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ŠEŠTADIENIS, BALANDŽIO 13 D.

ssKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 18 val.

spektaklis „Pašėlusių moterų išpažintis”.
Spektaklis yra apie tai, kaip scenos prima
Marija ruošiasi svarbiausiam savo gyvenimo
vaidmeniui. Susikaupimas, neregėti pratimai,
užsidegimas ir nerimas… Atsakingą repeticiją
nutraukia valytoja, kuriai būtina įsitikinti, kad
teatro grindys yra švarios ir pastate nieko neliko. Mėginimas užrakinti kūrėjos duris baigiasi
stulbinamai - tokių istorijos vingių ir posūkių
nesitikės net akyliausi žiūrovai. Kai uždanga
po spektaklio nusileidžia, pakyla kita. Ir prasideda tikrasis gyvenimas. Toks, į kurį visada
norisi žvilgtelti bent akies krašteliu. Ir tai, ką
pamatai, verta kiekvienos akimirkos. Vaidina
Aušra Štukytė ir Vitalija Mockevičiūtė.

SEKMADIENIS, BALANDŽIO 14 D.

ssŽvejų rūmų Didžiojoje salėje (Taikos pr. 70) 19.40 val. Klezmerio bendas „Maminy deti”

(Odesa, Ukraina).
Klezmerio bendas
jau 20 metų scenoje, dalyvavo daugybėje festivalių,
televizijos ir kino
projektų (serialai
„Likvidacija”, „Juodos katės”, „Sūnus
u ž t ė v ą”, „ L i a u dies tarnas” ir kt.).
Klezmerio bendas
„Maminy deti” išsiskiria repertuaru ir
natūralia Odesos
kolorito pateikimo
maniera, juk visi
mes kilę iš Odesos!
Klezmerio bendas
atliks daugelio jau
seniai mėgstamas dainas:”Miška-odesit”, „V Keiptaunskom portu”), „Patefončik”, „7-40”, „Odeskoje
tango” ir kt.

TREČIADIENIS, BALANDŽIO 17 D.

ssKlaipėdos m. savivaldybės I. Kanto viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) 17 val.

Lietuvos rašytojų sąjungos narės Renatos Šerelytės
literatūrinės kūrybos vakaras. R. Šerelytė - prozininkė,
poetė, dramaturgė, literatūros kritikė. Kūrybą publikuoti
pradėjo 1986 m. - žurnale „Moksleivis” buvo išspausdinti
jos eilėraščiai. Novelių išversta į anglų, prancūzų, švedų,
rusų, gruzinų, lenkų ir kitas kalbas, įtraukta į naujausias
antologijas. 1997 m. rašytojai buvo įteikta Šarūno Marčiulionio premija už geriausią knygą vaikams - „Jundos
lemtis”. 2000 m. už romaną „Ledynmečio žvaigždės”
pelnyta Žemaitės premija; 2001 m. už novelistiką, išspausdintą literatūros mėnraštyje „Metai”, R. Šerelytei
įteikta A. Vaičiulaičio premija. 2013 m. pagal autorės
romaną „Vardas tamsoje” pastatytas to paties pavadinimo filmas (rež. Agnė Marcinkevičiūtė).

ssI. Simonaitytės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje 17.30 val. Kristinos Sa-

dauskienės knygos „Klaipėda. Alternatyvus miesto
gidas” pristatymas. Autorė knygoje „Klaipėda” fiksuoja šiandieninio miesto paveikslą, supažindina
su nekilnojamuoju kultūros paveldu, svarbiausiais
pastatais ir objektais. Skaitytojams siūlomi miesto
tyrinėjimo maršrutai, o tekstuose prabyla daug
įvairių sričių ekspertų - nuo architektų iki istorikų,
gamtininkų ir jūrinių sričių mokslininkų, kapitonų
ir gidų. Knyga skirta plačiajai visuomenei, visiems,
keliaujantiems į Klaipėdą, ir net jos gyventojams. K.
Sadauskienė: „Tikiuosi, kad skaitydami sužinosite naujų dalykų apie Klaipėdą ir pasijusite įkvėpti
leistis į asmenines miesto atradimo keliones, fiksuoti savus jo žemėlapius. Kiekvienas miesto
gyventojas ar svečias turi susikūręs savitą jo vaizdą, savą žemėlapį. Šis vadovas - taip pat viena iš
Klaipėdos pažinimo galimybių, net jei ir susegta iš daugelio balsų.”

KETVIRTADIENIS, BALANDŽIO 18 D.

ss„Kultūros fabrike” 10 ir 15
val. premjera - Šeiko šokio teatro
spektaklis kūdikiams „Lumi”. Projekte atsiribojama nuo kasdienių
kūdikiams skirtos estetikos normų.
Čia siekiama neįprasto potyrio,
pasitelkus judesį ir šiuolaikinį šokį,
kuriama įtraukianti atmosfera.
Žiūrovai kviečiami laisvai judėti
erdvėje, stebėti, tyrinėti aplinką,
laiką leisti aktyviai arba ilsėtis.
Gerbdami individualius mažųjų ir
juos lydinčiųjų poreikius ir laiką,
reikalingą mėgautis potyriu, žiūrovai kviečiami atvykti, kada patogiausia, ir būti, kiek norisi, per visas
tris šokio spektaklio valandas.
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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

13 d. 14 ir 16 val. teatro erdvėse spektaklis-ekskursija
apie Klaipėdos dramos teatrą„Kėdė iš komedijų namo”.
16 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje A. Stasiuk„Naktis”.
18 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje „Petro Ohėjaus kankinystė”.
25 d. 18.30 val. Mažojoje salėje A. Galino„Paradas”.
26 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje „Mergaitė, kurios bijojo Dievas”.
30 d. 12 val. Didžiojoje salėje „Džiunglių knyga: Mauglio broliai”.
Teatro svečiai

18 d. 19 val. Kamerinėje salėje Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis„Žiurkiagalviai”.
19 d. 20 val. Didžiojoje salėje „Golden Parazyth” pavasario koncertas.
25 d. 18 val. Didžiojoje salėje Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis„Atžalynas”. 19 val. Kamerinėje salėje Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis„Kontrabosas”.
27 d. 18 val. Didžiojoje salėje Lietuvos nacionalinio
dramos teatro spektaklis „Borisas Godunovas”. 19 val.
Mažojoje salėje šokio ir judesio spektaklis„Début”.
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

17 d. 19 val. Didžiojoje salėje opera„Prūsai”.
18 d. 17 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje (Savanorių g. 4) koncertas „Requiem”.
25 d. 19 val. Didžiojoje salėje miuziklas „Smuikininkas
ant stogo”.
27 d. Klaipėdos koncertų salėje koncertas „Operetės
šventė”, skirtas dirigento S. Domarko jubiliejui.
KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
Turgaus g. 9, tel. (8 46) 239932,
www.klaipedosleliuteatras.lt

13 d. 12 val. lėlių spektaklis„Kad tave žąsis!”
14 d. 11 ir 12 val. spektaklis „Sapnų pasakėlė - diena
/ naktis”.
20 d. 12 val. lėlių spektaklis medžiuose „Ieškoma: teisybė”.
27 d. 12 val. šešėlinių lėlių spektaklis „Sudaužytas
kiaušinis”.
28 d. 12 ir 13 val. muzikos ir šviesų renginys „Tėtis ir
jūra”.
ŠEIKO ŠOKIO TEATRAS
www.padidapifish.lt, padidapifish@gmail.com

18 d. 10 ir 15 val. ir 19 d. 10 val. „Kultūros fabrike”
premjera - šokio spektaklis„Lumi”.
„DOMINO” TEATRAS

14 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje komedija „Psichai”.
19 d. 19 val.„Švyturio”arenoje miuziklas„Lituanica”.
05 02 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje nuotykių
komedija„Įeiti draudžiama”.
APEIRONO TEATRAS
Turgaus g. 16 / Tiltų g. 12

23 d. 19 val. premjera - poetinis veiksmas„Ašmenys”.

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.

XLIV festivalis„Klaipėdos muzikos pavasaris”:
18 d. 12 ir 18.30 val. opera vaikams ir visai šeimai

„Kaulo senis ant geležinio kalno”.
24 d. 18.30 val. Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro programa „Akordeono planeta”. Solistas Martynas
Levickis (akordeonas).
26 d. 18.30 val. Klaipėdos kamerinio orkestro programa„Tyli Madrido nakties muzika”.
30 d. 18.30 val.„Teisutis Makačinas ir barokas”.
Kiti renginiai

13 d. 18 val. spektaklis„Pašėlusių moterų išpažintis”.
19 d. 19 val. Maskvos teatro spektaklis „Jo atvirumo
naktis”.
25 d. 19 val. šou„Vashi Pelmeni”.
Veikia Adelės Liepos Kaunaitės tapybos darbų
paroda.
KLAIPĖDOS KARILIONAS
Liepų g. 16, Centrinis paštas

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

14 d. 12 val. Teatro salėje jaunimo teatro„Be durų”muzikinė istorija vaikams„Pasaka apie Senbernarą ir katytę
Fėją”. 19.40 val. Didžiojoje salėje Klezmerio bendas
„Maminy deti”(Odesa, Ukraina).
18 d. 17 ir 20 val. Teatro salėje Klaipėdos pilies teatro
spektaklis„Varšuvos melodija”.
19 d. 11 val. Didžiojoje salėje Panevėžio teatro„Menas”
spektaklis visai šeimai „Pikseliukai, arba Kas telefone
gyvena?”
26 d. 19 val. Teatro salėje Klaipėdos pilies teatro P. Notte komedija„Dvi poniutės į Šiaurės pusę”.
05 03 d. 17 val. ir 05 04 d. 16 val. Didžiojoje salėje
Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Išvarymas”(N-18).
LMTA KLAIPĖDOS FAKULTETO KONCERTŲ SALĖ
K. Donelaičio g. 4

13 d. 15 val. tarptautinis fortepijoninės muzikos festivalis„Šokančios rankos”.
„KULTŪROS FABRIKAS”
Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

Tarptautinis festivalis„Jauno teatro dienos”:
Iki 14 d. BLON animacijos ir videožaidimų festivalis.
15 d. 17.30 val. Jaunimo kelionės: darbo ir studijų programos Australijoje pristatymas.
17 d. 15 val. LiMA seminaras „Naujasis prekių ženklų
reguliavimas”.
19 d. 11 val. šokio spektaklis„Baltoji lopšinė” ir kūrybinės dirbtuvės.
22 d. 18 val. Oleg Surajev„Auksinis stand up”.
26 d. 19 val. socialinis klubas„Raketa”„Nebegėda stand
up”. Ievos Zasimauskaitės koncertas„Aš galiu skrist”.
28 d. 18 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Paskutinį kartą atnaujinta”.
„ŠVYTURIO” ARENA
Dubysos g. 10,
www.svyturioarena.lt, Tiketa.lt, „Bilietai.LT”

13 d. 10 val. mados ir grožio mugė„Design for life”.
14 d. 16.30 val. atranka į Europos rankinio čempionatą: Lietuva-Rumunija.
18 d. 19 val. LKL krepšinio rungtynės: „Neptūnas””Dzūkija”.
20 d. 19.30 val. D. Bilan šou„Bilan Planeta”.
25 d. 19 val. LKL krepšinio rungtynės: „Neptūnas””Juventus”.
27 d. 19 val. „Loboda Superstar Tour 2019”.
28 d. 17 val. LKL krepšinio rungtynės: „Neptūnas””Nevėžis”.
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

13 d. Velykinės dirbtuvės: 10 ir 13 val. margučių marginimas su Irena Armoniene ir gūžtelės margučiams su
Simona Ramoškiene. Vietų skaičius ribotas. Registracija
tel. (8 46) 310022.
24 d. 17.30 val. istorikės doc. dr. Silvos Pocytės (KU,
BRIAI) paskaita „Prūsijos lietuvių požiūris į Lietuvos kovas dėl Nepriklausomybės 1919-1920 m.”
28 d. 13 val. Dienovidžio skvere (Tomo g. 10) Klaipėdos
miesto Atvelykio šventė.
Pirmadieniais 10 ir 11 val. tradicinės lopšinės ir
žaidinimai. Besilaukiančioms ir kūdikius auginančioms
šeimoms. Registracija, inf. tel. (8 46) 312113.

Antradieniais 18 val. Tradicinių dainų klubas.
Ketvirtadieniais 18 val. Tradicinių šokių klubo „Vožinis”jaunimui.
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS

NAUJOJI KLAIPĖDOS GALERIJA
„Herkaus galerija”, Herkaus Manto g. 22, II a.

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

K. Donelaičio g. 6B

13 d. 12 val. tarptautinis fortepijoninės muzikos festivalis„Šokančios rankos”. 14 val.„Dainuojanti Ukraina”
pagal folklorinės-etnografinės ekspedicijos rezultatus.
16 d. 17.30 val. ekskursija po Klaipėdos senamiestį.
Organizatorius - Klaipėdos vokiečių bendrija. Susitikimo
vieta: Teatro aikštė. Ekskursijos trukmė apie 2 val. Registracija info@sdh.lt.
18 d. 17 val. literatūrinis-muzikinis vakaras. Organizatorius - Klaipėdos literatų klubas„Aplinka”.
23 d. 15 val. Baltarusių kultūros dienos. Parodos
„Neringa - Baltijos perlas” atidarymas. Tarptautinis
pleneras.
BENDRUOMENĖS NAMAI

BAROTI GALERIJA
Aukštoji g. 12

Veikia Jūratės Mykolaitytės tapybos paroda (iki 04
24).
RŪTŲ GALERIJA
Veikia Klaudijaus Pūdymo koliažų paroda „Reminiscencijos” (iki 05 10).

Muziejai
LDM PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA
Liepų g. 33, tel. 410421

Antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 9
val. savimasažo mankštos.
Antradieniais ir ketvirtadieniais 10 val. linijiniai
šokiai senjorams.
Kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį 17
val. šokių vakarai senjorams.
Veikia vaikų piešinių paroda „Ir vėl pavasaris” iš
tarptautinio vaikų piešinių konkurso „Slavų šaltinis”
fondo.

Viešoji biblioteka, Turgaus g. 8

13 d. 11.30 val. projektų„BAA Training”ir„Tapk pilotu”
pristatymas.
17 d. 17 val. Lietuvos rašytojų sąjungos narės Renatos
Šerelytės literatūrinės kūrybos vakaras.
Meno skyrius, J. Janonio g. 9

Veikia Viktoro Paukštelio tapybos paroda „Kultūriniai peizažai” (iki 04 30).
Kalnupės biblioteka, Kalnupės g. 13

18 d. 15 val. kiaušinių marginimo vašku pamokėlė
su tautodailininke Danute Čirikiene. Atsinešti du virtus
kiaušinius.
Iki gegužės 7 d. Motinos dienos proga akcija „Meilės,
rūpesčio ir gerumo aruodas”.
Pempininkų biblioteka, Taikos pr. 81A

23 d. 17.30 val. vyks paskaita „Sahadža jogos meditacija ir sveikata”.
27 d. 14 val. popietė su Algimantu Čekuoliu. Žinomas Lietuvos žurnalistas, rašytojas, keliautojas, laidų
vedėjas, gidas kalbės apie kūrybą ir naująją knygą „Kur
velnias nenešioja”.
Laukininkų biblioteka, Laukininkų g. 42

17 d. 17 val. kiaušinių marginimas, dekupuojant servetėlėmis ir kiaušinių baltymu. Mokytoja V. Činskienė.
Atsinešti du virtus kiaušinius. Registracija tel. (8 46)
326465.
Kiekvieną kovo mėnesio trečiadienį 17 val. šiaudelių pynimo pamokos. Mokytoja V. Činskienė.
Vaikų skyrius, Danės g. 7

Balandžio mėn. kūrybinis-edukacinis užsiėmimas
ikimokyklinio ugdymo grupėms „Laksto žeme, lekia
vėju. Kas?”
Balandžio-gegužės mėn. kūrybinės-edukacinės
programos užsiėmimai ikimokyklinio / pradinio ugdymo vaikų grupėms „Su vėju per Lietuvą!” Registruotis
tel. (8 46) 314719.
KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
IEVOS SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

Parodos

Veikia Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro dailės studijos „Varsa” paroda „Paukščiai” (iki
05 19).
MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
Didžioji Vandens g. 2

15 d. 10-16 val. muziejaus saugyklose atvirų durų diena. Apsilankiusieji galės susipažinti su muziejaus fondų
darbu ir įdomiausiais eksponatais.
LIETUVOS TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS
ŽEMAITIJOS SKYRIUS
Sukilėlių g. 4

26 d. 13 val. Kretingos muziejuje (Vilniaus g. 20, Kretinga) atidaroma tautodailininkų kūrybos paroda
„Žemaičių tradicijos”.

KKKC PARODŲ RŪMAI
Veikia Dalios Truskaitės „Ne apie”, Povilo Ramanausko „Keliaujantis potėpis” ir Rosandos Sorakaitės„Atminties spalva” parodos (iki 04 14).

17 ir 20 val. Klaipėdos pilies teatro
spektaklis „Varšuvos melodija”, rež.
A. Vizgirda. „Varšuvos melodija” - tai
graži, intriguojanti, gili ir tikra meilės
istorija, kurią suvaidinti nori kiekvienas artistas. Spektaklis apie pokario
Rusiją. Du jauni žmonės suranda
vienas kitą Maskvoje: jis - rusas, atvažiavęs iš provincijos mokytis aukštojoje mokykloje, ji - lenkė, studijuoja
konservatorijoje. Regis, viskas sekasi
gerai, tačiau spektaklio personažai
visgi neišlaiko egzaminų svarbiausiose savo gyvenimo kryžkelėse. Pagrindinius vaidmenis atlieka aktoriai Lina Rastokaitė ir Gabrielius Zapalskis.

ssŽvejų rūmų Didžiojoje salėje 11 val. Panevėžio teatro „Menas” spektaklis visai šeimai „Pikseliukai, arba Kas
telefone gyvena?”,
rež. A. Povilauskas.
Tai spektaklis visai
šeimai apie mobiliojo telefono galimybes šiandien
ir ateityje bei mus
sąveikoje su juo.
Vaikų, paauglių ir
suaugusiųjų pamėgtas spektaklis
surenka pilnas žiūrovų sales.

ss„Švyturio” arenoje 19 val. miuziklas „Lituanica”, rež. M. Verbiejus. „Lituanicos” skrydis per
Atlantą - vienas drąsiausių ir labiausiai įkvepiančių
epizodų Lietuvos istorijoje, apie kurį žino kiekvienas.
Šis skrydis nutrynė ribą tarp svajonių ir realybės
ir visam pasauliui įrodė, kad „neįmanoma” tiesiog
neegzistuoja. Šioje istorijoje ne mažiau už istorinius
faktus visada svarbi buvo jausminė, draminė žmonių
likimų linija, kuri neabejotinai palies žiūrovų širdis.
Todėl į ją nukreiptas didžiausias miuziklo kūrybinės
trupės dėmesys. Aktorių meistriškumo, originalios
muzikos ir jautraus libreto sintezė atskleis net 25
istorijos dalyvių personažus, meilės vingius, patriotizmo svarbą tiek atskirų žmonių, tiek visos tautos
gyvenime. Beveik 50 aktorių ir šokėjų trupė scenoje
vilki 4-ojo dešimtmečio stiliaus drabužius, atkurtus
siekiant išsaugoti istorinio laikotarpio dvasią. Istorijos autentiškumą miuziklo kūrėjams išsaugoti
padeda Lietuvos aviacijos muziejaus ekspertai, aviacijos entuziastai. Vaidina Vaidas Baumila, Jokūbas
Bareikis, Monika Pundziūtė-Monique ir kt.

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

„Valstybės paslaptis” (premjera, dokumentika, N-7)
- 10.50, 14.45, 17.10, 19 val.
„Stebuklų parkas (premjera, animacinis, dubl. liet, V)
- 10.30, 12.35, 14.40, 16.45 val. 3D: 13.30 val.
„Pragaro vaikis” (premjera, veiksmo, N-16) - 18,
20.40, 21.30 val.
„After. Kai mes susitikom” (premjera, romantinė
drama, N-13) - 13.10, 15.40, 18.10 val.
„Karmeličių dialogai” (originalo. k., tiesioginės
premjeros transliacijos iš Niujorko metropolitano operos įrašas) - 05 14 d. 19 val.
„KULTŪROS FABRIKO” KINO SALĖ
Bangų g. 5A, www.kinasarlekinas.lt

14 d. Kino pavasaris: 20 val. „Kafarnaumas” (drama,
N-16).
15 d. 18.30 val. ir 17 d. 20.10 val. „Valstybės paslaptis” (premjera, dokumentika, N-7).
16 d. 18.10 val. „Rūgštus miškas” (dokumentika, V).
19.30 val.„Ačiū Dievui” (drama, N-13).
18 d. Kino pavasaris: 19.30 val. „Širdžių dama” (drama, N-18).
KINO KLUBAS „8 1/2”
„Kultūros fabrikas”, kino salė, Bangų g. 5A

18 d. 17 val. I. Simonaitytės bibliotekoje (Herkaus
Manto g. 25) Nerijaus Mileriaus knygos„Žiūrėti į žiūrintįjį: kinas ir prievarta”pristatymas.

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

Didžioji Vandens g. 2

ssŽvejų rūmų Teatro salėje

PENKTADIENIS, BALANDŽIO 19 D.

Herkaus Manto g. 25

15 d. 17 val. Konferencijų salėje Arvydo Anušausko
knygos„Užmirštas desantas”pristatymas.
17 d. 16 val. Edukacinėje erdvėje (Herkaus Manto g. 9)
paskaita-diskusija „Tai, ko noriu paklausti psichologo”.
17.30 val. Konferencijų salėje Kristinos Sadauskienės
knygos „Klaipėda. Alternatyvus miesto gidas” pristatymas.

ssKoncertų salėje 12 ir
18.30 val. opera vaikams ir
visai šeimai „Kaulo senis ant
geležinio kalno”. Ši B. Kutavičiaus opera parašyta pagal
poeto Sigito Gedos libretą. Tai
stilizuota pasaka, kurios veikėjai - Žvirblis su Pele, Sakalas,
Žmogus ir kiti. Kūrinys yra nedidelės apimties, orientuotas
į vaikų klausymo galimybes.
Originali partitūra netgi buvo
skirta atlikti vaikams, tačiau
festivalyje išgirsime naują
operos versiją, kurią atliks profesionalūs atlikėjai - kamerinis orkestras ir mišrus choras. Svarbi
kūrybinė užduotis patikėta ir gimnazijos mokinių ansambliui, kuriam teks ne tik dainuoti, bet ir
vaidinti. B. Kutavičiaus muzikai būdingas vizualumas, teatriškumas ir rituališkumas, apgaubiantis
klausytojus ir įtraukiantis juos į muzikinį vyksmą. Kompozitorius yra laikomas lietuviškojo minimalizmo pradininku.

Danės g. 9

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

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
IMANUELIO KANTO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
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21 d. 19 val. dainininkės M. Abrego (Meksika) ir flamenko gitaristo H. Romero (JAV) koncertas.
PALANGOS KONCERTŲ SALĖ
Vytauto g. 43

28 d. 16 val. orkestras „Peterburgo virtuozai” naujojo
formato šou„Muzika tamsoje”.

ssKoncertų salėje 19 val. Maskvos teatro spektaklis„Jo atvirumo naktis”. Pjesės žanrą galima api-

būdinti kaip melodramą su komedijos
potekste. Nepaisant
trykštančios ironijos,
pjesė turi labai gilią
prasmę. Scenoje tik
du aktoriai - vyras
ir moteris. Tai dialogas apie meilę. Šauniai išraitytas pjesės
siužetas prikausto
žiūrovų dėmesį iki
paskutinio spektaklio momento. Jis
lengvai prasideda ir netikėtai baigiasi. Pjeras, pjesės herojus, sutinka jaunutę Džiuljetą, su kuria
nori tik praleisti puikią naktį. Bet šis susitikimas pakeičia visą jo gyvenimą. Puikiosios Džiuljetos
vaidmenį atlieka žavi ir žiūrovų mylima Liza Arzamasova, o verslininko Pjero vaidmenį - aktorius
Valerijus Nikolajevas.

Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” ir Eltos archyvo nuotr.

