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ŠEŠTADIENIS, KOVO 23 D.

ssKlaipėdos piliavietės rytinės kurtinos salėje (Pilies g. 4) 17 val. erdvinės muzikos

veiksmas „Spengla”.
Trakų rajono Kalvių
ir Lieponių k rašto
liaudies dainas, šokį
sujungsiantis muzikinis veiksmas kviečia
pasinerti į gyvenimo
ir laiko tėkmės ratą.
Penkis gyvenimo ciklo tarpsnius vaizduojančiuose muzikinio
vyksmo paveiksluose
išgirsite lopšines (gimimas), vaikų dainas
(vaikystė), jaunimo,
meilės dainas ir šokius (jaunystė), tuoktuvių dainas (vestuvės), šeimos dainas
(branda, senatvė) ir
raudas (mirtis). Net
devyniolika nuskambėsiančių liaudies kūrinių, atliekamų autentiška maniera, papildys ir į vientisą
audinį jungs kompozitorės Jutos Pranulytės muzika. Nekintanti laiko tėkmė, įkūnijama choro, ir
ją drumsčiantys gyvenimo įvykiai, kuriuos atspindi solistai, ves per gyvybės ciklą ir kartu keliauti
bei tyrinėti erdvę kvies ir klausytojus. „Spengla” ieško santykio tarp žmogui aktualių praeities ir
dabarties vertybių, nuostatų ir gyvensenos - skirtingų laikmečių ir požiūrių. Tradicinė muzika,
kartu ir praeitis, čia ne romantizuojama ar idealizuojama. Čia labiau siekiama atrasti priežastinius
ryšius tarp mąstymo ir liaudies tradicijos. Taip išlaikytas autentiškumas, persipynęs su šiuolaikine
muzika, naujai įprasmina mūsų tautos muzikines ir vertybines tradicijas.

Šeštadienis 2019 03 23
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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

23 d. 14 val. Teatro erdvėse spektaklis-ekskursija
apie Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš komedijų
namo”. 18.30 val. Mažojoje salėje E. De Filippo „Kalėdos Kupjelų namuose”.
24 d. 14 val. Teatro erdvėse spektaklis-ekskursija
apie Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš komedijų
namo”. 17 val. Didžiojoje salėje spektaklis „Mergaitė,
kurios bijojo Dievas”.
30 d. 18.30 val. ir 31 d. 17 val. Didžiojoje salėje G.
Grajausko„Kas prieš mus”.
04 04 ir 05 d. 18. 30 val. Didžiojoje salėje A. Galino
„Paradas”.
04 06 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje G. Grajausko
„Pašaliniams draudžiama”.
Teatro svečiai

ss„Kultūros fabrike” (Bangų g. 5A) 20 val. Kazi-

miero Likšos koncertas. Buvęs grupės „Karma” lyderis,
muzikos ir tekstų autorius K. Likša gerbėjams ruošia
dvigubą dovaną. Atlikėjas skelbia koncertinį turą, kurio
metu pristatys naują albumą „Tavo mylimiausia daina” ir
atliks garsiausius savo hitus. K. Likšos kūryba - akustinis
skambesys, persipinantis su poetiškais, lietuvių kalba
atliekamais tekstais. Visa tai yra ieškojimas, mėginimas
suprasti mus supantį pasaulį ir trumpos džiaugsmo
akimirkos, priartėjus prie kažko, kas tikra. Ši sintezė ir
šiltas bendravimas su publika neleidžia klausytojams
likti abejingiems šio atlikėjo kūrybai.

SEKMADIENIS, KOVO 24 D.

laisvalaikio gidas

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

ciklo „Miego pagalvėlės - sapnų pasakėlės”
2 d. „Sapnų pasakėlė - vandenynas”, rež.
Donatas Savickas. Šio projekto tikslas - ugdyti lėlių teatro žiūrovus nuo kūdikystės ir
užpildyti patiems mažiausiems vaikams iki
trejų metų bei juos auginantiems tėveliams
skirtų renginių spragą. „Miego pagalvėlės sapnų pasakėlės” - trys spektakliai apie mus
supančią aplinką: dangų, vandenį, žemę.
Kiekvienoje serijoje skirtingą stichiją atskleidžia vis kitoks siužetas, forma, vizualinis
sprendimas, atmosfera. Antrojoje serijoje
„Sapnų pasakėlė - vandenynas” pasineriama į vandenyno gelmes, kuriose sutinkami
vandenyno gyventojai. Šio spektaklio metu
žiūrovai įtraukiami į spektaklio veiksmą,
viską stebi iš arti ir turi galimybę prisiliesti prie objektų.

PIRMADIENIS, KOVO 25 D.

ssŽvejų rūmų Didžiojoje salėje (Taikos

pr. 70) cirko šou „Liliputų cirkas” jubiliejinė 30mečio programa. Kolektyvas parodys programą, kurioje išvysite akrobatus, iliuzionistus,
žonglierius ir, žinoma, vaikučius linksmins
mažiausi pasaulio klounai. Cirko siela Ukrainos artistas Ivo Čapovskis pasaulyje garsėja ne
tik profesionalaus cirko srityje. Jis - mažiausias
pasaulyje aktorius. Karjeros pradžioje Ivo ūgis
buvo vos 87 centimetrai, kas leido šiam artistui patekti į Gineso knygą kaip mažiausio ūgio
artistui pasaulyje. Šie artistai su nuotaikinga
programa laukia Jūsų! Vaikai iki 3 metų (su
suaugusiųjų priežiūra), neužimant papildomos vietos - įleidžiami nemokamai. Informacija apie
renginį tel. 8 687 50555.

ANTRADIENIS, KOVO 26 D.

ssDramos teatro Mažojoje salėje (Teatro g 2.) 19 val.

premjera - šokio ir judesio spektaklis „Début”, rež. Elinga Serapinaitė. „Début” yra apie moterį romantikę, kuri pati tiesia
sau kelią ir ieško amžinybės. Spektaklyje moteris susitinka ne
tik su savimi, bet ji sutinka ir kitą žmogų. Taigi kyla klausimas
- kokia yra meilė sau ir meilė kitam? Kokia yra naujo gyvenimo
etapo pradžia? Kodėl tai mus taip jaudina? Kaip išgirsti save?
Kaip priimti save ir neprarasti kito? Kaip jausmai mus keičia ir
kaip mes keičiam savo gyvenimą? Vaidina: Laura Geraščenko,
Elinga Serapinaitė, Domas Šiaulytis ir kiti.

26 d. 19 val. Mažojoje salėje premjera - šokio ir judesio spektaklis„Début”.
28 d. 19 val. Kamerinėje salėje Klaipėdos jaunimo
teatro spektaklis„Kontrabosas”.
31 d. 12 val. Mažojoje salėje Klaipėdos jaunimo teatro edukacinis spektaklis vaikams „OPA! (Operacija:
perdirbtas aš!)”.
04 02 d. 10 val. Kamerinėje salėje Klaipėdos jaunimo
teatro muzikinis spektaklis kūdikiams„Čia tu? Čia aš!”
04 03 d. 18 val. Didžiojoje salėje Klaipėdos jaunimo
teatro spektaklis„Mūsų miestelis”.
04 09 d. 18 val. Valstybinio jaunimo teatro spektaklis
„Vienos miško pasakos”.
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 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.

26 d. 18.30 val. I a. fojė Jono Šopos (fortepijonas)
„Vakaro harmonijos”.
28 d. 18.30 val. Klaipėdos kamerinio orkestro koncertas„Klavesino fiesta”.
04 01 d. 18.30 val. „Šveicarijos meistrai ir Beethovenas”.
04 03 d. 18.30 val. Naujų idėjų kamerinio orkestro
NIKO ir užsienio instrumentalistų koncertas„Radiohead Rewrite”.
Kiti renginiai

23 d. 12 val. spektaklis vaikų mokslinis šou „Stebuklinga pamoka”. 20 val. koncertas „Geriausios
baladės”.
24 d. 15 val. dainos studijos „Keberiokšt” koncertas
„Mums jau 25!”
30 d. 19 val. meno grupės„Baltarusiai” koncertas.
04 04 d. 18 val. Andriaus Kaniavos koncertas „Pasirodymas”.
04 08 d. 19 val. Slavos Komisarenko „Didysis StandUp”.
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

23 d. 18 val. Teatro salėje pantomimos teatro „A”
kūrybinis vakaras„Gyvenimo štrichai”.
24 d. 12 val. Teatro salėje jaunimo teatro „Be durų”
muzikinis spektaklis vaikams„Pepė Ilgakojinė”.
25 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje cirko šou „Liliputų
cirkas” jubiliejinė 30-mečio programa.
28 d. 18 val. Didžiojoje salėje grupės „Rondo” koncertinis turas.
29 d. 19 val. Teatro salėje Klaipėdos pilies teatro
spektaklis„Vienišiai ir vienišės” (N -16).
31 d. 12 val. Teatro salėje jaunimo teatro „Be durų”
muzikinis spektaklis vaikams„Paslaptingas radinys”.
04 06 d. 15 val. Didžiojoje salėje XII šalies šokių festivalis-konkursas„Norim kilt”.
04 08 d. 19 val. rūsyje Beno Šarkos garsinis vaidenimasis„Aoum”.
„KULTŪROS FABRIKAS”
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

23 d. 20 val. Kazimiero Likšos koncertas.
26 d. 10 val. LiMA mokymai apie reklamą„Facebook”
tinkle (Domantas Širvinskas).
30 d. 11 val. unikalus miesto festivalis šeimai„Family
Fest”.
24 d. 13 val. ir 26 d. 11 val. Didžiojoje salėje A. Kučinsko opera„Žvaigždžių opera”.
27 d. 19 val. Didžiojoje salėje šokio spektaklis„Altorių
šešėlyje”.
30 d. 12 val. Mažojoje salėje K. Lučinsko muzikinė
pasaka „Verpalų pasakos”. 18.30 val. šokio spektaklis
„Laukimai”.
KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
Turgaus g. 9, tel. (8 46) 239932,
www.klaipedosleliuteatras.lt

23 d. 12 val.„Coliukė”.
24 d. 11 ir 12 val. ciklo „Miego pagalvėlės - sapnų
pasakėlės” 2 d.„Sapnų pasakėlė - vandenynas”.
30 d. 11 ir 12 val. spektaklis vaikams iki 3 m.„Labas,
mažyli!”
31 d. 12 val. „Raudonkepuraitė”.
04 06 d. 12 val.„Stebuklingas Pelenės laikas”.
04 07 d. 12 val. „Mama”.
„DOMINO” TEATRAS
25 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje romantinė
komedija„Diena be melo”.
29 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje premjera - komedija„Rasos 2! Šventė tęsiasi”.
04 02 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje komedija
„Primadonos”.

Renginiai
KLAIPĖDOS KARILIONAS
Liepų g. 16, Centrinis paštas

Šeštadienį ir sekmadienį bei švenčių dienomis
12 val. kariliono muzikos koncertai. Atlikėjai Kęstutis
Kačinskas ir Stanislovas Žilevičius.

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

23, 24 d. 10 val. paroda „Sveikata 2019”.
30 d. 10 val. mados mugė„Fashion Bazaar”.
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

23 d. 17 val. Klaipėdos piliavietės rytinės kurtinos
salėje erdvinės muzikos veiksmas„Spengla”.
Nuo 25 d. edukacinis užsiėmimas „Rid rid Velykos!”
1-5 klasių moksleivių ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėms. Registracija tel. (8 46) 312113.
27 d. 17.30 val. dr. Hektoro Vitkaus (KU, BRIAI)
paskaita„Apsisprendimų metas: žydai Lietuvos Nepriklausomybės kovose”.
Ketvirtadieniais 18 val. Tradicinių šokių klubo „Vožinis” jaunimui.
Pirmadieniais 10 ir 11 val. tradicinės lopšinės ir
žaidinimai. Besilaukiančioms ir kūdikius auginančioms šeimoms. Registracija, inf. tel. (8 46) 312113.
Veikia Mariaus Jonučio paroda „Medinės pasakos” (iki 04 06).
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
IMANUELIO KANTO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Viešoji biblioteka, Turgaus g. 8

28 d. 14 val. Žemaitijos rašytojų bendrijos „Poezijos
pavasaris 2019”.
Meno skyrius, J. Janonio g. 9

23 d. 12 val. natūralios odos apyrankių gamyba ir
dekoravimas baltiškais ženklais su menininke Jūrate
Mierkiene. Registruokitės telefonu (8 46) 314730
(nuo 10 iki 19 val.).

26-29 d. Skaitmeninė savaitė: 11 val. Kūrybinis paketas skaitmeniniam turiniui kurti - naujos paslaugos
visuomenei.
28 d. Skaitmeninė savaitė: 16 val. VDA dėstytojo, lektoriaus Virginijaus Bako individualios konsultacijos.
Kalnupės biblioteka (Kalnupės g. 13)

25, 26, 28, 29 d. atviros kūrybinės dirbtuvės visiems,
norintiems susipažinti su „Lego” robotais. Registracija
iš anksto tel. (8 46) 366542.
Pempininkų biblioteka, Taikos pr. 81A

26 d. 17.30 val. Ilonos Ugintės paskaita „Organizmo
švara”.
28 d. Skaitmeninė savaitė: 11. val. skaitmeninio
raštingumo konsultacijos suaugusiems. Registracija
tel. (8 46) 346301.
30 d. 15.30 val. Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos chorinio dainavimo klasės mokinių koncertas,
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti.
Mokytoja Janina Aluzienė.

Parodos
RŪTŲ GALERIJA
Danės g. 9

Veikia personalinė Andriaus Seselsko piešinių
paroda „Sielos sodai” (iki 03 28).
KKKC PARODŲ RŪMAI
Didžioji Vandens g. 2

Veikia Dalios Truskaitės „Ne apie”, Povilo Ramanausko „Keliaujantis potėpis” ir Rosandos
Sorakaitės „Atminties spalva” parodos (iki 04
14).
NAUJOJI KLAIPĖDOS GALERIJA
„Herkaus galerija”, Herkaus Manto g. 22, II a.

Laukininkų biblioteka, Laukininkų g. 42

Kiekvieną kovo mėnesio trečiadienį 17 val.
šiaudelių pynimo pamokos. Mokytoja V. Činskienė.
Vaikų skyrius, Danės g. 7

Kovo-balandžio mėn. kūrybinis-edukacinis užsiėmimas ikimokyklinio ugdymo grupėms„Laksto žeme,
lekia vėju. Kas?”
Kovo-gegužės mėn. kūrybinės-edukacinės programos užsiėmimai ikimokyklinio / pradinio ugdymo
vaikų grupėms „Su vėju per Lietuvą!” Registruotis tel.
(8 46) 314719.
Vaikų centras „Gerviukas”, Taikos pr. 81A

26 d. Skaitmeninė savaitė: 15 val. neformaliojo ugdymo užsiėmimas„Sportuok su robotu”.
28-29 d. Skaitmeninė savaitė: 14 val. atviros kūrybinės dirbtuvės vaikams su „Lego” robotais ir 3D
modeliavimu.
„Karlskronos” biblioteka, Laukininkų g. 50

26-29 d. Skaitmeninė savaitė: protų mūšis tema „Aš
ir internetas” pradinių klasių moksleivių grupėms.
Registracija tel. (8 46) 323588.
KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
IEVOS SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25

26 d. 17 val. Edukacinėje erdvėje (Herkaus Manto g.
9A) 2 dienų popierinių lesyklėlių dirbtuvės šeimoms
ir suaugusiems. Registracija el. paštu erdve@klavb.lt
arba telefonu (8 46) 412 532. 17.15 val. Vokiškų leidinių bibliotekoje, III aukšte, Vokiečių kalbos ir kultūros
mylėtojų klubo susitikimas.
27 d. 16 val. Edukacinėje erdvėje paskaita-diskusija
„Tai, ko noriu paklausti psichologo”.
28 d. 12 val. Renginių salėje Ievos Simonaitytės
moksleivių skaitymo konkursas.
29 d. 16.30 val. Vaikų skyriuje knygučių apie robotus greitasis skaitymas. Registracija ir informacija el.
paštu vida.dauksiene@gmail.com arba telefonu 8
657 92407. 17 val. Konferencijų salėje filmo „Sėdžiu,
medituoju Vipasaną” pristatymas ir peržiūra.
Veikia mokinių vasaros plenero „Žemės menas”
darbų paroda „Eglė žalčių karalienė, kūrybinės
iliustracijos Baltijos pajūryje” (iki 04 12).
LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS
KLAIPĖDOS PADALINYS
Šviesos g. 3

Veikia Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos
9-10 m. mokinių darbų paroda „Rudenėlis” (iki
04 05).
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

Iki 24 d. Simono Dacho namuose (Jūros g. 7) mokinių
kūrybinės dirbtuvės, tema „Bauhauzo pėdsakais Klaipėdoje”, turistinio maršruto sudarymas. Dalyviai - vokiečių kalbos besimokantys mokiniai iš visos Lietuvos.
Būtina registruotis el. p. info@sdh.lt.
BENDRUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48, tel. (8 46) 410562,
bendruomene@zvejurumai.lt

28 d. 15 val. Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių
asociacijos kolektyvų koncertas (peržiūra).
29 d. 17 val. šokių vakaras „Ant parketo”. Dalyvauja
grupė„Mix”.
Veikia vaikų piešinių paroda „Ir vėl pavasaris” iš
tarptautinio vaikų piešinių konkurso „Slavų šaltinis”
fondo.

Veikia tapytojo Mindaugo Pupelio kūrybos paroda „Nieko nepasakyta” (iki 04 18).

Muziejai
MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
Didžioji Vandens g. 2

24 d. 15 val. Klaipėdos piliavietės šiaurinės kurtinos salėje (Priešpilio g. 2) konferencija „1939 m.
Klaipėdos krašto aneksija ir pasekmės”.
LDM PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA
Liepų g. 33, tel. 410421

Veikia parodos: Vladimiro Sušilovo„Natiurmortai” ir Lietuvos bei Latvijos vaikų ir jaunimo
keramikos darbų paroda „Odė Žemei 2019”
(iki 04 07 d).

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

„Mes” (premjera, trileris, N-16) - 15.15, 18.10,
20.30 val.
„Karalienės Korgis” (premjera, animacinis, V) 10.10, 12.15, 14.25 val.
„Velkami per betoną” (premjera, kriminalinė
drama, N-18) - 20.50 val.
„Valkirija” (originalo k., tiesioginės premjeros
transliacijos iš Niujorko metropolitano operos įrašas, HD-LIVE, trukmė 4.55 val.) - 04 09 d. 18 val.
„KULTŪROS FABRIKO” KINO SALĖ
Bangų g. 5A, www.kinasarlekinas.lt

22 d. Kino pavasaris: 21 val. „Vagiliautojai” (drama, N-13).
23 d. 14 val. „Karalienės Korgis” (premjera, animacinis, V). Kino pavasaris: 16 val. „Maja” (romantinis, N-13). Kino pavasaris: 18.15 val. „Dvilypiai
gyvenimai” (komedija, N-13). 20.15 val. „Mes”
(premjera, siaubo, N-16).
24 d. 13.30 val. „Karalienės Korgis” (animacinis,
V). Kino pavasaris: 15.30 val. „Šefas Flynnas” (dokumentika, N-7). 17.10 val.”100 daiktų ir nieko
daugiau” (komedija, N-16). Kino pavasaris: 19.30
val. „Laukinė kriaušė” (drama, N-13).
25 d. Kino pavasaris: 19 val. „Širdžių dama” (drama, N-18)
26 d. Kino pavasaris: 18 val. „Kafarnaumas” (drama, N-13).

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

23 d. 19 val. spektaklis„Ferdinandas Brunas”.
PALANGOS KONCERTŲ SALĖ
Vytauto g. 43

04 05 d. 19 val. opera„Pajacai”.
04 28 d. 16 val. orkestras „Peterburgo virtuozai”
naujojo formato šou„Muzika tamsoje”.
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TREČIADIENIS, KOVO 27 D.

ssŽvejų rūmų Didžiojoje salėje 19 val.

šokio spektaklis „Altorių šešėlyje”. Birutės Mar
libreto šokio spektaklio, sukurtam pagal V. Mykolaičio-Putino klasika tapusį romaną „Altorių
šešėlyje”, pagrindinė tema - žmogaus pašaukimo
ir gyvenimo prasmės, savęs pažinimo kelias, žmogiškosios meilės, kuri šiame pasaulyje duota kaip
Dievo dovana ir išganymas, ieškojimas, taip pat
bažnyčios tarno ir Poeto pašaukimo priešprieša.
Šios žmogaus vidinio pasaulio prieštaros spektaklyje prabyla ne žodžiais - bet kūno, širdies kalba.
Kiekviena spektaklio scena - lyg savitos pagrindinio herojaus kunigo Liudo Vasario gyvenimo
mišios - prikels kiekvieną prasmingą epizodą kiek
transformuotoje atminties realybėje. Pagrindiniai
atlikėjai: Liudas - Aurelijus Liškauskas, Liucė - Aušra Krasauskaitė, Auksė - Inga Briazkalovaitė,
Baronienė - Arletė Montvilaitė.

KETVIRTADIENIS. KOVO 28 D.

ssŽvejų rūmų Didžiojoje salėje

18 val. grupės „Rondo” koncertinis turas.
Tai grupė, kurios nuveikti darbai itin iškalbingi, o meilė klausytojui nugali laiką.
Jau keturis dešimtmečius savo muzika
džiuginanti grupė koncertuoja tik gyvai
ir kiekvienas koncertas virsta spalvingu
ir nuotaikingu reginiu. Jų pasirodymas
nepalieka abejingų. „Rondo” dainas „Eglė
mano sesė”, „Laukų gėlė”, „Pelenė”, „Palauk, sustok”, „Sudie, Eliza”, „Rytas perone”
ir daugelį kitų kartu su grupe dainuoja
daugiatūkstantinės žiūrovų minios visoje
Lietuvoje, tad klausytojai kviečiami dar
kartą gerai praleisti laiką ir pasimėgauti
žinomomis dainomis. Atlikėjai: Aleksandras Ivanauskas-Fara (bosinė gitara, vokalas), Remigijus
Venslova (klavišiniai), Robertas Mankus (mušamieji) ir Sergejus Persijanovas (gitara).

ssKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 18.30

val. Klaipėdos kamerinio orkestro koncertas „Klavesino fiesta”. Tai bus jau septintoji
fiesta, kurių tradiciją 2016 metų sausį pradėjo Klaipėdos kamerinio orkestro meno
vadovas Mindaugas Bačkus. „Klavesino
fiesta” į Klaipėdą sukvies garsius šalies
ir užsienio klavesinininkus. Tai Goska Isphording (Lenkija), Reinut Tepp (Estija),
Vaiva Eidukaitytė-Storastienė ir Vilimas
Norkūnas. Scenoje išvysime ir ilgametį
orkestro bičiulį dirigentą Tomą Ambrozaitį.
„Klavesino fiesta” pagerbs Renesanso ir
baroko epochose klestėjusį klavišinį muzikos instrumentą, kuriuo Lietuvoje grojama nuo XVI amžiaus. Lietuvos Didžiosios Kunigaiškystės
valdovų ir didikų rūmų orkestruose dirbo klavesino atlikėjai iš užsienio. Manoma, kad vienas
pirmųjų klavesinus laisvalaikiu gamino poetas ir kunigas Kristijonas Donelaitis.

PENKTADIENIS, KOVO 29 D.

ssIevos Simonaitytės bibliotekos Konferencijų

salėje (Herkaus Manto g. 25) 17 val. filmo „Sėdžiu, medituoju

Vipasaną” pristatymas ir peržiūra. Filmą pristatys psichologas,
socialinių mokslų daktaras, meditavęs daugelyje Europos ir
Indijos meditacijos centrų, Vipasanos mokytojas Artūras Deltuva. Filmo siužetas - tai ne tik įdomi istorija apie tai, kaip 10-ies
dienų kursai keičia žmonių gyvenimus Indijos kalėjimuose,
tai taip pat puikus Vipasanos meditacijos kursų pristatymas
tiems, kam tai yra nauja. Tai labai senos meditacijos technikos
istorija, parodanti žmonėms, kad galima tapti savo gyvenimo
šeimininku ir jį nukreipti pozityvia linkme. Tai istorija apie
stiprią moterį, buvusią vyriausiąją kalėjimų inspektorę Kiran
Bedi iš Naujojo Delio. Ji stengėsi pakeisti pagarsėjusį Tiharo
kalėjimą ir paversti jį ramybės oaze. Tai istorija apie kalinius,
kurie iš esmės pasikeitė ir suvokė, jog įkalinimas - tai ne pabaiga, bet galbūt naujo kelio ir pozityvesnio gyvenimo pradžia. Vipasanos meditaciją praktikuojantis Artūras Deltuva trumpai pristatys šią techniką ir po filmo mielai atsakys į kilusius klausimus.
Seansas nemokamas.

ssKlaipėdos koncertų salėje 18 val. premjera - komedija „Rasos 2! Šventė tęsiasi”, rež. Ričardas

Vitkaitis. Nuotaikingame spektaklyje bus dar daugiau atvirų
moteriškų istorijų, juokingų situacijų, šį kartą netgi detektyvinių
intrigų ir gyvai atliekamų dainų.
Komedijoje keturios žavios damos iš sostinės pakliūva į provincijos miestelio policijos nuovadą.
O čia ir prasideda neįtikėtinai
juokingi nuotykiai, santykių aiškinimaisi ir moteriškos intrigos,
kurias bandys numalšinti nuovados policininkas ir į pagalbą
iškviestas vienos iš damų vyras.
Komedijoje sprogs ne tik juoko bomba, o kiekvienas žiūrovas, išėjęs iš salės po spektaklio, išsineš
optimizmo ir geros nuotaikos puokštę.
Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” ir Eltos archyvo nuotr.

