Klausytojai pirmieji galės įsigyti naujo
formato prieš 20 metų išleistą solinį A. Mamontovo albumą „Šiaurės naktis. Pusė penkių” - kompaktinę ir vinilinę plokšteles, kurios įrašytos „Abbey Road” studijoje, Londone, kartu su Lietuvos
kameriniu orkestru.

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” ir Eltos archyvo nuotr.

