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ŠEŠTADIENIS, BALANDŽIO 20 D.

ss„Švyturio” arenoje (Dubysos g. 10) 19.30

val. Dimos Bilano šou „Bilan Planeta”. Tai naujo
formato šou, kuriame persipina muzika, performansas, kinas ir herojiniai komiksai. Tai fantastinio
žanro filmas, gyvai atliekamas scenoje! Specialiai
šiam šou Dima filmuoja epizodus - išpažintis apie
savo gyvenimą. Šou, sugalvotas kaip fantastinis
biografinis filmas, paremtas realiais jausmais,
o pagrindinė tema - savęs ieškojimas. Čia nėra
biografijos faktų, yra tik jausmai, išgyvenimai ir
emocijos, kurie prieš žiūrovą atveria vidinį veikėjo
pasaulį.

Šeštadienis 2019 04 20
Dienraščio „Vakarų ekspresas” laisvalaikio priedas. Daugiau laisvalaikio skaitinių - www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/renginiai/

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

SEKMADIENIS,
BALANDŽIO 21 D.

ss„Ramybės” kultūros centre (Vytauto g. 35, Palanga) 19 val. dainininkės Monicos
Abrego (Meksika) ir flamenko gitaristo Hernano Romero (JAV) koncertas. Programa „Tu
Sur... Mi Norte...” - tai muzikinė grožio, aistros,
meilės sintezė, nostalgija tarp dviejų kultūrų,
folkloro, garsų, istorijos ir kalbos. Virtuozas
gitaristas, kompozitorius, „Grammy” laureatas H. Romero ir Meksikos dainininkė M.
Abrego pasakos savo istoriją.

ANTRADIENIS, BALANDŽIO 23 D.

laisvalaikio gidas

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”.
05 02, 03 d. 18.30 val. Mažojoje salėje A. Strindbergo
„Tėvas”.
05 08 d. 18.30 val. Mažojoje salėje„Elzės žemė”.
Teatro svečiai

ssApeirono teatre (Tur-

gaus g. 16 / Tiltų g. 12) 19 val.
premjera - poetinis veiksmas
„Ašmenys”. Šis pasirodymas
sukurtas remiantis lietuvių poetės, prozininkės, dramaturgės,
aktorės Birutės Pūkelevičiūtės
eilėraščių rinkiniu „Metūgės”.
Poetiniame veiksme „Ašmenys”
Apeirono teatro kūrėjos neieško atramų, neketina ginti teisių
ar skelbti revoliucijos - tiesiog
ieško kalbėsenos, gebėsiančios perteikti B. Pūkelevičiūtės
poezijoje, biografijoje įskaitytas patirtis, kurios jungiamos
su asmeninėmis patirtimis.
Pagrindinis krūvis čia tenka klausimui: ką reiškia būti moterimi kūrėja Lietuvoje? Artimas santykis su kūryba įveda dar vieną svarbią temą: savitą nuodėmės suvokimą ir poreikį išsivaduoti iš
tradicinės moralės primestų gniaužtų. Tai moterys, kurios dirba, kenčia, džiaugiasi, bijo, gimdo,
laidoja savo mirusiuosius. Jos privalo pasikliauti savimi - nėra kas jas apgintų. Jų tvirtybė kyla iš jų
pačių. Poetinio veiksmo „Ašmenys” raiškai pasirinkta asociatyvi, fizinė kūno kalba su ašmenimis ir
per ašmenis. Tai nepaliaujamos savęs, autentiškos būties ir gyvenimo prasmės paieškos. Veiksmą
kuria ir atlieka Greta Gudelytė-Kazlauskaitė ir Eglė Kazickaitė.

TREČIADIENIS, BALANDŽIO 24 D.

ss„Kultūros fabrike” (Bangų g.

5A) kino klube „8 1/2” 18 val. danų
režisieriaus Milad Alami psichologinė
drama „Širdžių ėdikas” (Danija, Švedija, 2017 m.). Tai istorija apie gražuolį
Esmailą, kuris vakarus leidžia prabangiame Kopenhagos bare ir flirtuoja su
moterimis. Jis - imigrantas iš Irano ir
ieško ne linksmybių, bet žmonos, kad
galėtų likti Danijoje baigus galioti vizai. Laikui senkant, jis darosi vis labiau
desperatiškas, bet staiga sutinka Sarą,
kuri ne tik iškart atspėja jo planus, bet
ir atskleidžia paslaptį, kurią norėtų pamiršti net pats Esmailas.

ssKoncertų salėje (Šaulių g. 36) 18.30 val. Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro programa

„Akordeono planeta”.
Šioje programoje su orkestru ir jo vadovu bei
vyriausiuoju dirigentu
Gintaru Rinkevičiumi
scenoje pasirodys ir
p u b l i k o s n u my l ė t i nis akordeonininkas
Martynas Levickis. Jų
interpretacijoje prabilsianti „Akordeono
planeta” - tai trys įspūdingi muzikos pasauliai
viename koncerte. M.
Levickis kartu su LVSO,
diriguojamu maestro G.
Rinkevičiaus, publikai
pristatys šiuolaikinio
lenkų kompozitoriaus
Mikołajaus Majkusiako
kūrinį akordeonui ir orkestrui „Concerto Classico” ir legendinio argentiniečių kompozitoriaus
Ástoro Piazolla siuitą „Punte del Este”.

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”.
05 07 d. 19 val. Didžiojoje salėje šokio ir gyvos violončelių muzikos spektaklis pagal Maurice’o Ravelio
„Boléro” muziką.
ŠEIKO ŠOKIO TEATRAS
www.padidapifish.lt, padidapifish@gmail.com

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

Kiti renginiai

Kalnupės biblioteka, Kalnupės g. 13

25 d. 19 val. šou„Vashi Pelmeni”.
Veikia Adelės Liepos Kaunaitės tapybos darbų
paroda.

Iki gegužės 7 d. Motinos dienos proga akcija „Meilės, rūpesčio ir gerumo aruodas”.

KLAIPĖDOS KARILIONAS

23 d. 17.30 val. vyks paskaita „Sahadža jogos meditacija ir sveikata”.
25 d. 10 val. atminties ir koncentracijos lavinimo
mokymai pedagogams „Sveikatos ir atminties piliulė”.
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”.

Liepų g. 16, Centrinis paštas

Šeštadienį ir sekmadienį bei švenčių dienomis
12 val. kariliono muzikos koncertai. Atlikėjai Kęstutis
Kačinskas ir Stanislovas Žilevičius.
LMTA KLAIPĖDOS FAKULTETAS
K. Donelaičio g. 4

Tarpautinis Klaipėdos violončelės festivalis: 05 06 d.
14 val. Joseph Hasten (Vokietija) seminaras - dirbtuvės pedagogams (anglų kalba, esant poreikiui bus
vertimas į lietuvių kalbą).
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

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).
„KULTŪROS FABRIKAS”

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

25 d. 19 val. Didžiojoje salėje miuziklas„Smuikininkas
ant stogo”.
27 d. Klaipėdos koncertų salėje koncertas „Operetės
šventė”, skirtas dirigento S. Domarko jubiliejui.
05 09 d. koncertas kūdikiams„Mažylis Mocartas”.
KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
Turgaus g. 9, tel. (8 46) 239932,
www.klaipedosleliuteatras.lt

20 d. 12 val. ir 05 04 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”.
05 05 d. 11 val. judesio ir objektų spektaklis kūdikiams
„Vienas, du - kur tu?”
05 11 d. 12 val.„Neįprasta Edvardo Tiuleino kelionė”.
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”:
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”.

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.
„Karlskronos” biblioteka, Laukininkų g. 50

Kiekvieną antradienį 15 val. Šešėlių teatro dirbtuvės su pasakų personažais 6-10 m. vaikams.
KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI
IEVOS SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA
Herkaus Manto g. 25

22 d. 18 val. Oleg Surajev„Auksinis stand up”.
24 d. 10 val. Edumint mokymai „Facebook / Instagram reklama PRO”.
26 d. 19 val. socialinis klubas „Raketa” „Nebegėda
stand up”. Ievos Zasimauskaitės koncertas „Aš galiu
skrist”.
05 03 d. 20 val. „Free Finga” koncertas „Pick Up
Line”.

23 d. 9 val. galerijoje 1 H „Kavos pusryčiai”. 18 val.
Edukacinėje erdvėje (Herkaus Manto g. 9A) stalo žaidimų vakaras: literatūrins stalo žaidimas „Knygosūkis”. Registracija komandoms: https://bit.ly/2FPY4Fn
arba tel. (8 46) 412 532.
24 d. 16 val. galerijoje 13L žemaitiška vakaronė
„Dainioukem žemaitee”. 17 val. Gerlacho palėpėje
vyks atviroji paskaita „Tai Či pratimai: mankšta kūnui
ir protui”.
25 d. 14 val. bibliotekos Edukacinėje erdvėje (Herkaus Manto g. 9A) siuvimo dirbtuvės.
23-29 d. kviečiame žaisti orientacinį žaidimą šeimoms„Išduosiu tau paslaptį...” Dalyviai bus kviečiami
apsilankyti Klaipėdos senamiestyje, susipažinti su 20
Klaipėdos kultūrinių objektų ir atskleisti įdomių faktų
apie miesto istoriją. Žemėlapius nuo balandžio 23 d.
galima pasiimti bibliotekos Vaikų lit. abonemente.
Informacija tel. (8 46) 341726.

„ŠVYTURIO” ARENA

20 d. 19.30 val. Dimos Bilano 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”.
05 04 d. 17.20 val. LKL krepšinio rungtynės:
„Neptūnas”-„Šiauliai”.
KLAIPĖDOS ETNOKULTŪROS CENTRAS
Daržų g. 10

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.
TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS
K. Donelaičio g. 6B

23 d. 15 val. Baltarusių kultūros dienos. Parodos
„Neringa - Baltijos perlas” atidarymas. Tarptautinis
pleneras.
26 d. 17 val. Renginys, skirtas totorių poetui G. Tukajui.
28 d. 16 val. Klaipėdos koncertų salėje Baltarusijos
valstybinio muzikinio teatro solistų koncertas.
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
IMANUELIO KANTO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Viešoji biblioteka, Turgaus g. 8

24 d. 10 val. mokslinė konferencija „Imanuelis Kantas: filosofinės minties ir lietuviškų šaknų paieškos”,
skirta I. Kanto (1724-1804) 295-osioms gimimo
metinėms. 14 val. diskusija „I. Kanto vardo įprasminimas Klaipėdoje: bendradarbiavimo perspektyvos”
ir konferencijos apibendrinimas. Diskusijos moderatorius - Rimantas Cibauskas.
26 d. 17 val. paskaita„Vanagas - rezistencinės kovos
istorijos sklaida ir kova su dezinformacija”. Lektorius dr. A. Anušauskas.

Veikia 4-osios šiuolaikinės dailės kvadrienalės
„Q19: Memorabilia. Įrašyti į atmintį” paroda
„Įkūnyta atmintis” (iki 05 12).
NAUJOJI KLAIPĖDOS GALERIJA
„Herkaus galerija”, Herkaus Manto g. 22, II a.

LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS
KLAIPĖDOS PADALINYS
Šviesos g. 3

26 d. 14 val. Brailio raštu skaitymo konkursas.
Dalyvaus svečias iš LAB tiflotyros padalinio Juozas
Valentukevičius.
BENDRUOMENĖS NAMAI
Debreceno g. 48, tel. (8 46) 410562,
bendruomene@zvejurumai.lt

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.

Parodos
LIETUVOS TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS
ŽEMAITIJOS SKYRIUS
Sukilėlių g. 4

26 d. 13 val. atidaroma tautodailininkų kūrybos
paroda „Žemaičių tradicijos”.

Veikia Lino Julijono Jankaus (1946-2014) tapybos
paroda „...Aš čia buvau ir esu amžinas” (iki 05 16).

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

26 d. 17 val. koncertas „Prof. Raminta Lampsatytė
pristato”. Solistai: Raminta Lampsatytė (fortepijonas,
Vokietija), Vaida Butautaitė (sopranas, Lietuva), Ceren
Aydin Akkoç (sopranas, Turkija), Roberto Hernán Berner Rodríguez (tenoras, Čilė). Vietų skaičius ribotas,
registracija tel. (8 46) 410412.
Veikia Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro dailės studijos „Varsa” paroda „Paukščiai” (iki
05 19).
Didžioji Vandens g. 2

Veikia Klaipėdos miesto mokinių fotografijos
darbų paroda „Polėkis” (iki 05 14).
LIETUVOS TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS
ŽEMAITIJOS SKYRIUS
Sukilėlių g. 4

26 d. 13 val. atidaroma tautodailininkų kūrybos
paroda „Žemaičių tradicijos”.

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

„Verkiančios moters prakeiksmas” (premjera,
siaubo trileris, N-16) - 15.20, 19.30, 21.50 val.
„Išgyventi vasarą” (premjera, komedija, N-13) 14.40, 16.50, 19 val.
„Milijardas” (premjera, veiksmo komedija, N-13) 13, 20.10 (nevyks 25 d.), 21.40 (vyks 25 d.) val.
„Jaunoji žvaigždė” (premjera, drama, N-13) - 18
val.
„Meilė ir gailestingumas” (premjera, biografinė
drama, N-13) - 10.20 (22 d.), 17. 40 (22, 23, 24 d.) 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

20 d. 16 val. „Mija ir baltasis liūtas” (šeimai, N-7).
18 val. „Išgyventi vasarą” (komedija, N-13). 20 val.
„Valstybės paslaptis” (dokumentika, N-7).
22 d. 13 val. „Stebuklų parkas” (animacinis, V). 15
val. „Išgyventi vasarą” (komedija, N-13). 16.50 val.
„Ačiū Dievui” (drama, N-13). 19.30 val. „Profesorius ir pamišėlis” (psichologinė drama, N-13).
23 d. 17.30 val. „Valstybės paslaptis” (dokumentika, N-7).
KINO KLUBAS „8 1/2”

BAROTI GALERIJA

„Kultūros fabrikas”, kino salė, Bangų g. 5A

Veikia Jūratės Mykolaitytės tapybos paroda (iki
04 24).

24 d. 18 val. danų režisieriaus Milad Alami psichologinė
drama „Širdžių ėdikas” (Danija, Švedija, 2017 m.).

GALERIJA „SI:SAID”
Daržų g. 18, III-V 16-18 val. (arba iš anksto susitarus)

27 d. 12 val. edukacinė popietė moterims su pasaka „Gulbė karaliaus pati”. Užsiėmimą ves Lietuvos
meno terapijos asociacijos narė, teatrologė, dramos
pedagogė Salomėja Burneikaitė. Dalyvių skaičius ribotas. Registracija: tel. (8 46) 314730, el. p. menas@
biblioteka.lt.
Veikia Viktoro Paukštelio tapybos paroda „Kultūriniai peizažai” (iki 04 30).

Veikia Ai Sugiura (Japonija) paroda „Some ways
to know spring has sprung” (liet. Keletas pastebimų pavasario atėjimo ženklų) (iki 04 26).
RŪTŲ GALERIJA

ssDramos teatro Didžiojoje salėje (Te-

atro g. 2) 18 val. Lietuvos nacionalinio dramos
teatro spektaklis „Atžalynas”, rež. J. Vaitkus.
Kazio Binkio „Atžalyną” statė Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Žemaičių teatrai.
Šis kūrinys dėmesio susilaukė ne tik Lietuvos,
bet ir Latvijos, Estijos teatruose. J. Vaitkus teigia,
kad naujoje spektaklio versijoje siekiama dokumentalumo, o iš aktorių reikalaujama vidinio
jausmo: „Svarbu, kad jie turėtų aiškias nuostatas,
pasaulėjautą, sugebėjimą rimtai įsigilinti į žmogų - ne sudėtingą, išlaužytą, išblaškytą, sutraiškytą, nesuprantantį savęs, gyvenantį instinktais
tarp pinigų ir jausminių aistrų, bet žmogų, kuris
turi viltį, perspektyvą, kuris tiki, kad gyvenimas
yra didžiausia vertybė. Tik tada, žvelgdamas į
gyvenimą - nuo gimimo iki paskutinio atokvėpio - pradedi suvokti, kaip per vėlai žmonės visa tai
supranta: bijo gyventi, jausti ir atsakyti už savo gyvenimą.”
„Vashi Pelmeni”. Aktoriaus, muzikanto
ir šou vedėjo Viačeslavo Miasnikovo
ir nepakartojamo KVN komandos
„Uralskie Pelmeni” kapitono Andrejaus Rožkovo duetą televizijos
žiūrovai žino ir mėgsta seniai. Tai
sumažinta ir išskirtinai gurmanams
pritaikyta humoro porcija. Tačiau
niekas neliks alkanas! Viačeslavas
Miasnikovas ir Andrejus Rožkovas
yra pasiruošę dviese pamaitinti bet
kokią kompaniją, alkstančios žaižaruojančio humoro, linksmybių ir
netramdomo juoko salėje.

PENKTADIENIS, BALANDŽIO 26 D.

ssLDM Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33) 17 val. koncertas „Prof. Raminta Lampsatytė pristato”. Solistai: Raminta Lampsatytė (fortepijonas, Vokietija), Vaida Butautaitė (sopranas,
Lietuva), Ceren Aydin Akkoç (sopranas, Turkija), Roberto Hernán Berner Rodríguez (tenoras, Čilė).
Vietų skaičius ribotas, registracija tel. (8 46) 410412.

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS

Aukštoji g. 12

Meno skyrius, J. Janonio g. 9

KETVIRTADIENIS, BALANDŽIO 25 D.

ssKoncertų salėje 19 val. šou

Vaikų skyrius, Danės g. 7

Bangų g. 5A, www.kulturosfabrikas.lt

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

05 02 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje nuotykių
komedija„Įeiti draudžiama”.

Pempininkų biblioteka, Taikos pr. 81A

KKKC PARODŲ RŪMAI
Didžioji Vandens g. 2

"Vakarų ekspresas" 13

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

21 d. 19 val. dainininkės M. Abrego (Meksika) ir flamenko gitaristo H. Romero (JAV) koncertas.
PALANGOS KONCERTŲ SALĖ

Danės g. 9

Vytauto g. 43

Veikia Klaudijaus Pūdymo koliažų paroda „Reminiscencijos” (iki 05 10).

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

ssKoncertų salėje 18.30 val. Klaipėdos kamerinio

orkestro programa „Tyli Madrido nakties muzika”. Ją
sudarė orkestro meno vadovas Mindaugas Bačkus ir
su kolektyvu vėl koncertuosiantis ištikimas jo bičiulis
Andresas Mustonenas. Jau keletą metų šis pasaulyje
pripažintas senosios muzikos specialistas, ilgametis
ansamblio „Hortus musicus” meno vadovas, charizmatiškas smuikininkas ir dirigentas atvyksta į Klaipėdą
ir rengia programas su šiuo orkestru. Kaip dirigentas
A. Mustonenas bendradarbiavo su daugeliu svarbių
kolektyvų (Čaikovskio simfoninis, Maskvos valstybinis akademinis, Maskvos ir Sankt Peterburgo filharmonijų, Helsinkio miesto, Suomijos radijo,
Ostrobotnijos kamerinis, Lietuvos, Estijos ir Latvijos nacionaliniai simfoniniai orkestrai ir kt.). Kartu
koncertuos ir Klaipėdoje pirmą kartą viešėsiantis pianistas Mikhailas Rudy.

ss„Kultūros fabrike” (Bangų g. 5A) 19 val. Ievos

Zasimauskaitės koncertas „Aš galiu skrist”. Didžiojoje
Eurovizijos scenoje Lietuvai atstovavusi jausmingoji
atlikėja Ieva Zasimauskaitė kviečia į pirmąjį savo
koncertinį turą Lietuvoje. Dainininkė teigia, kad
pasibaigus didiesiems darbams atėjo laikas pasidalyti savo kūryba soliniuose koncertuose. „Apie
savo koncertinį turą svajoju jau seniai. Dabar, po
intensyvaus kūrybinio etapo, jaučiu milžinišką norą
pasidalyti savo kūryba ir kitomis, mane labiausiai
įkvepiančiomis, dainomis su man labai brangia Lietuvos auditorija. Šis turas bus tarsi savotiška padėka
už gerbėjų pasitikėjimą manimi iki šiol ir kartu pažadas toliau kurti, dainuoti, tobulėti ir dalytis
savo kūryba.” Atlikėja tiki, kad turo metu skambėsiantys kūriniai klausytojus įkvėps ir leis bent
trumpam patirti skrydžio jausmą net neatsiplėšus nuo žemės. Dainininkė su grupe ir styginių
kvartetu pažada, kad visi turo koncertai sukurs neeilinę atmosferą, bus kupini šilumos ir jos taip
mėgstamų pokalbių su publika.

ssDramos teatro Didžiojoje salėje 18.30 val. spektaklis „Mergaitė, kurios bijojo Dievas”,

rež. J. Vaitkus. Pagrindinė pjesės
herojė - Marija, pasakojanti
savo nuotykingą ir nuotaikingą
gyvenimą. Prisiminimų kaleidoskope keičiasi personažų
galerija, pamažu įtraukdama
žiūrovus į fantasmagorišką „tarsi realybės” atmosferą. Viskas
lyg ir labai realu bei atpažįstama - tiek vaikystės istorijos,
kuriose pirmąkart iškyla Marijos
dievinamo lėktuvų konstruktoriaus Antano Gustaičio figūra,
tiek šaržuota „naujųjų lietuvių”
buitis. Tačiau ši atpažįstama realybė - kiek pasislinkusi, prisodrinta detalių, verčiančių suklusti. Kas iš tiesų vyksta? Ką regime scenoje - vartotojiškos visuomenės
kritiką ar trumpą Lietuvos valstybės istorijos kursą? Ko gero, visa tai kartu ir šį tą daugiau.
Už programos pakeitimus redakcija neatsako.

Organizatorių, „Vakarų ekspreso” ir Eltos archyvo nuotr.

